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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-30/11/2021) 

 

ΓΙΜΔΡΗ 

ην πιαίζην ηεο 6εο Τπνπξγηθήο πλάληεζεο ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Φόξνπκ ηεο 

ΝΑ Μεζνγείνπ γηα ην Φπζηθό Αέξην (EMGF), ππεγξάθε Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία Διιάδαο-Αηγύπηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Ζ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ 

έγηλε ηελ Πέκπηε 25 Ννεκβξίνπ ζην Κάηξν ζε δηκεξή ζπλάληεζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Κώζηα θξέθα, κε ηνλ Τπνπξγό Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ 

Πόξσλ ηεο Αηγύπηνπ, θ. Tarek El Molla,  

Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο αθνξνύλ ζηε ζέιεζε ησλ δύν ρσξώλ γηα 

έξεπλα θαη εμόξπμε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηελ δηαζύλδεζε ζε βάζνο 

ρξόλνπ ησλ ζπζηεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ Διιάδαο θαη Αηγύπηνπ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 

ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ, όπσο θαη ζηελ κεηαθνξά κε πινία πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

πξνο ηελ Διιεληθή αιιά θαη ηελ επξύηεξε Δπξσπατθή αγνξά. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Ζ Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Τπνδνκήο ζπκθώλεζαλ 

λα παξάζρνπλ ζπλνιηθά 720 εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα ην πιαίζην Υξεκαηνδόηεζεο 

Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο (DPF), κε 360 εθαηνκκύξηα δνιάξηα από θάζε ίδξπκα. 

Γίλνληαο έκθαζε ζηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο αλαπηπμηαθνύο εηαίξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ, ν Τπνπξγόο εμήγεζε όηη ην πιαίζην DPF ζηνρεύεη λα 

ππνζηεξίμεη ην δεύηεξν θύκα δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Αίγππην κέζσ 

ηξηώλ βαζηθώλ ππιώλσλ, ζπγθεθξηκέλα: ελίζρπζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

βησζηκόηεηαο, δηεπθόιπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη πξνώζεζε ηεο 

γπλαηθείαο νηθνλνκηθήο έληαμεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε αλαπηπμηαθή ρξεκαηνδόηεζε 

έρεη γίλεη έλα νινέλα θαη πην ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα θαη ηε κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο, θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην 

Όξακα 2030 ηεο Αηγύπηνπ θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ 

ξόινπ ησλ αλαπηπμηαθώλ εηαίξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο Αηγύπηνπ. Ο πξώηνο ππιώλαο αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο, ε νπνία ζηνρεύεη ζηε ζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ κέζσ εληζρπκέλεο δηαθάλεηαο θαζώο θαη ζηελ πξνώζεζε κηαο 

πξάζηλεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο έθδνζεο πξάζηλσλ νκνιόγσλ. Ο δεύηεξνο ππιώλαο 

αθνξά ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ ζηνρεύεη ζηνλ 

εμνξζνινγηζκό θαη ζηε δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο 
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αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Αηγύπηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα. Δπηπιένλ, εληζρύεη ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ώζηε λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα κηα κεηάβαζε ζηελ 

πξάζηλε νηθνλνκία. Σέινο, ν ηξίηνο ππιώλαο αθνξά ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

έληαμεο ησλ γπλαηθώλ, θαη επηθεληξώλεηαη ζε λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνύλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό 

θαη ππνζηεξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο Αηγύπηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ιόγσ 

θύινπ, κε ηελ πηνζέηεζε ελόο εζληθνύ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνσζεί ηελ 

αζθάιεηα. θαη αμηνπξεπείο κεηαθνξέο γηα ηηο γπλαίθεο ζηνπο ζηδεξνδξόκνπο.  Μεηά 

από απηό ην πξόγξακκα, ην ραξηνθπιάθην ηεο Αηγύπηνπ κε ηελ Asian Infrastructure 

Investment Bank μεπεξλά πιένλ ην 1 δηζεθαηνκκύξην δνιάξηα ζε αλαπηπμηαθά θαη 

επελδπηηθά θεθάιαηα γηα ηνλ δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 Οη εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Αηγύπηνπ αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 5,2 εθαηνκκύξηα 

ηόλνπο θαηά ηελ πεξίνδν από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε πεξίπνπ 600 ηόλσλ από ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ζύκθσλα κε 

ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Αλαδαζκνύ ηεο Αηγύπηνπ. Ζ Αίγππηνο εμάγεη 350 

δηαθνξεηηθά γεσξγηθά πξντόληα ζε πεξηζζόηεξεο από 150 ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Οη 

αηγππηηαθέο αγξνηηθέο εμαγσγέο πεξηιάκβαλαλ εζπεξηδνεηδή, παηάηεο, θξεκκύδηα, 

θξάνπιεο, ξόδηα, παηάηεο, θαζόιηα, παληδάξηα, γθνπάβα, πηπεξηέο, κάλγθν, ζθόξδν, 

ζηαθύιηα θαη θαξπνύδηα. Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο θαη Αλαδαζκνύ, Δl Sayyed el Qassir , 

δήισζε όηη ηα εζπεξηδνεηδή ήηαλ ην πξντόλ κε ηηο πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο θηάλνληαο 

ζπλνιηθά ηνπο 1,8 εθαηνκκύξηα ηόλνπο, θαη αθνινπζνύλ νη εμαγσγέο παηάηαο κε 

620.769 ηόλνπο. Ζ Αίγππηνο είλαη ν κεγαιύηεξνο εμαγσγέαο εζπεξηδνεηδώλ ζηνλ 

θόζκν. Σα πνξηνθάιηα αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 80% ησλ ζπλνιηθώλ 

θαιιηεξγεηώλ εζπεξηδνεηδώλ ηεο Αηγύπηνπ. 

 Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο Δl Sayyed el Qassir δήισζε όηη ε Αίγππηνο επηζπκεί λα 

αλαβαζκίζεη ηε βηνκεραλία κειηνύ γηα λα δηαηεξήζεη ην πξνβάδηζκά ηεο ζε απηό ην 

ζέκα. ε ζπλάληεζε κε κέιε ηεο Έλσζεο Μειηζζνθόκσλ, θαζώο θαη παξαγσγνύο 

κειηνύ ν ππνπξγόο αλαθέξζεθε ζηελ ρξεκαηνδόηεζε, γηα κειηζζνθνκηθά έξγα, θαζώο 

είλαη ζεκαληηθό λα αξζνύλ ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο θαη νη λένη 

πνπ μεθηλνύλ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπο (ΜΜΔ),  Ζ αλαβάζκηζε ηεο 

βηνκεραλίαο κειηνύ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο θαη 

ζα ελζαξξύλεη ηηο εμαγσγέο. Σα κέιε ηεο Έλσζεο Μειηζζνθόκσλ θαη νη παξαγσγνί 

κειηνύ έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη από ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Ζ Αίγππηνο δηαζέηεη πεξίπνπ 2 εθαηνκκύξηα θπςέιεο πνπ παξάγνπλ 
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20.000 ηόλνπο κειηνύ εηεζίσο γηα εγρώξηα θαηαλάισζε θαη γηα εμαγσγή, θαη 1,2 

εθαηνκκύξηα θπςέιεο δσληαλώλ κειηζζώλ. Έσο θαη 25.000 νηθνγέλεηεο εξγάδνληαη 

ζηε κειηζζνθνκία. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

 Η CIB αλαθέξεη ζπλνιηθή αύμεζε θαζαξνύ εηζνδήκαηνο θαηά 62% ή 3,81 δηζ. 

EGP ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2021. Ζ Commercial International Bank αλαθνίλσζε όηη ην 

θαζαξό εηζόδεκα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ (3ν ηξίκελν) ηνπ 2021 έθηαζε ηα 3,81 δηζ. EGP 

ή 1,71 EGP αλά κεηνρή, απμεκέλν θαηά 62% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020. 

Δπηπιένλ, νη θαηαζέζεηο ζε ηνπηθό λόκηζκα απμήζεθαλ θαηά 7% ην 3ν ηξίκελν Σα 

κεκνλσκέλα έζνδα ηεο CIB ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2021 ήηαλ 7,12 δηζεθαηνκκύξηα EGP, 

απμεκέλα θαηά 6% από ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2020. Σα κεκνλσκέλα έζνδα ελλεακήλνπ 

2021 ήηαλ 19,7 δηζεθαηνκκύξηα EGP, απμεκέλα θαηά 2% από ην 9κελν ηνπ 2020, πνπ 

πξνέξρνληαη από έζνδα πιελ ηόθσλ. Σα κεκνλσκέλα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο 

ελλεακήλνπ 2021 έθηαζαλ ηα 18,1 δηζ. EGP, κεησκέλα θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε. Σα 

άηνθα έζνδα ελλεακήλνπ 2021 έθηαζαλ ηα 1,60 δηζεθαηνκκύξηα EGP, ζεκεηώλνληαο 

ηξηπιάζηα αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Οη πξνκήζεηεο εκπνξηθώλ 

ππεξεζηώλ έθηαζαλ ηα 586 εθαη. EGP, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 14% ζε εηήζηα βάζε. 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ελλεακήλνπ 2021 ήηαλ 4,38 δηζ. EGP, απμεκέλα θαηά 5% ζε 

εηήζηα βάζε. Σν αθαζάξηζην ραξηνθπιάθην από δάλεηα έθηαζε ηα 157 δηζ. EGP, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε 15% ή 20,7 δηζ. EGP ζε εηήζηα βάζε. Ζ αύμεζε νθείιεηαη ζηα 

δάλεηα ζε ηνπηθό λόκηζκα, ηα νπνία απμήζεθαλ θαηά 24% ή 21,6 δηζ. EGP, 

αληηζηαζκίδνληαο επαξθώο ηηο θαζαξέο απνπιεξσκέο δαλείσλ ζε μέλν λόκηζκα ύςνπο 

52,9 εθαη. $ ή 2%. Σν κεξίδην αγνξάο δαλείσλ ηεο CIB έθηαζε ην 5,13% ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2021. Οη θαηαζέζεηο έθηαζαλ ηα 403 δηζ. EGP, απμεκέλεο θαηά 19% ή 

