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Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (1-28/2/2022)

ΔΙΜΕΡΗ


Ζ Telecom Egypt, ν πξψηνο νινθιεξσκέλνο πάξνρνο ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Αηγχπηνπ
θαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ ζηελ
πεξηνρή, θαη ε GRID Telecom, ζπγαηξηθή ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) ζηελ Διιάδα, ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα
ηε ζχλδεζε Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, γηα ηε ρξήζε ππνζαιάζζηαο θαισδηαθήο
ππνδνκήο. Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο ππέγξαςαλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΑΓΜΖΔ
ζηελ Αζήλα ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Telecom Egypt Adel Hamed θαη ν πξφεδξνο
θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΑΓΜΖΔ Μάλνο Μαλνπζάθεο. Παξφληεο ζηελ ηειεηή
ππνγξαθήο ήηαλ ν Τπνπξγφο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Αηγχπηνπ Dr.
Amr Talaat, ν ππνπξγφο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο Κπξηάθνο
Πηεξξαθάθεο θαη ν Δπηηεηξακκέλνο ηεο Πξεζβείαο ηεο Αηγχπηνπ ζηελ Αζήλα
Mohamed Elghazawy.
Ζ ζηξαηεγηθή ζπκθσλία ζέηεη ην έδαθνο γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ
ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε
ησλ ππεξζχγρξνλσλ δηθηχσλ ηεο Telecom Egypt θαη ηεο Grid Telecom θαη ηεο
δηεζλνχο εκβέιεηαο, κέζσ ηεο ππάξρνπζαο θαη κειινληηθήο δηαζχλδεζήο ηνπο κε
γεηηνληθέο ρψξεο.
Καηά ηελ ηειεηή ππνγξαθήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο δηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμχ
Τπνπξγψλ θαη πςειφβαζκσλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ησλ δχν ρσξψλ, νη νπνίεο
θάιπςαλ κηα ζεηξά ζεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, ηελ Καηλνηνκία
θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.
Με εγρψξην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή μεπεξλά ηα 4.000 km, ε Grid
Telecom, θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ΑΓΜΖΔ ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ,
πξνζθέξεη ήδε δηαθνξνπνηεκέλε ζπλδεζηκφηεηα νπηηθψλ ηλψλ κεηαμχ ηεο Κξήηεο θαη
ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, επηπιένλ ηεο δηθηπαθήο ηεο ππνδνκήο ζε Ηηαιία, Βαιθάληα
θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο, αμηνπνηψληαο ηε ζέζε ηεο σο ζεκαληηθφο θφκβνο
αεξνκεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε.
Σν δηεζλέο δίθηπν ηεο Telecom Egypt εθηείλεηαη ζε πάλσ απφ 140 ζεκεία, ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ εηαηξεία έρεη επελδχζεη ζηελ
ππνζαιάζζηα θαισδηαθή ηεο ππνδνκή, ε νπνία είλαη ε ζπληνκφηεξε θαη πην αμηφπηζηε
δηαδξνκή κεηαμχ Αθξηθήο, Αζίαο θαη Δπξψπεο, θαζηζηψληαο ηελ Telecom Egypt ηνλ
ζπλεξγάηε επηινγήο πνιιψλ δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ φια απηά ηα ρξφληα.
2

Δπηπιένλ, ε Telecom Egypt εξγάδεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα ππνδνκψλ, φπσο ε
δεκηνπξγία λέσλ ζηαζκψλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ, θαζψο θαη ε επέλδπζε ζε λέα
ζπζηήκαηα θαη ιχζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ ηελ απμαλφκελε παγθφζκηα δήηεζε.
Ο Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Αηγχπηνπ, Γξ. Amr Talaat, δήισζε:
«Ζ Αίγππηνο θαη ε Διιάδα έρνπλ βαζηά ξηδσκέλνπο νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη
πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ελψζεη ηηο δχν ρψξεο γηα ρηιηάδεο ρξφληα,
δεδνκέλνπ φηη είλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο πνιηηηζκνχο. Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο
πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ
ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, κεγηζηνπνηψληαο
ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, κέζσ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο
Διιάδαο. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε κειινληηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο
θαηαζθεπήο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, γεγνλφο πνπ ζα
δηεπθνιχλεη ηε καδηθή ξνή δεδνκέλσλ παγθνζκίσο»
Ο ππνπξγφο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο Κπξηάθνο Πηεξξαθάθεο δήισζε:
«ήκεξα ραηξεηίδνπκε ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ηε δηαζχλδεζε Διιάδαο θαη
Αηγχπηνπ κέζσ ππνζαιάζζησλ θαισδηαθψλ ππνδνκψλ. Γηεξεπλνχκε πεξαηηέξσ ηε
δπλαηφηεηα ππνβξχρηαο ζπλδεζηκφηεηαο, πνπ παξέρεη πςειή πνηφηεηα, κεγάιν φγθν
πεξηερνκέλνπ θαη γξήγνξεο ππεξεζίεο. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμχ
ηεο Grid Telecom θαη ηεο Telecom Egypt, θαζψο ε δηαδξνκή ησλ θαισδίσλ επηηξέπεη
ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο καο θαη ζε φιεο ηηο επείξνπο, θαη δηαζθαιίδεη ηελ
εθζεηηθή αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ ςεθηαθψλ αγνξψλ καο».
Ο πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΑΓΜΖΔ, Μάλνο Μαλνπζάθεο, δήισζε:
«Ο ΑΓΜΖΔ, βαζηδφκελνο ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Αίγππην ζηνλ
ελεξγεηαθφ ηνκέα, ζπλάπηεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Telecom Egypt,
πνπ ζέηεη ηζρπξέο βάζεηο γηα λέα δηεζλή έξγα ζπλδεζηκφηεηαο ζηνλ αλαπηπζζφκελν
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ζπκθσλία ηνπ ΑΓΜΖΔ λα
ζπλεξγαζηεί κε έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ππνζαιάζζησλ
θαισδίσλ ζηνλ θφζκν πξνάγεη πεξαηηέξσ ηε δηεζλή αλαπηπμηαθή καο ζηξαηεγηθή θαη
κπνξεί

λα

ζπκβάιεη

ελεξγά

ζηελ

αλάδεημε

ηεο

Διιάδαο

σο

βαζηθνχ

ηειεπηθνηλσληαθνχ θφκβνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ».
Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Telecom Egypt, Adel Hamed, ζρνιίαζε: «Δίκαζηε ζηελ
επράξηζηε ζέζε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ Grid Telecom, θαζψο απηή ε ζπλεξγαζία
εληζρχεη ηε ζηξαηεγηθή καο λα επεθηείλνπκε πεξαηηέξσ ηε δηεζλή καο ππνδνκή θαη λα
απμήζνπκε ηε γεσπνηθηινκνξθία ησλ πεξηνπζηαθψλ καο ζηνηρείσλ. Με ηελ Grid
Telecom σο ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ εηαίξν, ζα κπνξέζνπκε λα επεθηείλνπκε ηελ
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εκβέιεηά καο ζηελ Δπξψπε κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ηεο Grid Telecom εληφο
θαη εθηφο Διιάδαο».
Ο δηεπζπληήο ηεο Grid Telecom, Γεψξγηνο Φπξξήο, δήισζε: «Ζ Grid Telecom, ζηα
κφιηο ηξία ρξφληα παξνπζίαο ηεο, έρεη επηηχρεη ζεκαληηθέο εγρψξηεο θαη δηεζλείο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί σο βαζηθφο πάξνρνο ζηε
ρνλδξηθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ. Με απηφ ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο, ε Telecom
Egypt γίλεηαη ζεκαληηθφο εηαίξνο θαη ηζρπξφο ζχκκαρνο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή καο
επέθηαζε θαη ππνγξακκίδεη ηελ ηζρπξή εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο ζηηο πξννπηηθέο
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο καο».
https://www.communicationsafrica.com/internet/telecom-egypt-and-grid-telecomconnecting-egypt-and-greece


