Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-30/9/2021)
ΓΗΜΔΡΖ
9ε Σξηκεξήο χλνδνο Κνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ
Ζ 9ε ηξηκεξήο ζχλνδνο θνξπθήο, κε επίθεληξν ηελ ελέξγεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηξηκεξνχο
ζπλεξγαζίαο, απνηειεί κέξνο ελφο κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο πνπ μεθίλεζε ην 2014 κεηαμχ Διιάδαο,
Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ.
Μεηά ηηο ζπλνκηιίεο ζηελ Αζήλα κε ηνλ Πξφεδξν Αι-Σίζη, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο Κπξηάθνο
Μεηζνηάθεο ηφληζε φηη «ν ζχλδεζκνο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Δπξψπε ζα είλαη ε Διιάδα»,
πξνζζέηνληαο «Δπηδηψθνπκε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε Αίγππηνο κπνξεί επίζεο λα
γίλεη πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο θ. Μεηζνηάθεο ραξαθηεξηζηηθά είπε φηη ην έξγν ζα
απνηειέζεη κηα «γέθπξα κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Δπξψπεο, επηηξέπνληαο ζην Κάηξν λα αλαιάβεη βαζηθφ
ξφιν ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζε κηα πεξίνδν κεγάιεο αλαηαξαρήο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο».
Οη ηξεηο εγέηεο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο ελφηεηαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ ρσξψλ ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο κε αλάκεημεο ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ππνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο.
Ο Έιιελαο πξσζππνπξγφο ππνγξάκκηζε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Αίγππην επεθηείλεηαη θαη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο COVID19, θαζψο ε Διιάδα έρεη ήδε πξνζθέξεη ζηελ Αίγππην 250.000 δφζεηο εκβνιίσλ.
Ο Κχπξηνο Πξφεδξνο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισζε φηη νη ηξεηο ρψξεο ζπκθσλνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ επίηεπμε αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξφεδξνο A-Sisi παξνπζίαζε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην δήηεκα ηνπ
Μεγάινπ Αηζηνπηθνχ Αλαγελλεζηαθνχ Φξάγκαηνο (GERD), δεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ηνπ κε ηελ
επαξθή πξφζβαζε ζε πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Αηγχπηνπ. Υπνζηήξημε φηη ε Αίγππηνο
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα επηηχρεη κηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ
πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, πξνζζέηνληαο φηη ε Αίγππηνο επηδηψθεη λα επηηχρεη κηα
δίθαηε ιχζε ζην δήηεκα ηεο GERD έλαληη ηεο αδηαιιαμίαο απφ ηελ Αηζηνπηθή πιεπξά..

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
Απμεκέλνο θαηά 1,6% ν Πιεζσξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021
Ο πιεζσξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζηηο 116,1 κνλάδεο ηνλ Σεπηέκβξην, απμεκέλνο θαηά 1,6 % ζε
ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα Αχγνπζην, αλαθνίλσζε ηελ Κπξηαθή ν Κεληξηθφο Οξγαληζκφο
Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη Σηαηηζηηθψλ (CAPMAS).
Ζ CAPMAS αλέθεξε ζε αλαθνίλσζή ηεο φηη ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ζε εηήζηα βάζε απμήζεθε
θαηά 4,7% θαη έθηαζε ην 8% ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2021 έλαληη 3,3% ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2020.
Ζ CAPMAS πξφζζεζε φηη νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ απμήζεθαλ θαηά 4,4 % ηνλ
Σεπηέκβξην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα.
Ζ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) δήισζε φηη ζηνρεχεη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ
πιεζσξηζκνχ ζην 7 % (+/- 2%) θαηά κέζν φξν ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021. Ζ CAPMAS απέδσζε
ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ θαηά 4,4 %, ελψ
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ηα ιαραληθά απμήζεθαλ θαηά 23,5 %, ηα θξέαηα θαη ηα πνπιεξηθά απμήζεθαλ θαηά 3,2 % θαη ηα
θξνχηα απμήζεθαλ θαηά 1,7 %.
Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κεηψζεθε θαηά 14,6%
Τν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κεηψζεθε θαηά 14,6 % θαη έθηαζε ζηα 2,88 δηζ. Γνιάξηα ηνλ
Ηνχιην 2021 ζε ζχγθξηζε κε 3,37 δηζ. ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2020, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο
Υπεξεζίαο Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη Σηαηηζηηθψλ (CAPMAS).
Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 31,5 %, θηάλνληαο ηα 2,94 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Ηνχιην
ζε ζχγθξηζε κε 2,24 δηζεθαηνκκχξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2020, αλέθεξε ε κεληαία έθζεζε,
απνδίδνληαο ηελ αχμεζε ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έηνηκσλ ελδπκάησλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ. Ζ έθζεζε αλέθεξε επίζεο
αχμεζε 3,8 % ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ πνπ έθηαζαλ ηα 5,82 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Ηνχιην ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο απφ 5,61 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Σν έιιεηκκα ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ έθηαζε ηα 120,5 δηζεθαηνκκχξηα EGP (1,7 % ηνπ
ΑΔΠ)
Τν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη ην έιιεηκκα ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ έθηαζε ηα
120,5 δηζεθαηνκκχξηα EGP (1,7 % ηνπ ΑΔΠ) ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην, έλαληη 93,2
δηζεθαηνκκπξίσλ EGP (1,5 % ηνπ ΑΔΠ) ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2020. Σε αλαθνίλσζή ηνπ, ην ππνπξγείν
αλέθεξε φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 11% θαη έθηαζαλ ηα 140 δηζ. EGP, έλαληη 126 δηζ.
EGP ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Ζ εηζθνξά θνξνινγηθψλ εζφδσλ απνηέιεζε ην 78,5% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ελψ ηα κε θνξνινγηθά
έζνδα αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 21,5 %, πξφζζεζε. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 19,7 % θαη
έθηαζαλ ηα 261 δηζεθαηνκκχξηα EGP εληφο ησλ δχν κελψλ, έλαληη 218 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ηελ
ίδηα πεξίνδν ηνπ 2020, αλέθεξε ε δήισζε.
Ζ θπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο απηνκαηνπνηψληαο,
ελζσκαηψλνληαο θαη απινπνηψληαο ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ γεληθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο κέζσ ηνπ "Κπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ", πξφζζεζε.
Ζ AfDB πξνζθέξεη 364,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 15 ππφ εμέιημε έξγσλ
ζηελ Αίγππην
Τν ραξηνθπιάθην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Αθξηθαληθήο Τξάπεδαο Αλάπηπμεο
(AfDB) αλήιζε ζε 364,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 15 έξγσλ ζε
ηνκείο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο
βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη αλάπηπμεο θαηνηθηψλ.
Τν 2021, ην Υπνπξγείν Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο ππέγξαςε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ AfDB
χςνπο 109 εθαη. Δπξψ, γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγηεηλήο ζηελ επαξρία Λνχμνξ. ππνζηεξίδνληαο
ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Σηέγαζεο, Υπεξεζηψλ Κνηλήο Ωθειείαο θαη Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ.
Απηφ είλαη επηπξφζζεην κηαο άιιεο ζπκθσλίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο αμίαο 145 εθαη. Δπξψ
πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ζηδεξνδξφκσλ ηεο
Αηγχπηνπ, πξνο φθεινο ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ.
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Ζ λέα ζηξαηεγηθή έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο ζηξαηεγηθήο 2015-2021 κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη AfDB, θαη ε
νπνία ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζηεξίδνληαο ηε βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο
αλάπηπμε, εληζρχνληαο ηε δηαθάλεηα, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Δπηζήκαλε φηη ε λέα ζηξαηεγηθή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, επζπγξακκίδεηαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
AfDB, γηα ηελ εθβηνκεράληζε, ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ
Αθξηθή.
Ζ Αίγππηνο είλαη έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο AfDB. θαη ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ζπλεξγαζίαο κε
ηελ Αθξηθαληθή Τξάπεδα Αλάπηπμεο, αλέξρεηαη ζε 6,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ δηαηίζεληαη γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε 107 έξγσλ ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, εθ ησλ νπνίσλ 1,1
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Δπηθαηξνπνηεκέλεο ζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ Αηγππηηαθή Οηθνλνκία
Ζ Αίγππηνο κέζσ κηαο ζεηξάο ηζρπξψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ έρεη επηηχρεη νηθνλνκηθή
ζηαζεξφηεηα θαη απηφ κεηαθξάδεηαη ζε αλαπηπμηαθά νθέιε. Απηφ αλέθεξε ην Κέληξν Υπνζηήξημεο
Πιεξνθνξηψλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ (IDSC) ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ.
Ζ έθζεζε ηνπ IDSC επηθεληξψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ησλ επηαεηψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηνλίδνληαο ηε
ζεηηθή πξφβιεςε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ (ΓΝΤ) γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ
Αίγππην, ε νπνία αλακελεηαη λα θηάζεη ην 5,2 %, ράξε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί
απφ ην 2016. Πξάγκαηη, νη επηηπρεκέλεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο βνήζεζαλ ζηελ αχμεζε δαπαλψλ
ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αλέθεξε ε έθζεζε
επηθαινχκελε ην ΓΝΤ. Σηελ Έθζεζε ηνπ IDSC αλαθέξεηαη ε βειηίσζε ζε νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο
δείθηεο, φπσο ν ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο πξνο ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ), ην
νπνίν αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 7 % ην 2021-2022 απφ 12 % ην 2013-2014.