63 δηζ. EGP. Ζ αύμεζε πξνήιζε θπξίσο από ηηο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθό λόκηζκα, νη 

νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 23% ή 57,0 δηζεθαηνκκύξηα EGP, θαη ηηο θαηαζέζεηο ζε μέλν 

λόκηζκα, ζπλεηζθέξνληαο θαηά 7% ή 387 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Σν κεξίδην αγνξάο 

θαηαζέζεσλ ηεο CIB απμήζεθε 6,63% ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021, δηαηεξώληαο ην 

πςειόηεξν κεξίδην αγνξάο θαηαζέζεσλ κεηαμύ όισλ ησλ ηξαπεδώλ ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα. Ζ CIB δηαηήξεζε ηελ ξεπζηόηεηά ηεο πάλσ από ηηο απαηηήζεηο CBE θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο «Βαζηιείαο III» ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε μέλν λόκηζκα. 

Ο δείθηεο ξεπζηόηεηαο CBE ζε ηνπηθό λόκηζκα παξέκεηλε πνιύ πάλσ από ηελ 

απαίηεζε ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο 20%, θαηαγξάθνληαο 63,8% ηνλ επηέκβξην ηνπ 
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2021, ελώ ν δείθηεο ξεπζηόηεηαο ζε μέλν λόκηζκα CBE έθηαζε ζην 69,3%, πάλσ από 

ην όξην ηνπ 25%.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ / ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 Ζ ειιεληθή εηαξεία COCA-COLA 3Δ ζρεδηάδεη επέλδπζε ύςνπο $1 δηο ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά: Ο πξσζππνπξγόο Mostafa Madbouli ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Coca-Cola Σξία Έςηινλ ηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε ύςνπο ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ ζηελ αηγππηηαθή 

αγνξά κέζα ζηα επόκελα 5 ρξόληα, κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Coca-Cola Αηγύπηνπ, ε 

νπνία νινθιεξώζεθε πξόζθαηα. ηηο ζπλνκηιίεο ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηεο Coca-

Cola Αηγύπηνπ. Ο Μαληκπνύιη ηόληζε ηελ πξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο λα παξάζρεη 

θάζε είδνπο ππνζηήξημε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ιόγσ ηνπ ξόινπ ηνπ ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ο πξσζππνπξγόο 

εμήξε ηηο επηηπρεκέλεο επελδύζεηο ηεο Coca-Cola ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη 

ραηξέηηζε ηελ εμαγνξά ηεο ειβεηηθήο εηαηξείαο εκθηάισζεο αλαςπθηηθώλ ηεο Coca-

Cola Egypt, κηα ζπκθσλία πνπ αληαλαθιά ηελ εκπηζηνζύλε ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο 

ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία  Υαηξεηίδνληαο ηε ζπκθσλία εμαγνξάο, ν Madbouli είπε 

όηη είλαη έλα ζεηηθό βήκα γηα ηελ Coca-Cola Σξία Έςηινλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, πνπ 

ζεσξείηαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο αγνξέο ζηελ Αθξηθή. 

 Αύμεζε ηειωλεηαθώλ δαζκώλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνϊόληωλ: Ο ππνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait είπε όηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαζκώλ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε εγρώξηα παξαγσγή θαη ε 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ αηγππηηαθώλ πξντόλησλ ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο. 

Δπηπιένλ, επηβιήζεθε ηεισλεηαθόο θόξνο ζηηο πιάθεο γξαλίηε κε ζπληειεζηή 20%, 

ελώ δηαηεξήζεθε ν ηεισλεηαθόο θόξνο σο έρεη γηα ηνπο νγθόιηζνπο γξαλίηε, θαζώο 

απνηειεί κηα από ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πξώησλ ζηαδίσλ ηεο βηνκεραλίαο γξαλίηε. 

ηόρνο είλαη ε πξνζηαζία ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο γξαλίηε, ελώ ν επεμεξγαζκέλνο 

γξαλίηεο σο ηειηθό πξντόλ ππόθεηηαη ζε ηεισλεηαθό δαζκό 40% επί ηεο αμίαο ηνπ. 

Δπηζήκαλε όηη έρεη επηβιεζεί ηεισλεηαθόο δαζκόο ζηα εηζαγόκελα θσηνβνιηατθά σο 

ηειηθό πξντόλ ύςνπο 5% επί ηεο αμίαο, ηα ελδηάκεζα πξντόληα ησλ θσηνβνιηατθώλ 

θπςειώλ ππόθεηληαη ήδε ζε δαζκνύο πνπ θπκαίλνληαη από 2 έσο 5%. Σέινο, 

επηβιήζεθε ηεισλεηαθόο δαζκόο 10% ζηα εηζαγόκελα θηλεηά ηειέθσλα κε ζθνπό ηελ 

ηόλσζε ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ, ηδίσο 

ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ελώ εμαηξέζεθαλ νη ππνινγηζηέο θαη ηα αμεζνπάξ ηνπο θαη 

ηα ηάκπιεη, θαζώο απνηεινύλ ηα θύξηα εξγαιεία γηα ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό 

πνπ αλαπηύζζεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα . 
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 Καηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 ην εκπόξην ΔΔ-Αηγύπηνπ απμήζεθε θαηά 18% ζε 

ζύγθξηζε κε ην ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, κε παξόκνηα αύμεζε ηόζν γηα 

ηηο εμαγσγέο ηεο ΔΔ πξνο ηελ Αίγππην (+19%) όζν θαη νη εμαγσγέο ηεο Αηγύπηνπ ζηελ 

ΔΔ (+18%). 