Ζ ηζηνζειίδα Egypt Ηndependent αλαδεκνζίεπζε κε αλάξηεζή ηεο [13 Φεβξ. 2022],
ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο Al Masry Al-Youm, κε ηίηιν «Ζ Αίγππηνο ζρεδηάδεη ηελ
θαηαζθεπή ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ νπηηθψλ ηλψλ κε ηελ Διιάδα, θφζηνπο 60 εθαη.
δνιαξίσλ ΖΠΑ».
χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Amr Talaat, Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Φεθηαθψλ
Σερλνινγηψλ ηεο Αηγχπηνπ, αλαθνίλσζε πσο νη ηερληθέο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ
μεθηλήζεη. Ζ Αίγππηνο ήδε ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ κε ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία
θαη ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιάδα ζα εληζρχζεη ηε
δηαζχλδεζε ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Δπξψπε. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο πξφζζεζε φηη ε
Διιάδα επηζπκεί λα έρεη ξφιν ζηνλ ηνκέα κεηαγσγήο δεδνκέλσλ θαη λα απνηειέζεη
ηελ αλαηνιηθή πχιε ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Δπξψπε, αλαθέξεη ην ξεπνξηάδ. Ζ
Αίγππηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ θαηαζθεπή 18 θαισδίσλ ηα επφκελα 3 ρξφληα,
θαηαιήγεη κεηαμχ άιισλ, ε δεκνζηνγξαθηθή αλάξηεζε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ο Τπνπξγφο Δθνδηαζκνχ θαη Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ δήισζε φηη ηα απνζέκαηα
ζηηαξηνχ ηεο Αηγχπηνπ επαξθνχλ γηα 4 κήλεο, πξνζζέηνληαο φηη ε πεξίνδνο εγρψξηαο
ζπγθνκηδήο ζίηνπ πνπ μεθηλά ηνλ Απξίιην ζα παξάγεη ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηφλνπο,
δεκηνπξγψληαο έλα ζηξαηεγηθφ απφζεκα ζηηαξηνχ ηθαλφ λα θαιχςεη ηελ θαηαλάισζε
γηα ην 2022. Σν 2021, ε Αίγππηνο εηζήγαγε 5,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζηηαξηνχ, ελψ
πάλσ απφ 3,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο παξήρζεζαλ εγρψξηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ
έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην Τπνπξγείν Αλεθνδηαζκνχ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. Σν
Τπνπξγείν πξνβιέπεη φηη νη εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ηεο Αηγχπηνπ γηα ην 2022 ζα
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κεησζνχλ ζηνπο 5,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο.
Ο ππνπξγφο ζεκείσζε φηη ηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ζε θαζφιηα, ιάδη,
θξέαο θαη πνπιεξηθά ζα δηαξθέζνπλ επίζεο γηα 3, 5,5 θαη 8,5 κήλεο αληίζηνηρα. Σα
ζηξαηεγηθά απνζέκαηα δάραξεο ζα δηαξθέζνπλ γηα 4,5 κήλεο, ελψ ηα απνζέκαηα
ξπδηνχ, ζηα νπνία ε Αίγππηνο έρεη επηηχρεη απηάξθεηα, δηαξθνχλ γηα 6,5 κήλεο.


Ο Τπνπξγφο ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Υάια ει άηλη δήισζε ηελ
Κπξηαθή φηη ε έθζεζε κε ηίηιν: «Υξεκαηνδφηεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ
Αίγππην» είλαη ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
αλάπηπμεο ζε εζληθφ επίπεδν. Ο αΐλη πξφζζεζε φηη ηδέα γηα ηε ζχληαμε ελ ιφγσ
εγγξάθνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ, ν νπνίνο επέιεμε ηελ
Αίγππην λα είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ ζα εθπνλήζεη ην ελ ιφγσ θείκελν.
Παξά ηηο πξφζθαηεο επηηπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Αίγππην, ην ζέκα ηεο
αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλεη κία απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη ε ρψξα, ζεκείσζε. Ο Said επεζήκαλε φηη ε έθζεζε ησλ 13 θεθαιαίσλ
ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεξφηεηα, παξνπζηάδνληαο κηα αληηθεηκεληθή θαη εηο βάζνο
αλάιπζε δηαθφξσλ ζεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ. Σν έγγξαθν παξέρεη κηα
αλαιπηηθή

αλαζθφπεζε

δηαθφξσλ

αλαπηπμηαθψλ

θαη

νηθνλνκηθψλ

ηνκέσλ

ρξσκαηίδνληαο ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε ζηελ Αίγππην,
ζεκείσζε.