 ύκθσλα κε δήισζε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ, ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021 

νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 23% ζε εηήζηα βάζε θηάλνληαο ηα 15,4 δηζ. USD, έλαληη 

12,5 δηζ. USD ην α' εμάκελν ηνπ 2020. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη εηζαγσγέο πιελ 

πεηξειαίνπ απμήζεθαλ θαηά 11%, από 32,9 δηζ. δνιάξηα ΖΠΑ ην α' εμάκελν ηνπ 2020 

ζε 36,6 δνι. δηζ. ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021. 

 Σν πκβνύιην Δμαγσγώλ Σξνθίκσλ αλέθεξε όηη ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ ηεο 

Αηγύπηνπ απμήζεθε θαηά 13% ζε εηήζηα βάζε ην 1ν εμάκελν ηνπ 2021, θηάλνληαο ηα 

2 δηζ. USD έλαληη 1,8 δηζ. USD ην α' εμάκελν ηνπ 2020. Σα ηξόθηκα απνηεινύλ ην 

13% ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο. Πεξηζζόηεξα από ηα κηζά πξντόληα δηαηξνθήο ηεο 

Αηγύπηνπ εμήρζεζαλ ζε Αξαβηθέο ρώξεο, ην 14% ζηελ ΔΔ, θαη ην 11% ζε κε αξαβηθέο 

αθξηθαληθέο ρώξεο. ε ό,ηη αθνξά ηηο εμαγσγέο νπσξνθεπεπηηθώλ, ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο αλαθνίλσζε όηη θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 είραλ απμεζεί ζε 

πεξηζζόηεξνπο από 4 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ζε ζύγθξηζε κε 3,47 εθαηνκκύξηα ηόλνπο 

ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. Σα εζπεξηδνεηδή απνηεινύζαλ ην έλα ηέηαξην ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ (1,72 εθαη. ηόλνη), αθνινπζνύλ νη παηάηεο (620 ρηιηάδεο ηόλνη), ηα 

παληδάξηα (405 ρηιηάδεο), ηα θξεκκύδηα (151 ρηιηάδεο) θαη ηα ζηαθύιηα (111 ρηιηάδεο). 

 ηηο 23 Απγνύζηνπ 2021, ε Δζληθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ ηεο 

Αηγύπηνπ αλαθνίλσζε όηη ε εηαηξεία πηζηνπνίεζεο ISEG Halal, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

ην Πξσζππνπξγηθό Γηάηαγκα αξηζ. 35 ηνπ 2020, ήηαλ ε κνλαδηθή εηαηξεία πνπ ζα 

κπνξνύζε λα πηζηνπνηήζεη ηα πξντόληα ραιάι πνπ εηζάγνληαη ζηε ρώξα. Ζ 

πηζηνπνίεζε ηνπ ISEG Halal θαίλεηαη επαρζήο θαη δαπαλεξή. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ζπδεηά ηελ πηζαλόηεηα απαίηεζεο πηζηνπνηεηηθώλ ραιάι γηα όια ηα 

εηζαγόκελα ηξόθηκα θαη πνηά (πνπ νξίδνληαη κε βάζε ην πξόηππν Halal αξ. 4249 ηνπ 

2014). Ζ πηζηνπνίεζε Halal γηα ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα επξόθεηην λα μεθηλήζεη 

ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2021, σζηόζν θαηόπηλ πηέζεσλ από ηελ ΔΔ πήξε παξάηαζε κέρξη 

ηηο 15/12. Γηα ηα ππόινηπα ηξόθηκα θαη πνηά ζα ηεζεί ζε ηζρύ ζηηο αξρέο ηνπ 2022. Οη 

λένη θαλνληζκνί γηα ην ραιάι είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο αλαηαξαρέο ζηηο 

εμαγσγέο από ηελ ΔΔ ζηελ Αίγππην ιόγσ ηεο έιιεηςεο ηθαλόηεηαο ηνπ ISEG Halal λα 

πηζηνπνηεί όιεο ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ην θόζηνο κηαο ηέηνηαο 

δηαδηθαζίαο θαη ην γεγνλόο όηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δελ ελεκέξσζε έγθαηξα ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα ηηο λέεο απαηηήζεηο. 
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 Ζ θπβέξλεζε ηεο Αηγύπηνπ αλαθνίλσζε ηε ζύζηαζε λέαο επηηξνπήο γηα ηελ 

ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγώλ θαη αλάπηπμε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο. Ζ επηηξνπή 

πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ βηνκεραληθώλ επελδύζεσλ ζηνπο ηνκείο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο όπνπ  ε εγρώξηα 

παξαγσγή ππνιείπεηαη. Ζ ζηξαηεγηθή ζα εθπνλεζεί κε ηε ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα. Ζ επηηξνπή, κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγό Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, ζα 

ππνβάιιεη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ζηνλ Πξσζππνπξγό ζρεηηθά κε ηηο; δξαζηεξηόηεηεο 

ηεο. 