Ζ Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania Al-Mashat θαη ν ππνπξγφο Δπηθνηλσληψλ
θαη Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο Amr Talaat, παξαβξέζεθαλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο
έθζεζεο «Egypt Economic Monitor» ηνπ Οκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (WBG)
γηα ην 2021, πνπ ππνγξακκίδεη ην επξχ θάζκα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπο πην ζεκαληηθνχο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο.
Ζ έθζεζε ηεο WBG αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία έρεη δείμεη αλζεθηηθφηεηα
παξά ηελ παλδεκία COVID-19, θαζψο ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη νη
ζπλερηδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηα
ηειεπηαία ρξφληα ελίζρπζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα αληηκεησπίζεη ηηο
πξνθιήζεηο. Ζ έθζεζε πξνβιέπεη επίζεο φηη κηα ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζα
απμήζεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο γηα λα επηζηξέςνπλ ζηα πξν παλδεκίαο επίπεδα,
θαηαγξάθνληαο αλαπηπμηαθφ ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,5% ην νηθνλνκηθφ έηνο
2021/2022. Δπηπιένλ, ε έθζεζε ππνγξακκίδεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
Αηγχπηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηνζέηεζεο δηαθφξσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ
θαη ησλ απμεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ππνζηήξημαλ απηή ηε κεηάβαζε θαη
ηε ηξαηεγηθή «Φεθηαθή Αίγππηνο».
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Ο Al-Mashat εμήγεζε φηη ην ραξηνθπιάθην ζπλερηδφκελεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο WBG πεξηιακβάλεη 15 έξγα αμίαο 5,5 δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, νη κεηαθνξέο, ε θνηλσληθή
αιιειεγγχε, ην πεηξέιαην, ε ζηέγαζε, ε πγηεηλή, ε ηνπηθή αλάπηπμε θαη ην
πεξηβάιινλ. Σν 2021, ππνγξάθεθαλ ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο αλάπηπμεο χςνπο 1,4
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ Universal Health Insurance
System (UHIS), ηνπ Egypt Inclusive Growth For Sustainable Recovery Development
Policy Financing, ηνπ Railway Improvement And Safety For Egypt (RISE) θαη ηνπ
Έξγνπ δηαρείξηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηνπ Καΐξνπ θαη ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο.
Πξνβιέπεηαη φηη νη άμνλεο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία ζα
δηακνξθσζνχλ κέζσ ηξηψλ νξηδφληησλ πξνηεξαηνηήησλ, ρξεζηή δηαθπβέξλεζε,
πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε θαη ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ. ρεηηθά κε ηελ
αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο International Finance
Corporation (IFC), ηνπ βξαρίνλα ηεο WBG γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, ν Al-Mashat δήισζε φηη ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην αλέξρεηαη ζε 1,3
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πξνζζέηνληαο φηη αληηζηνηρνχλ επίζεο ζηελ εμαζθαιηζκέλε
αλαπηπμηαθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 2016 έσο ην 2020 γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 44% ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο θαηεπζχλζεθε ζηνλ ΒΑ 8: Αμηνπξεπήο Δξγαζία θαη Οηθνλνκηθή
Αλάπηπμε θαη ην 38% ζηνλ ΒΑ 7: Πξνζηηή θαη θαζαξή ελέξγεηα, 7% ζηνλ ΒΑ 2:
Μεδεληθή πείλα θαη 7% ζηνλ ΒΑ 9: Βηνκεραλία, Καηλνηνκία θαη Τπνδνκέο.
Οη ζηφρνη πνπ έιαβαλ ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ ν ΒΑ 9: Βηνκεραλία,
Καηλνηνκία θαη Τπνδνκέο κε 5,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
22,3% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ν ΒΑ 6: Καζαξφ λεξφ θαη απνρέηεπζε $5,3 δηζ,
αληηπξνζσπεχνληαο ην 20,3% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ν ΒΑ 7: Πξνζηηή θαη θαζαξή
ελέξγεηα κε $4,6 δηζ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 17,5% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.


χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ
αλακέλεηαη λα ππεξβνχλ ηηο πξνζδνθίεο παξά ηνλ Covid-19. Σν Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε ηελ εμακεληαία ηνπ έθζεζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2021/2022.
Ζ έθζεζε παξαθνινπζεί ηνλ φγθν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη
κήλεο θαη κεηξά ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο κε
ηξφπν πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
Mohamed Maait δήισζε φηη νη δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
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επηδφζεσλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021/2022 ήηαλ
ελδεηθηηθνί ηνπ φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζεη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο. εκείσζε φηη ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα αχμεζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά
1%, γηα λα θηάζεη ζην 5,5% ην 2022, ελψ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αλακέλεη
φηη ε αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα αγγίμεη ην 5,6% αληί γηα 5,2% φπσο
πξνβιεπφηαλ αξρηθά. Απηφ αληαλαθιά ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηεο αηγππηηαθήο
νηθνλνκίαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αλαθάκςεη απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ COVID-19,
ζεκείσζε ν Maait. Ο Maait επεζήκαλε φηη ην ππνπξγείν πέηπρε αξρηθφ πιεφλαζκα 3,2
δηζεθαηνκκπξίσλ EGP θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ Γεθέκβξην 2021 θαη
ζηνρεχεη ηψξα ζε πιεφλαζκα 1,2% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνχληνο 2022), παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
παγθφζκηεο νηθνλνκίεο κεηά ηελ COVID- 19 θξίζε. Οη δαπάλεο ζηνπο ηνκείο ηεο
πγείαο, ηεο παηδείαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απμήζεθαλ θαηά 30,4%, 21,1%
θαη 20,6% αληίζηνηρα θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2021/22, ζε ζχγθξηζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.


Ο Δπηθεθαιήο Αιηεπηηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε Γεληθή Αξρή Αλάπηπμεο Αιηείαο, δήισζε
φηη ε παξαγσγή ςαξηψλ ζηελ Αίγππην απμήζεθε θαηά 40% ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα.
Αλέθεξε φηη ε ηξέρνπζα εηήζηα παξαγσγή ςαξηψλ ζηελ Αίγππην θπκαίλεηαη κεηαμχ
1,8 εθαηνκκπξίσλ θαη 2 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. Απέδσζε ελ κέξεη απηή ηελ άλνδν ζηνλ
θαζαξηζκφ ησλ ιηκλψλ, ππνγξακκίδνληαο ην παξάδεηγκα ηεο ιίκλεο Manzala, ηεο
νπνίαο ε παξαγσγή εθηηλάρζεθε απφ 50.000 ηφλνπο εηεζίσο ζε 80.000 ηφλνπο.
εκεηψλεηαη φηη ε ηρζπνθαιιηέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή ςαξηψλ ηεο Αηγχπηνπ
θαηά 80%, ελψ ηα ππφινηπα πξνέξρνληαη απφ ηελ ειεχζεξε αιηεία.

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ


Άκεζε εθαξκνγή ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγύπηνπ CBE
γηα εθαξκνγή ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ην εμωηεξηθό ηεο κεζόδνπ πιεξωκήο
κε Ελέγγπα Επηζηνιή )Letter of Credit, LC). Ο αληηπξφεδξνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
ηεο Αηγχπηνπ (NBE) Yehia Abu Elfotouh δήισζε φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο αξρίδεη λα
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ εηζαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE), Γηάηαγκα 49/15.2.2022. ε δειψζεηο ηνπ ν
Abu Elfotouh είπε φηη νη ηξάπεδεο πξφζθεξαλ φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο εμαγσγείο
γηα λα ιάβνπλ πηζησηηθά έγγξαθα.
Ζ NBE είλαη έηνηκε λα δερηεί πθηζηάκελνπο θαη λένπο πειάηεο ζηα ππνθαηαζηήκαηα
ηεο ηξάπεδαο γηα λα ιάβνπλ πηζησηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ εηζαγσγέο. κε
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ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, πξφζζεζε ν Abu Elfotouh. Ο
Tareq Amer, ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ, δήισζε φηη νη
θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο εηζαγσγέο πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ην CBE είλαη κε
αλαζηξέςηκνη. Γελ ζα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο, είπε ν Amer
ζε δειψζεηο ηνπ, πξνζζέηνληαο φηη νη αηγππηηαθέο ηξάπεδεο είλαη έηνηκεο λα
εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα λέα κέηξα. Ο Amer πξνέηξεςε ηνπο επηρεηξεκαηίεο
λα ηαθηνπνηήζνπλ γξήγνξα ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη λα κελ ράλνπλ ρξφλν ζε δηαθσλίεο
ζρεηηθά κε ηελ αζηάζεηα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ.


Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) εμαηξεί ηηο εηζαγωγέο θαξκάθωλ,
νξώλ, ρεκηθώλ νπζηώλ θαη νξηζκέλωλ πξνϊόληωλ δηαηξνθήο από ηελ πξόζθαηε
απόθαζε ηεο λα ζηακαηήζεη ηηο εηζαγσγηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ cash against
documents θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Letter of Credit. Ζ CBE έδσζε επίζεο νδεγίεο ζε
φιεο ηηο ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηελ πξνκήζεηα γηα ην άλνηγκα εγγξάθσλ πηζηψζεσλ
ψζηε λα είλαη ίζε κε ηελ πξνκήζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηα έγγξαθα είζπξαμεο,
αλέθεξε ε Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Σξαπεδψλ. Σα είδε δηαηξνθήο πεξηιακβάλνπλ:
ηζάη, θξέαο, θνηφπνπιν, ςάξη, ζηηάξη, επηηξαπέδην ιάδη, βξεθηθή θφξκνπια, γάια ζε
ζθφλε, θαζφιηα, θαθέο, βνχηπξν θαη θαιακπφθη. Ζ απφθαζε εμαίξεζεο ηζρχεη επίζεο
γηα απνζηνιέο ηαρείαο αιιεινγξαθίαο θαη απνζηνιέο αμίαο έσο θαη 5.000 $ ή ην
ηζνδχλακν απηνχ ηνπ πνζνχ ζε άιια λνκίζκαηα.



Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) επηβεβαίσζε ηελ
πξφζεζή ηεο λα ζπλερίζεη ηηο θνηλέο πξνζπάζεηέο ηεο κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε
γηα ηε ζηήξημε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ, ηελ ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΔΣΑΑ ελέθξηλε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ Αίγππην έσο
ην 2027. Ζ ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζχκθσλα κε
ην ηξέρνλ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
Απηή ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε κηαο νηθνλνκίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο
γηα ηηο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο, ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο λένπο, ηελ επηηάρπλζε ηεο
κεηάβαζεο ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ρψξαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εληζρχνληαο ηε ρξεζηή
δηαθπβέξλεζε.
Απφ ην 2021, ε ΔΣΑΑ έρεη επελδχζεη πάλσ απφ 8,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε 145 έξγα
ζηελ Αίγππην, κε ην 76% λα δηαηίζεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΑΑ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά εζηηάδεηαη
ζε

αλαλεψζηκεο

πεγέο

ελέξγεηαο,
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βηψζηκεο

ππνδνκέο,

ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ
εηαηξεηψλ), θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο γηα
γπλαίθεο, λένπο θαη αλζξψπνπο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Οη κηζέο απφ ηηο
επελδχζεηο ηεο ΔΣΑΑ ζηελ Αίγππην αθνξνχλ ζηηο βηψζηκεο ππνδνκέο, ζπκβάιινληαο
ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία θαη πξνάγνληαο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.

ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΠΕΝΔΤΕΙ


Ζ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nivine Gamea ζην 6ν πλέδξην κε ηίηιν
«Egypt Can By Industry», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν ζηηο 17/2/2022,
ηφληζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ βηνκεραληθνχ
ηνκέα. Ζ Gamea ζπδήηεζε κε ηελ ππνπξγφ Μεηαλάζηεπζεο Nabila Makram θαη
αλέθεξε φηη ην ζπλέδξην έρεη ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε
βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο
λένπο. Σν ζπλέδξην πξνζθέξεη κηα επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ βηνκεραληθψλ
δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ε Αίγππηνο, είπε ε Gamea.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Makram εμέθξαζε ηελ ραξά ηεο γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζην πιαίζην ηεο
πξνεηνηκαζίαο, ελψ θαηά ηε ζπλάληεζε νη ζπλνκηιίεο αθνξνχζαλ επίζεο ηε ρξήζε
θαζαξήο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ πξνεηνηκαζηψλ γηα ην COP27 πνπ ζα θηινμελήζεη
ε Αίγππηνο ηνλ Ννέκβξην.
Αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξή ελέξγεηα, δηεπζπληέο δηεζλψλ εηαηξεηψλ πξφθεηηαη λα
πξνζθιεζνχλ ζηελ «Egypt Can», πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ αηγππηηαθή
ζηξαηεγηθή θαη ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα.



Ο εηδεζενγξαθηθφο ηζηφηνπνο Business Insider κε έδξα ηηο ΖΠΑ θαηέηαμε ηελ
Αίγππην κεηαμχ ησλ δέθα θνξπθαίσλ επελδπηηθψλ πξννξηζκψλ ζηελ Αθξηθή,
ζχκθσλα κε έθζεζε πνπ εθδφζεθε απφ ην Κέληξν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηψλ θαη
Απνθάζεσλ (IDSC). Δθηφο απφ ηελ Αίγππην, ε ιίζηα πεξηιακβάλεη ηε Νηγεξία, ηε
Νφηηα Αθξηθή, ηελ Αιγεξία, ην Μαξφθν, ηελ Κέλπα, ηελ Αηζηνπία, ηε Γθάλα, ηελ
Αγθφια θαη ηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ε νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ ζεκείσζε αλάπηπμε 9,8% ην
πξψην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021-22.
Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο είλαη δηαθνξνπνηεκέλε κε θχξηνπο θιάδνπο ηα νξπθηά
θαχζηκα, ηε γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ, θαη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε είλαη
ηδαληθή γηα επελδπηέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηηο επελδχζεηο.
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Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ Tareq el Molla δήισζε φηη νη εμαγσγέο πεηξνρεκηθψλ θαη
ιηπαζκάησλ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021 ζηα 6,7
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αχμεζε 45% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Πξνεδξεχνληαο ζε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ 2022-2023 ηεο Egyptian Petrochemicals Holding Company
(ECHEM), ν Molla πξνέηξεςε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα απμήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ
βηνκεραλία πεηξνρεκηθψλ.
Σν ζπγθξφηεκα πεηξνρεκηθψλ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο
Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone) ζην νπέδ, ην ζπγθξφηεκα Alamein θαη ην
ζπγθξφηεκα Silicon Valley, είλαη ζεκαληηθά έξγα πνπ ρξεηάδεηαη ε εγρψξηα αγνξά θαη
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηηο εμαγσγέο πεηξνρεκηθψλ.



Ζ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea εμέδσζε απφθαζε γηα ηε
ζχζηαζε ζπκβνπιίνπ θισζηνυθαληνπξγίαο κε επηθεθαιήο ηελ ίδηα, ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε
θαζίζηαηαη εθαξκνζηέα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο Ζ Gamea είπε φηη ε ίδξπζε απηνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ έρεη ζηφρν ηελ
αλάπηπμε θισζηνυθαληνπξγηθψλ βηνκεραληψλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ
γηα ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ θχθισλ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηελ εξγαζία ζε
απηφλ ηνλ θιάδν. εκείσζε φηη ε θπβέξλεζε απνδίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βηνκεραλίαο θισζηηθήο, πθαληηθήο θαη έηνηκσλ
ελδπκάησλ ζηελ Αίγππην ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ
πξντφλησλ γηα εμαγσγή ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Οη βηνκεραλίεο θισζηνυθαληνπξγίαο
είλαη απφ ηηο πην δσηηθέο βηνκεραλίεο, ζηηο νπνίεο ε Αίγππηνο δηαζέηεη κεγάια
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα δηπιαζηάζεη ηηο εμαγσγέο ηεο
θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο μέλεο αγνξέο, δηεπθξίληζε. Ζ Gamea
εμήγεζε φηη ε απφθαζε θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ην ζπκβνχιην ζε
ζπληνληζκφ κε ηηο αξκφδηεο

αξρέο

ζηηο

βηνκεραλίεο

θισζηνυθαληνπξγίαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαξίζκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ
αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία, ηνλ θαζνξηζκφ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε κειέηε ηνπ θφζηνπο ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο, θαη ηελ πξφηαζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ
ζε ζχγθξηζε κε ηα εηζαγφκελα. ηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο
βηνκεραλίαο θαη ε ελίζρπζε ησλ αιπζίδσλ αμίαο.
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Οη εμαγσγέο ηξνθίκσλ ηεο Αηγχπηνπ ζηηο ΖΠΑ απμήζεθαλ 23% θηάλνληαο ηα 223
εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2021, απφ 181 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2020, δήισζε ν
αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ Σξνθίκσλ Tamim el Dawi. Οη
ΖΠΑ ζεσξνχληαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ απφ
ηελ Αίγππην γηα ην 2021, αληηπξνζσπεχνληαο ην 5,4% ησλ εμαγσγψλ ηνπ αηγππηηαθνχ
ηνκέα ηξνθίκσλ.
Σν 2021, νη εμαγσγέο ηξνθίκσλ ηεο Αηγχπηνπ απνηηκήζεθαλ ζε 4,1 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα, αληηπξνζσπεχνληαο ην 14% ησλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο,
πξφζζεζε. Έσο θαη 279 αηγππηηαθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ εμήγαγαλ ην 2021, απφ ηηο
νπνίεο 55 πεξίπνπ

εηαηξείεο θαηέγξαςαλ εμαγσγέο άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ

δνιαξίσλ.


Ο Πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouli ππνζηήξημε φηη ε θπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ
πξνψζεζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, ελψ παξάιιεια είλαη αλνηρηή λα πξνζειθχζεη
πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο. Ο Madbouli είπε φηη νη ζπλνιηθέο αηγππηηαθέο
εμαγσγέο έθηαζαλ ην ξεθφξ ησλ $ 45,2 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2021, ην πςειφηεξν ζηελ
ηζηνξία ηεο Αηγχπηνπ. Ζ θπβέξλεζε ελζαξξχλεη φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο θαη
παξαγσγηθνχο ηνκείο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. εκείσζε
φηη νη εμαγσγέο εθηφο πεηξειαίνπ αλήιζαλ ζε $32,123 δηζεθαηνκκχξηα. Οη εμαγσγέο
πεηξειαίνπ αληίζηνηρα αλήιζαλ ζε $12,9 δηζ. Ζ ππνζηήξημε ησλ εμαγσγέσλ ήηαλ κηα
απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ μεθίλεζε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε.
Ζ πξσηνβνπιία επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη ζε κεηξεηά απνπιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ απφ ην Σακείν Αλάπηπμεο
Δμαγσγψλ (ΔΣΑ). Ο Πξσζππνπξγφο ηφληζε φηη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο
δφζεθαλ ζηνπο εμαγσγείο ηεο Αηγχπηνπ 31 δηζεθαηνκκχξηα EGP.
Ο Madbouli απέδσζε ηελ αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζηελ αχμεζε ηεο
δηεζλνχο δήηεζεο γηα εκπνξεχκαηα, θαζψο νη νηθνλνκίεο έρνπλ αξρίζεη λα
αλαθάκπηνπλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, θαζψο θαη ζην
άλνηγκα λέσλ αγνξψλ γηα αηγππηηαθά πξντφληα θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο λα
απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο
κέζσ πνιιψλ πξσηνβνπιηψλ. Ο πξσζππνπξγφο αλέθεξε επίζεο ην ζεκαληηθφ βήκα
πνπ έγηλε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Advanced Cargo Information
(ACI) ζηα ιηκάληα.



Ζ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea δήισζε φηη ην ππνπξγείν
επηζπκεί λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε εμαγσγείο θαη
εηζαγσγείο. Ζ Gamea είπε φηη απηέο νη ππεξεζίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
εκπνξηθήο θίλεζεο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ. εκείσζε φηη
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ην ππνπξγείν εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην
ηνπ Γεληθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δμαγσγψλ θαη Δηζαγσγψλ (GOEIC), ην νπνίν ζα
ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ εμέηαζεο θαη απνδέζκεπζεο απνζηνιψλ θαη
κε ζπζζψξεπζεο πξντφλησλ ζηα ιηκάληα ηεο Αηγχπηνπ.
Δπηζήκαλε φηη ε θπβέξλεζε ηεο Αηγχπηνπ θαηαβάιιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηε
δηαρείξηζε φισλ ησλ ζπλνξηαθψλ δηειεχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεισλεηαθψλ
ππεξεζηψλ, γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεισλεηαθήο απνδέζκεπζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε
ησλ δηαδηθαζηψλ.
Καηά ηα εγθαίληα ηνπ λένπ θηηξίνπ ησλ εξγαζηεξίσλ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ
GOEIC ζηελ Αιεμάλδξεηα, ε Gamea είπε φηη ην ππνπξγείν αχμεζε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππνδνκέο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο αξρήο ζην ιηκάλη Dekheila.
Ο GOEIC έρηηζε έλα λέν θηίξην γηα ρεκηθά θαη βηνκεραληθά εξγαζηήξηα, γηα ηελ
εμέηαζε εηζεξρφκελσλ αγαζψλ ζηα ιηκάληα ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηεο Dekheila, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη 29 εξγαζηήξηα πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο
ειέγρνπο, θαη είλαη ηα πην πξσηνπνξηαθά πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην θαη ηε
Μέζε Αλαηνιή.
Ηδξχζεθαλ ηέζζεξα εξγαζηήξηα εμεηδηθεπκέλα ζε λένπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πνιπκεξψλ, ησλ βηνδηαζπψκελσλ πιαζηηθψλ θαη ηεο εμέηαζεο απνξξππαληηθψλ
θαη ζαπνπληνχ, ηεο εμέηαζεο μχινπ, δνκηθψλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ πνηφηεηαο
πθαζκάησλ.
Ο GOEIC εξγάδεηαη επίζεο γηα ηελ αλάπηπμε εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ θαη ρεκηθψλ κε
ηνλ πην ζχγρξνλν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ην πεδίν
εμέηαζεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ θαη ζηελ ηαρχηεξε απνξξφθεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηελ πξνψζεζε θαη
ππνζηήξημε εμαγσγψλ.