 ηηο 17 Οθησβξίνπ 2021, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ έδσζε πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε 

ζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λόκνπ πεξί πκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ 

Σνκέα (ΓΗΣ). Μεηαμύ άιισλ, απηέο νη ηξνπνινγίεο αλαθέξνπλ ξεηά όηη νη 

θπβεξλεηηθέο αξρέο κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηδησηηθέο εηαηξείεο ζηηο ππνδνκέο 

θαη ζε ηνκείο όπσο νη κεηαθνξέο, ε ελέξγεηα, νη επηθνηλσλίεο θαη ε θξνληίδα πγείαο. 

Δπηπιένλ, νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο κεηώλνπλ ηνλ ρξόλν έθδνζεο δηαγσληζκώλ γηα 

έξγα ΓΗΣ θαη εηζάγνπλ λένπο κεραληζκνύο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο άδεηαο ζηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα λα 

ππνβάιεη δηθέο ηνπ πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο.  Ζ θπβέξλεζε ζα έρεη επίζεο ηε 

δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί απεπζείαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απαηηείηαη 

δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Οη ηξνπνινγίεο ζηόρν έρνπλ λα  ελζαξξύλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηηο ππνδνκέο, ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη θνηλσθειή 

έξγα, ηδηαίηεξα ζηηο λέεο πόιεηο. 

 Ο Πξσζππνπξγόο Mostafa Madbouli ππνζηήξημε όηη ε θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα 

ζηεξίδεη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ώζηε λα ζπκκεηέρεη πεξηζζόηεξν ζηελ πινπνίεζε έξγσλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ θαη αλάπηπμεο πνπ πινπνηνύληαη ζε εζληθό επίπεδν. 

Οη δειώζεηο ηνπ πξσζππνπξγνύ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηεο ππνπξγηθήο 

νκάδαο επί ησλ νηθνλνκηθώλ παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο Hala El Saeed, ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait, ηνπ 

Τπνπξγνύ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ Hisham Tawfiq, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο 

Γεληθήο Αξρήο Δπελδύζεσλ θαη Διεύζεξσλ Εσλώλ. (GAFI) Mohamed Abdel Wahah 

θαη αλώηαησλ ζηειερώλ ηνπ ππνπξγείνπ. 

 Η Αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία κε ξωζηθέο επηρεηξήζεηο ζε 

έξγα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο: Ο Πξόεδξνο Abdel Fattah El Sisi θαηά ηε δηάξθεηα 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ Ρώζν Πξόεδξν Βιαληηκίξ Πνύηηλ επαίλεζε ηηο 

εθηεηακέλεο ζρέζεηο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηε Ρσζία, νη νπνίεο θνξπθώζεθαλ κε ηε 

ζύλαςε ηεο ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο πνπ άλνημε λένπο 

νξίδνληεο γηα ζπλεξγαζία ζε πνιινύο ηνκείο θαη θνηλά έξγα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 



7 

 

ζπλνκηιίαο, νη δύν εγέηεο επηθεληξώζεθαλ ζηνλ ππξεληθό ζηαζκό ειεθηξνπαξαγσγήο 

ηεο Dabaa θαη ζηε ξσζηθή βηνκεραληθή δώλε ζην East Port Said. Ο Πξόεδξνο Πνύηηλ 

επηβεβαίσζε ηελ πξνζπκία ηεο Μόζραο λα πξνσζήζεη ηε γόληκε ζπλεξγαζία ηεο κε ην 

Κάηξν. Ο Ρώζνο εγέηεο ηόληζε επίζεο ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηηο ηαθηηθέο 

δηαβνπιεύζεηο κε ηνλ Πξόεδξν Αι ίζη γηα πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή δεηήκαηα.  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Βηνκεραλνπνίεζεο (AOI) Abdel Moneim Al 

Tarras ζε ζπλάληεζε κε ηνπο επξσπαίνπο πξέζβεηο θαη δηπισκάηεο ζην Κάηξν 

παξνπζία ηνπ Βνεζνύ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ γηα Δπξσπατθέο Τπνζέζεηο, Badr Abdel 

Ati, ν Tarras ηόληζε ηε ζεκαζία ηέηνησλ επηζθέςεσλ, ηηο νπνίεο ραξαθηήξηζε σο 

επθαηξία λα παξνπζηαζηνύλ νη δπλαηόηεηεο ηνπ AOI γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Ο Tarras επεζήκαλε ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηνπ 

Πξνέδξνπ Abdel Fattah El Sisi γηα δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ζπλεξγαζίαο κε κεγάιεο 

εηαηξείεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθώλ έξγσλ, επηβεβαηώλνληαο ηελ αλάγθε λα 

επσθειεζνύλ από ηελ πξνεγκέλε επξσπατθή ηερλνινγία. 