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ


Ζ Αίγππηνο ελδηαθέξεηαη λα εληζρχζεη ηελ εγρψξηα βηνκεραλία κε ηε κεηαθνξά
παγθφζκησλ ηερλνινγηψλ θαη ηερλνγλσζίαο, θαη λα απμήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο
ζηνηρεία
Ο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο Μνράκελη Μφξζη επεζήκαλε ην ζρέδην
κεηαηξνπήο ησλ θηλεηήξσλ ησλ ιεσθνξείσλ ζε θίλεζε κε πγξαέξην , αλαθεξφκελνο
ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε κεηαηξνπή 2.262 ιεσθνξείσλ ζην Κάηξν θαη ηελ
Αιεμάλδξεηα. Ο ππνπξγφο κίιεζε επίζεο γηα ηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε
εηαηξεία ησλ ΖΑΔ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θηλεηήξσλ δηπινχ θαπζίκνπ, πξνζζέηνληαο
φηη ήδε είρε παξαρζεί ε πξψηε παξηίδα ησλ ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ (12 ιεσθνξεία).
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Ο αλσηέξσ Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο εμάιινπ, θαηά ηελ επηζεψξεζή ηνπ
ζην θέληξν επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αξηζηείαο ηνπ ππνπξγείνπ, δήισζε φηη ην
ππνπξγείν δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο βηνκεραλίαο θαη
ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηελ Αίγππην.



Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nivine Gamea, θαηά ηα εγθαίληα ελφο
ζπλεδξίνπ γηα ηελ έλαξμε κηαο ειηαθήο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο ζε κηα αγνξά
ρνλδξηθήο ιαραληθψλ πνπ δηνξγάλσζε ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Αιεμάλδξεηα,
αλαθέξζεθε ζην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο γηα επέθηαζε ηεο ρξήζεο θαζαξήο
ελέξγεηαο ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ. Ζ Gamea είπε φηη απηή ε αγνξά ζα
είλαη ε πξψηε πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θαζαξή ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ θπβεξλεηηθή
πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζηελ πηνζέηεζε θαζαξψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Αίγππηνο επηδηψθεη ε θαζαξή θαη
αλαλεψζηκε ελέξγεηα λα αληηπξνζσπεχεη ην 42% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο έσο ην 2035
έλαληη 20% ζήκεξα. Αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα ζηξαθεί ζε
θαζαξφηεξνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, φπσο ε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ απηνθηλήησλ κε
νρήκαηα κε θπζηθφ αέξην.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζην Κάηξν Κξίζηηαλ
Μπέξγθεξ, είπε φηη ε ΔΔ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ζρεδφλ ελφο ηφλνπ
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εηεζίσο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αγνξάο
ιαραληθψλ ρνλδξηθήο ηεο Αιεμάλδξεηαο κε ειηαθή ελέξγεηα. Ζ ΔΔ επηδηψθεη λα
κεηψζεη ηηο εθπνκπέο θαηά 55% έσο ην 2030 ζηελ Δπξψπε, είπε.

ΣΟΤΡΙΜΟ


Επηπηώζεηο ηεο ξωζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο
Αηγύπηνπ
Ζ Αίγππηνο βαζίδεηαη ζηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ σο δσηηθήο ζεκαζίαο πεγή
ζπλαιιάγκαηνο θαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αληηπξνζψπεπε ην 15% ηνπ αθαζάξηζηνπ
εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) πξηλ απφ ηελ παλδεκία. Ζ Αίγππηνο ζεκείσζε ζηαδηαθή
αλάθακςε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν, κε ηε ρψξα λα ειπίδεη λα
επηηχρεη πιήξε αλάθακςε θέηνο.
Με ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία λα είλαη νη θχξηνη εμαγσγείο ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην,
ε θξίζε Ρσζίαο-Οπθξαλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξφ πιήγκα ζηνλ αηγππηηαθφ
ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ζ Οπθξαλία είλαη ν θχξηνο εμαγσγέαο ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην.
χκθσλα κε ηελ Κξαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο Οπθξαλίαο, νη
Οπθξαλνί πνιίηεο πξαγκαηνπνίεζαλ 14,7 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα ζην
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εμσηεξηθφ ην 2021. Οη δχν θνξπθαίνη πξννξηζκνί ήηαλ ε Σνπξθία, ε νπνία δέρηεθε ην
28% ησλ Οπθξαλψλ ηνπξηζηψλ θαη ε Αίγππηνο πνπ δέρηεθε ην 21%. Πεξηζζφηεξνη
απφ 700.000 Ρψζνη επηζθέθηεθαλ ηελ Αίγππην πέξπζη, φπσο δήισζε ν Ρψζνο
πξέζβεο ζηελ Αίγππην Γθεφξγθη Μπνξηζέλθν.
Οη αηγππηηαθέο πφιεηο - ζέξεηξα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, αξκ Δι έηρ θαη
Υνπξγθάληα ππνδέρηεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην ηηο πξψηεο απεπζείαο πηήζεηο πνπ
απφ ηε Μφζρα, κεηά απφ έλα δηάιεηκκα απφ ην 2015 έσο ην 2021 ιφγσ ζπληξηβήο
ξσζηθνχ αεξνπιάλνπ πάλσ απφ ην ηλά.
Οη Οπθξαλνί απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ
Αίγππην, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξέζβε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Αίγππην Yevhen
Mykytenko ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην, ζεκεηψλνληαο φηη ε Οπθξαλία θαηέρεη ηελ
πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα αηγππηηαθά
ζέξεηξα. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021, 1,2 εθαηνκκχξηα πνιίηεο
ηεο Οπθξαλίαο επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην. Σν 2019, πξηλ απφ ηελ παλδεκία, πεξίπνπ
1,5 εθαηνκκχξην Οπθξαλνί, ζε ζχλνιν 13 εθ. ηνπξηζηψλ, πέξαζαλ ηηο δηαθνπέο ηνπο
ζηελ Αίγππην, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 11,5% ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην.
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πεξηζζφηεξνη απφ 20.000 Ρψζνη ηνπξίζηεο εξρφληνπζαλ ζην
αξκ Δι έηρ θαη ηε Υνπξγθάληα θάζε εβδνκάδα, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα σζηφζν
είραλ κεησζεί ζε 10.000, ηνπο ίδηνπο πξννξηζκνχο νη αληίζηνηρνη ηνπξίζηεο απφ ηελ
Οπθξαλία ήηαλ 40.000 ηελ εβδνκάδα, ελψ ηψξα έρνπλ κεησζεί ζε 6.000 έσο 8.000
ηνπξίζηεο.