Δλ ησ κεηαμύ, ν Abdel Ati ζεκείσζε όηη αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο πξνζβιέπνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αίγππην ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνύο ηνκείο, 

ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, πξνζζέηνληαο όηη κεγάιεο 

επξσπατθέο εηαηξείεο ελδηαθέξνληαη λα εληζρύζνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ AOI. 

 Ζ ππνπξγόο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Νεβίλ Γθακέα δήισζε όηη ην πξόγξακκα 

νηθνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο πνπ εγθξίζεθε από ηελ θπβέξλεζε ζηνρεύεη λα αλνίμεη ην 

δξόκν γηα ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ζ ππνπξγόο είπε όηη ε επηηπρία ηεο θπβέξλεζεο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαηαζηήζεη ηελ Αίγππην ζεκαληηθό πξννξηζκό 

γηα εγρώξηεο θαη δηεζλείο επελδύζεηο. Δπεζήκαλε όηη ην θξάηνο εγθαηλίαζε ηε 

«ηξαηεγηθή Αίγππηνο 2030» πνπ εζηηάδεη ζε πέληε βαζηθνύο άμνλεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελζάξξπλζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ λα 

αλαπηπρζνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο εξγαζίαο. Πξόζζεζε όηη 

ην ππνπξγείν ηεο ζέζπηζε λένπο λόκνπο γηα ηελ απινύζηεπζε ησλ επελδπηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίζπεπζεο ηεο έθδνζεο αδεηώλ γηα 

βηνκεραληθά έξγα. 

 Πεξηζζόηεξεο από 2.500 εμαγσγηθέο εηαηξείεο έρνπλ εθηακηεύζεη πεξίπνπ 30 

δηζεθαηνκκύξηα EGP από ηελ έλαξμε ησλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζηνπο εμαγσγείο κέρξη ζηηγκήο, κε ηξόπν πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ παξνρή ηεο ξεπζηόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο, δήισζε 

ν ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait . 
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

 Πεξίπνπ 3,5 εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηελ Αίγππην θαηά ηνπο πξώηνπο έμη 

κήλεο ηνπ έηνπο, ζρεδόλ ν ίδηνο αξηζκόο όζν νιόθιεξν ην έηνο 2020. Απηό απέθεξε 

έζνδα αμίαο USD 3,5-4 δηο. Σα μελνδνρεία ζην Κάηξν, ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηε Βόξεηα 

Αθηή επηηξέπεηαη πιένλ λα ιεηηνπξγνύλ κε 70% πιεξόηεηα, ην πςειόηεξν επίπεδν 

από ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο. Πξνεγνπκέλσο ην αλώηαην όξην  ζηα μελνδνρεία ήηαλ 

50% θαη ίζρπε γηα πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν, ελώ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2020 ήηαλ 25%. 

 Οη ηνπξίζηεο πνπ θάλνπλ αγνξέο ζηελ Αίγππην ζα κπνξνύλ ζύληνκα λα δεηνύλ 

επηζηξνθή ΦΠΑ κέζσ ελόο ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο πξηλ από ηελ αλαρώξεζε ηνπο από 

ηε ρώξα. Οη ηνπξίζηεο ζα πξέπεη λα μνδέςνπλ ηνπιάρηζηνλ 1500 EGP (πεξίπνπ 80 

EUR) αλά αγνξά γηα λα κπνξνύλ λα δεηήζνπλ επηζηξνθή ΦΠΑ. Σν ζύζηεκα αθνξά 

κόλν ηνπο επηζθέπηεο πνπ κέλνπλ ζηελ Αίγππην γηα ιηγόηεξν από ηξεηο κήλεο. Σν 

ζύζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη ζηαδηαθά ζε νιόθιεξε ηε ρώξα -  ζα κπεη ζε εθαξκνγή 

πξώηα ζην αξκ Δι έηρ θαη ζηε Υνπξγθάληα πξηλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο, ζα 

επεθηαζεί ζην Λνύμνξ θαη ην Αζνπάλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα 

ιηκάληα ηεο Αηγύπηνπ. 

 Οη πξαγκαηηθέο επελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ αλήιζαλ ζηα 5,5 δηζ. 

EGP ην νηθνλνκηθό έηνο 2020/2021. Σν Τπνπξγείν ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο επαλεμέηαζε ηνπο ζηόρνπο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνύ ην 2021/22, πνπ 

είλαη ην ηέηαξην έηνο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αλάπηπμεο (18/2019 – 

21/2022). Ζ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

αλαθέξεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα γηα ην 2021/22. ε επίπεδν θιάδνπ, 

εθηηκάηαη όηη ζα θηάζεη πεξίπνπ ηα 120 δηζ. EGP ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, έλαληη 93 δηζ. 

EGP ην 2020/21, κε ξπζκό αλάπηπμεο ζρεδόλ 29%. ηόρνο είλαη ε αύμεζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ ζηα 91,4 δηζ. EGP ην 2021/22, έλαληη 69,5 δηζ. 