ΜΕΣΑΥΟΡΕ


Ο Yehia Zaki, επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Αξρήο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο
ηνπ νπέδ (SCZone) επηβεβαίσζε φηη ε νηθνλνκηθή δψλε επηδηψθεη λα γίλεη
πξννξηζκφο γηα επελδπηέο ιφγσ ησλ κεγάισλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο,
ζεκεηψλνληαο φηη νη ζπλνιηθνί δεζκεπκέλνη επελδπηηθνί πφξνη αλέξρνληαη ζε $ 18 δηζ,
ελψ επελδχζεηο χςνπο $ 10 δηζ πινπνηνχληαη απηήλ ηελ πεξίνδν. Ο Zaki εμήγεζε φηη
ε νηθνλνκηθή δψλε πεξηιακβάλεη 6 ιηκάληα: Ain Sukhna, East θαη West Port Said,
Adabiya, Arish θαη El Tour, θαη 4 βηνκεραληθέο δψλεο: Ain Sukhna, East Port Said,
West Qantara θαη East Ismailia, κε ζπλνιηθά 460 εθαηνκκχξηα κέηξα.
Πξφζζεζε φηη ζηε Εψλε έρνπλ γίλεη έξγα αλαβάζκηζεο ζηα ιηκάληα, ζχκθσλα κε ηηο
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη
ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Πξφζζεζε φηη ε Εψλε
ζηνρεχεη ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη ηηο δηάθνξεο βηνκεραληθέο
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εθαξκνγέο ηεο, φπσο ε βηνκεραλία πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, πνπ είλαη κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θαζαξήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο, ε νπνία πξνζειθχεη
παγθφζκηνπο επελδπηέο. Δμήγεζε φηη ππήξμαλ πνιιέο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ
ζηελ νηθνλνκηθή δψλε γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, ηα νπνία
πεξηιάκβαλαλ

αξθεηέο

εηαηξείεο

πνπ

εηδηθεχνληαη

ζε

απηφλ

ηνλ

ηνκέα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξψηνπ έξγνπ γηα ηελ παξαγσγή πξάζηλεο ακκσλίαο ζηε
βηνκεραληθή δψλε ζηε Sokhna, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή δψλε, κέζσ ηνπ
Sovereign Fund of Egypt.


Ο πξφεδξνο ηεο Αξρήο ηνπ νπέδ (SCZ), Osama Rabie, ζε ζπλέληεπμε πνπ
παξαρψξεζε (15/2/2022) αλαθνξηθά κε έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηε Γηψξπγα
ηνπ νπέδ θαη πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ζηε
δηέιεπζε ησλ πινίσλ. Σα έξγα αθνξνχλ ζηελ επηκήθπλζε ηκήκαηνο ηεο δηψξπγαο
θαηά 10 ρικ. θαη ζηα δχν ξεχκαηα. ε δεχηεξε θάζε πξνβιέπεηαη δηεχξπλζε θαη
εκβάζπλζε ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο δηψξπγαο. Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη ζε
3 δηο EGP ($191 εθ.).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Ζ Αίγππηνο έρεη επηηχρεη έλα κεγάιν άικα ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο ππφ ηελ εγεζία ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah El-Sisi, δήισζε ν Ayman Saad,
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Siemens Gamesa Egypt, ζπγαηξηθήο ηνπ γεξκαληθνχ
νκίινπ Siemens.
Ο Saad αλέθεξε φηη ε θηιφδνμε ζηξαηεγηθή γηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ παξνρήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην 42% έσο
ην 2035, ζα θέξεη ηελ Αίγππην ζε εγεηηθή ζέζε ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην
επίπεδν, ελψ παξάιιεια ε επηινγή ηεο Αηγχπηνπ λα θηινμελήζεη ηε δηάζθεςε γηα ην
θιίκα COP27 ζα εληζρχζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή.



Ο ππνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ Tareq al-Molla παξέζηε ζηελ ππνγξαθή
ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ θαη ηεο εηαηξείαο πεηξειαίνπ ηεο
ανπδηθήο Αξαβίαο Aramco, σο κέξνο ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ ίδξπζε πεηξνρεκηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο ζηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο έγηλε ζην
πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Egypt Petroleum Show (EGYPS 2022). Σν
βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο Egypt Petrochemicals Holding
Company (ECHEM) θαη ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή κηαο ζεηξάο πεηξνρεκηθψλ
πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ πξψησλ πιψλ γηα
ηηο πεηξνρεκηθέο βηνκεραλίεο. Ζ ζπκθσλία απνηειεί κέξνο κηαο δηαξθνχο
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επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ πεηξειατθνχ ηνκέα θαη ηεο
Aramco.
Παξάιιεια, ε εγρψξηα Βηνκεραλία Πεηξειαίνπ θαη Γηχιηζεο (Enppi) ππέγξαςε πέληε
κλεκφληα ζην πεξηζψξην ηεο 5εο EGYPS πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14-16
Φεβξνπαξίνπ 2022 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah El Sisi. Ζ Enppi
ππέγξαςε κλεκφλην θαηαλφεζεο κε ηελ National Petroleum Construction Company
ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, γηα ζπλεξγαζία ζε έξγα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο
ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο.
Ζ εηαηξεία ππέγξαςε έλα αθφκε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Honeywell
International Inc., γηα δηκεξή ζπλεξγαζία ζε έξγα ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο, βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη ςεθηαθψλ ιχζεσλ. Ζ Enppi ππέγξαςε επίζεο ηξία κλεκφληα
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Egyptian Projects Operation and Maintenance (EPROM), ηε
Middle East Oil Refinery (MIDOR) θαη ηελ Technip Energies, θαζψο θαη κε ηελ
Petrojet θαη ηελ Assiut Oil Refining Company.
Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θαη ν πξέζβεο ηεο Υηιήο ζην Κάηξν Πάκπιν Αξξηαξάλ
παξεπξέζεθαλ ηε Γεπηέξα ζηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ θαηαλφεζεο κεηαμχ ηνπ
ππνπξγείνπ θαη ηεο εηαηξείαο Enap Sipetrol ηεο Υηιήο θαηά ηε δηάξθεηα
δξαζηεξηνηήησλ ηεο EGYPS. Ζ Enap Sipetrol είλαη κηα ρηιηαλή εηαηξεία πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμεξεχλεζε θαη παξαγσγή πεηξειαίνπ.
Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηνρεχεη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ λέσλ ζηειερψλ
ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, ηα νπνία επηιέρζεθαλ κέζσ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο
ηθαλνηήησλ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν σο κέξνο ηνπ αλαπηπμηαθνχ
νξάκαηνο γηα ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα.


Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ γαιιηθνχ Οκίινπ Egis Laurent Germain αλαθέξζεθε ζηα
ζεκαληηθά έξγα ηεο Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή, ηα
νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 13% ησλ έξγσλ αγσγψλ ηνπ νκίινπ ζηε Μέζε
Αλαηνιή. ε δήισζε πνπ εμέδσζε ε Γαιιηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, ν ζχκβνπινο ηνπ
νκίινπ αλέθεξε φηη, «Λφγσ ηεο κεγάιεο ηερλνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη ε Egis θαη ησλ
ζρέζεσλ κε Αηγχπηηνπο εηαίξνπο πηζηεχνπκε φηη ε παξνπζία καο ζηελ Αίγππην ζα
επεθηαζεί». Δίπε φηη ν φκηινο εξγάδεηαη ζηελ Αίγππην κε λέα άδεηα πνπ ηνπ δίλεη
επειημία θηλήζεσλ, πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο
ηνκείο ηεο κεραληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ζρεδηαζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε βηνκεραλία. χκθσλα κε ηε δήισζε ηεο γαιιηθήο
πξεζβείαο, ε Αίγππηνο επελδχεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ηζρπξφηεξεο
ππνδνκήο ηθαλήο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο
θαη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηε ρψξα. Σν 2021, ε Γαιιία ππέγξαςε
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κε ηελ Αίγππην επελδπηηθέο ζπκθσλίεο αμίαο 4,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηνπο
ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, παξάκεηξνο πνπ
θαζηζηά ηελ Αίγππην ζηξαηεγηθφ εηαίξν κε ηε Γαιιία.