EGP ην πξνεγνύκελν έηνο, κε ξπζκό αλάπηπμεο 31,5%. Ζ έθζεζε επεζήκαλε όηη ην 

αλαπηπμηαθό όξακα ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα  ζηνρεύεη ώζηε ε Αίγππηνο λα είλαη έλαο 

βηώζηκνο θαη ειθπζηηθόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο ζε πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν 

θαη νπζηαζηηθόο ππνζηεξηθηήο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ ΟΖΔ γηα 

βηώζηκε αλάπηπμε. 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 Μεηαμύ 1εο Ηαλνπαξίνπ θαη 12εο Οθησβξίνπ 2021, ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ 

απμήζεθαλ θαηά 12,4% ζε εηήζηα βάζε, ζηα 4,862 δηζ. δνιάξηα. Σν θαλάιη θαηέιαβε 

ηε δεύηεξε ζέζε κεηαμύ ησλ δέθα θνξπθαίσλ θέληξσλ  logistics ζηε Μέζε Αλαηνιή 

γηα ην έηνο 2021, ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ Forbes.  Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
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2022, ηα ηέιε δηέιεπζεο ζα απμεζνύλ θαηά 6% θαζώο ε Αξρή ηεο Γηώξπγαο ηνπ 

νπέδ (SCA) πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ηελ αύμεζε ηεο δηέιεπζεο (αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 7% ην 2022). Από ηελ αύμεζε εμαηξνύληαη ηα πινία κε θνξηίν LNG θαη 

ηα θξνπαδηεξόπινηα, ηα νπνία ζα εμαθνινπζήζνπλ λα πιεξώλνπλ κεησκέλα ηηκνιόγηα. 

 Σν ιηκάλη East Port Said πέηπρε ην πςειόηεξν πνζνζηό δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ ηζηνξία, θηάλνληαο ηα 3,8 εθαηνκκύξηα 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα ην 2020, αλαθνίλσζε ε Οηθνλνκηθή Αξρή ηεο Γηώξπγαο ηνπ 

νπέδ. Ζ αξρή πξόζζεζε όηη δύν ρξόληα αθόηνπ ν Πξόεδξνο Abdel Fattah El-Sisi 

εγθαηλίαζε ηελ επέθηαζε ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ζην ιηκάλη, ην πςειόηεξν 

πνζνζηό δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ επηηεύρζεθε θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (7-10/2021), θηάλνληαο ηνπο 1.179.525 ηόλνπο, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε 13,3%. ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαη ε θίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμήζεθε θαηά 28,7% 

ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Οη λέεο ζήξαγγεο θάησ από ην θαλάιη ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε απηήο ηεο αύμεζεο, 

κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν άθημεο ζην ιηκάλη θαη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ από απηό ζε 

κόιηο 20 ιεπηά. Δλώ δηαθηλήζεθαλ ζπλνιηθά 3,4 εθαηνκκύξηα ηόλνη αγαζώλ. Νέεο 

ζπκβάζεηο γηα κεγάια έξγα, έρνπλ ππνγξαθεί ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεγαιύηεξνπ 

ζηαζκνύ εκπνξίαο ζηηεξώλ ζηνλ θόζκν κε επελδύζεηο 2,2 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP θαη 

ηνπ πξώηνπ ζηαζκνύ ζηελ Αίγππην γηα εκπνξία απηνθηλήησλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 ύκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεηξειαίνπ ηεο Αηγύπηνπ ζηε ύλνδν 

Κνξπθήο γηα ην θιίκα COP26, ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή  

ηθαλόηεηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ην 42% ησλ 

αλαγθώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρώξαο από ΑΠΔ έσο ην 2030. Με απηό ηνλ ηξόπν 

ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζπληνκεύεη θαηά πέληε ρξόληα ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε 

κεηάβαζε ζηελ θαζαξή ελέξγεηα (ην 2016, ην ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε όηη ζηόρεπε λα 

θηάζεη ην 42% έσο ην 2035). Δπί ηνπ παξόληνο, πεξίπνπ ην 10% ηεο παξαγόκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο. Σν 2018, ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκόο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο είρε αλαθέξεη όηη ζα ήηαλ ηερληθά 

θαη νηθνλνκηθά εθηθηό ε Αίγππηνο λα παξάγεη ην 53% ηεο ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηάδεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο έσο ην 2030. 

 Ο πξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Eni S.p.A. Claudio Descalzi δήισζε όηη ν 

ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο θνινζζόο ζρεδηάδεη λα επηηαρύλεη λέα έξγα γηα ηελ αύμεζε ηεο 
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παξαγσγήο ζηελ Αίγππην. Ο Descalzi ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγό Πεηξειαίνπ θαη 

Οξπθηώλ Πόξσλ Tariq al-Molla ζην πεξηζώξην ηεο Γηεζλνύο Γηάζθεςεο θαη Έθζεζεο 

Πεηξειαίνπ ηνπ Άκπνπ Νηάκπη (ADIPEC 2021) ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. ηε 

ζπλάληεζε εμεηάζηεθαλ ηα έξγα ηεο Eni ζηελ Αίγππην ππό ην θσο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί πξόζθαηα θαη ηα ζρέδηά ηεο γηα ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο γηα ηελ επίηεπμε αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ θαη γηα ηηο 

δύν πιεπξέο. 