Σν έξγν ηεο πξψηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζε ρνλδξηθή κε ηελ ρξήζε απνθιεηζηηθά
ειηαθήο ελέξγεηαο, απνηειεί κέξνο ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ ΔΔ πηινηηθνχ
έξγνπ MAIA-TAQA πνπ πξνσζεί εθαξκνγέο ειηαθήο ςχμεο ζηηο λφηηεο ρψξεο ηεο
Μεζνγείνπ. Πεξηιακβάλεη ειηαθή θσηνβνιηατθή κνλάδα ηζρχνο 100 θηινβάη, ε νπνία
επαξθεί γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ζπλδέεηαη κε ην
εληαίν δίθηπν, γηα ηελ πψιεζε ηεο πιενλάδνπζαο παξαγφκελεο ελέξγεηαο.
ε δήισζή ηεο, ε ππνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania el Mashat ραηξέηηζε ηε ζηελή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαίξσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ρψξαο λα ζηξαθεί πξνο κηα
πξάζηλε νηθνλνκία. Σν ππνπξγείν εληείλεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο, ζην
πιαίζην ησλ πξνεηνηκαζηψλ ηεο Αηγχπηνπ γηα λα θηινμελήζεη ηελ 27ε Έθδνζε ηεο
Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, COP27, ζηα ηέιε ηνπ 2022. Ο
Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, Mohamed
Shaker, δήισζε φηη ε Αίγππηνο εθαξκφδεη έλα θηιφδνμν ζρέδην, πξνθεηκέλνπ λα
απμήζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γηα λα θηάζεη ηα
10.000 κεγαβάη πεξίπνπ ην 2023 θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ρξήζε ηεο ζηελ
αθαιάησζε ηνπ λεξνχ. Πξφζζεζε φηη έρεη εθπνλεζεί ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ
αθαιάησζε ηνπ λεξνχ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζε ζπλεξγαζία
ησλ Τπνπξγείσλ ηέγαζεο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ.



Ο νξγαληζκφο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Fitch Solutions αλέθεξε φηη ηα έξγα πνπ
εθηεινχληαη ζηνλ αηγππηηαθφ ηνκέα πεηξνρεκηθψλ ζα εληζρχζνπλ ηελ ζέζε ηνπ
Καΐξνπ σο πεξηθεξεηαθνχ θφκβνπ γηα ην εκπφξην πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ,
φπσο αλέθεξε ην Κξαηηθφ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ θαη Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ
(IDSC) ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ησλ εθζέζεσλ ησλ δηεζλψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ
Αίγππην. ηελ έθζεζε ν Fitch αλέθεξε φηη ε παξαγσγή ηνπ θιάδνπ πεηξνρεκηθψλ ηεο
Αηγχπηνπ έθηαζε ηνπο 3,34 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021,
ζεκεηψλνληαο φηη ν θιάδνο έρεη επηηχρεη αχμεζε εζφδσλ θαηά 50% ζε εηήζηα βάζε
ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Egyptian Petroleum and Mineral. Σα λέα έξγα
πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Αίγππηνο πεξηιακβάλνπλ ην ζπγθξφηεκα παξαγψγσλ κεζαλφιεο
ζην νπέδ, κε επελδχζεηο χςνπο $119 εθαηνκκπξίσλ, ην ζπγθξφηεκα επεμεξγαζίαο
κεζαλφιεο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ζην Al Ain Al Sokhna κε επελδχζεηο $7,5
δηζεθαηνκκπξίσλ, ην ζπγθξφηεκα Al Alamein γηα πεηξνρεκηθά αμίαο $8
δηζεθαηνκκχξηα, ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα μεπεξλά ηνπο 4,7 εθαηνκκχξηα
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ηφλνπο εηεζίσο. Ζ έθζεζε ζεκεηψλεη επίζεο φηη ν ηνκέαο πεηξνρεκηθψλ θαηέγξαςε
κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο 11% θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2020, θαη ε αμία ησλ εμαγσγψλ
απμήζεθε απφ $3,1 δηζεθαηνκκχξηα ην 2015 ζε $5,2 δηζεθαηνκκχξηα ην 2019,
πξνζζέηνληαο φηη ν θιάδνο θαηέγξαςε χθεζε 11% ην 2020 ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνχ.
Ο νξγαληζκφο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζεκείσζε φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία είλαη
πηζαλφ λα επηηχρεη βηψζηκε αλάπηπμε κε ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ κείσζε
ησλ εηζαγσγψλ.


Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Mohamed
Shaker ζπδήηεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηειεδηάζθεςεο, κε ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Κσλζηαληίλν θξέθα, ηα βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε
ελφο έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο κεηά ηελ
ππνγξαθή ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ (MoU) κεηαμχ ησλ δχν πιεπξέο ηνλ πεξαζκέλν
Οθηψβξην.



Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηνχ Πινχηνπ Tarek al-Molla δήισζε φηη νη
εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πεηξειαίνπ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ξπζκνχο
παξαγσγήο, παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν δηεζλήο ηνκέαο πεηξειαίνπ,
ζεκεηψλνληαο φηη δχν λέεο πιαηθφξκεο εμφξπμεο ζην θνίηαζκα Zohr ζα μεθηλήζνπλ
ηελ παξαγσγή εληφο νιίγσλ κελψλ. Οη παξαηεξήζεηο

έγηλαλ θαηά ηηο Γεληθέο

ζπλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ PetroShorok θαη Petrobel γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο 2021/2022 θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ
2022/2023.
Καηά ηε ζπλάληεζε, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε φηη νη πεηξειαηνπεγέο
Zohr 15 θαη Zohr 16 ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ Zohr ζα
μεθηλήζνπλ ηελ παξαγσγή εληφο κεξηθψλ κελψλ.
Ο Molla είπε φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/2022 ππήξμαλ δηάθνξεο πξνθιήζεηο,
ηδίσο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ ξπζκψλ παξαγσγήο, πνπ έθηαζαλ ζηα 2,7
δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο, πξνζζέηνληαο φηη νη
επελδχζεηο έθηαζαλ πεξίπνπ ηα 698 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
έξεπλαο θαη εμφξπμεο ζην θνίηαζκα. Σν Zohr Gas Field είλαη ε θχξηα πεγή ζηελ
πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ, θαη είλαη ην κεγαιχηεξν θνίηαζκα θπζηθνχ
αεξίνπ ζηε Μεζφγεην, κε εθηηκψκελε παξαγσγή 30 ηξηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ
πνδηψλ. Ζ Eni αλαθάιπςε ην γηγάληην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ Zohr ηεο Αηγχπηνπ ην
2015.
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