Ο Molla επεζήκαλε ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ πγξνπνίεζεο αεξίνπ ηεο Damietta θαη ηελ 

επαλέλαξμε ηεο εμαγσγηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, σο ζεκαληηθό βήκα γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο Αηγύπηνπ ζε πεξηθεξεηαθό ελεξγεηαθό θόκβν. Ζ παγθόζκηα ηάζε 

ζηξνθήο ζε θαζαξέο ελέξγεηεο θαη κείσζε ησλ εθπνκπώλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζε 

όια ηα έξγα πνπ πινπνηεί επί ηνπ παξόληνο ην αηγππηηαθό θξάηνο, ππό ην θσο ηεο 

πιήξνπο δέζκεπζεο ηνπ Καΐξνπ ζε όιεο ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ 

επηδηώθνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. Ο ππνπξγόο ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Eni 

γηα ηε ιήςε εθηειεζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ θαη 

έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο έξγσλ ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο 

άλζξαθα θαη κείσζεο ησλ εθπνκπώλ κεζαλίνπ, πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ θαηά ηελ 

επόκελε Γηάζθεςε γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, πνπ ζα θηινμελήζεη ε Αίγππηνο ζην 

Sharm al-Sheikh ην 2022. 

 Γηκεξήο πλεξγαζία Αηγύπηνπ-Βνπιγαξίαο ζηνλ πεηξειαϊθό ηνκέα:  Ο Αηγύπηηνο 

ππνπξγόο Πεηξειαίνπ Tarek al-Molla ζπδήηεζε κε ηνλ πξέζβε ηεο Βνπιγαξίαο ζην 

Κάηξν Deyan Angelov Katratchev κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. ε 

θνηλή δήισζε, νη δύν πιεπξέο επηβεβαίσζαλ ηε βαζηά ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

εγεζηώλ θαη ησλ ιαώλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Βνπιγαξίαο, εθθξάδνληαο ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ. Ο 

Βνύιγαξνο δηπισκάηεο, από ηελ πιεπξά ηνπ, εμέθξαζε ηελ ειπίδα όηη ην θπζηθό 

αέξην ηεο Αηγύπηνπ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο Βνπιγαξίαο. Δίπε όηη ε Βνπιγαξία ελδηαθέξεηαη λα 

εληαρζεί ζην θόξνπκ γηα ην θπζηθό αέξην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMGF). 

Πξόζζεζε όηη ε Βνπιγαξία παξαθνινπζεί ζηελά ηηο επηηπρίεο ζηνλ πεηξειατθό ηνκέα 

ηεο Αηγύπηνπ. Ο Τπνπξγόο Molla ραηξέηηζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Βνύιγαξνπ δηπισκάηε 

θαηά ηε ζπλάληεζε θαη εμήξε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. 
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 Οη εμαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (LNG) ηεο Αηγύπηνπ έθηαζαλ ην έλα 

εθαηνκκύξην ηόλνπο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2021, κε εηήζην ξπζκό αύμεζεο 900%, ηνλ 

πςειόηεξν ξπζκό αλάπηπμεο παγθνζκίσο, ζύκθσλα κε ην Τπνπξγηθό Κέληξν 

πιεξνθνξηώλ θαη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (IDSC). 

Οη εμαγσγέο ηεο Αηγύπηνπ από ηνλ ζηαζκό Damietta έθηαζαλ ηνπο 1,6 εθαηνκκύξηα 

ηόλνπο από ηόηε πνπ επέζηξεςε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Φεβξνπάξην 2021. Ζ ζπλνιηθή 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζηαζκνύ είλαη 5 εθαηνκκύξηα ηόλνη εηεζίσο. 

Ζ Ηλδία είλαη ν πξώηνο απνδέθηεο εμαγσγώλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ηνλ 

ζηαζκό Damietta κε εηζαγσγέο 430.000 ηόλσλ θαη αθνινπζεί ην Παθηζηάλ κε 

εηζαγσγέο 380.000 ηόλσλ. 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 

 Ζ Ζuawei Technologies, εηαηξεία πνπ εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή ιύζεσλ ΣΠΔ, 

ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Petrojet γηα πεηξειατθά έξγα θαη ηερληθέο 

ζπκβνπιέο, γηα ηελ επίηεπμε ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζύκθσλα κε ην ζηξαηεγηθό 

όξακα ηνπ θιάδνπ. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεθε ζην πεξηζώξην ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο 

θαη Γηάζθεςεο Πεηξειαίνπ ηνπ Άκπνπ Νηάκπη (ADIPEC) 2021, 

Ζ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Huawei Technologies θαη Petrojet ζηνρεύεη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Petrojet, σο κία από ηηο 

εηαηξείεο ζηνλ αηγππηηαθό ηνκέα πεηξειαίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιύζεηο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ πνπ ζα παξέρεη ε Huawei ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ. 
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