Έλαο άιινο δείθηεο είλαη ν ιφγνο ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο πξνο ην ΑΔΠ, ην νπνίν
πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην 1,5 % ην 2021-2022 ζε ζχγθξηζε κε ην 3,9 % ην 2013-2014. Τν ΓΝΤ
αλακέλεη ηα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα ηνπ Σνπέδ λα θηάζνπλ ηα 6,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 20212022 απφ 5,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2013-2014. Αλακέλεη επίζεο φηη ν ιφγνο ηνπ ηζνδπγίνπ
εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο πξνο ην ΑΔΠ ζα θζάζεη ην 8,3 % ην 2021-2022 απφ 11,2 % ην 2013-2014. Ζ
έθζεζε IDSC αλαθέξεη επίζεο φηη ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Τξάπεδα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα
αγγίμεη ην 5 % ην 2021-2022, μεπεξλψληαο ηνλ κέζν παγθφζκην ξπζκφ αλάπηπμεο 4,3 %.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Ζ ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ζηε Μεζφγεην
(ENI CBCMED) πξσηνβνπιία TEX-MED ALLIANCES ππνζηεξίδεη ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ
θισζηνυθαληνπξγίαο θαη έλδπζεο κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2022
Ζ Yassmine Qandil, επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνπ Γεξκαλν-Αξαβηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, δήισζε φηη ε πξσηνβνπιία TEX-MED Alliances ζα
ζπλερίζεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημή ηεο ζηηο αηγππηηαθέο εηαηξείεο έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2022.
Ζ πξσηνβνπιία TEX-MED Alliances ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ, εζηηάδνληαο ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη έλδπζεο: ηε δηεζλνπνίεζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ θπθιηθή
νηθνλνκία, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ επηκειεηεξίνπ.
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Τν έξγν, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ ΔΔ, πεξηιακβάλεη νθηψ εηαίξνπο πνπ εθπξνζσπνχλ κεξηθέο απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο πθαζκάησλ θαη ελδπκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ: ηελ Ηζπαλία,
ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Τπλεζία, ηελ Αίγππην, ηελ Ηνξδαλία θαη ηελ Παιαηζηίλε.
Τν πξφγξακκα αμίαο 2,8 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΔΔ, γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθήο, θαηλνηφκνπ θαη βηψζηκεο
ζπλεξγαζίαο. Τν Γεξκαληθφ-Αξαβηθφ Δπηκειεηήξην Βηνκεραλίαο & Δκπνξίνπ είλαη ν εηαίξνο απφ ηελ
Αηγππηηαθή πιεπξά ζηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο.
Τν πξφγξακκα πξνζθέξεη ηερλνγλσζία ζε αηγππηηαθέο εηαηξείεο θαη εξγνζηάζηα πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο παξάιηεο πφιεηο ηεο
Μεζνγείνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο θισζηνυθαληνπξγηθήο βηνκεραλίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο
θαηλνηνκίαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζε λέεο αγνξέο.

ΔΜΠΟΡΗΟ/ ΔΠΔΝΓΤΔΗ
Ο Πξσζππνπξγφο επαηλεί ηελ Γεληθή Αξρή γηα Δπελδχζεηο θαη Διεχζεξεο Εψλεο (GAFI) γηα ηηο
πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ
Ο πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouli επαίλεζε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε Γεληθή Αξρή
γηα Δπελδχζεηο θαη Διεχζεξεο Εψλεο (GAFI) γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθήο επελδπηηθήο αηκφζθαηξαο
γηα εγρψξηνπο θαη μέλνπο επηρεηξεκαηίεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ GAFI, Μνράκελη Ακπληέι Γνπαράκπ, ν
Πξσζππνπξγφο πξφηεηλε ηελ άξζε φισλ ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο πξνθεηκέλνπ
λα δσζεί ψζεζε ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Abdel Wahhab αλαθέξζεθε ζηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε γηα ηε δεκηνπξγία 17
νηθηζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζην Βφξεην θαη ζην Νφηην Σηλά. Σρεδφλ 580 άηνκα έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε κέρξη ζηηγκήο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξνζθνξά, επηζεκαίλνληαο φηη νη ληθεηέο
ζα επηιεγνχλ κε θιήξσζε.
Ο Abdel Wahhab είπε φηη ην επελδπηηθφ θεθάιαην ησλ έξγσλ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο πνπ ζπλδένληαη κε
ην GAFI αλήιζαλ ζε 7,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Σεπηέκβξην. Δπίζεο, 18
λέα έξγα δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο κε επελδπηηθφ θφζηνο 29 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
πξνζζέηνληαο φηη άιια 76 έξγα εμαζθάιηζαλ 7.832 ζέζεηο εξγαζίαο.
Αχμεζε ζηηο εμαγσγέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαηά 68% ην 8κελν Ηαλ.-Αχγ. 2021
Οη εμαγσγέο κνλσηηθψλ πιηθψλ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο θαηά ζρεδφλ 68% θαη έθηαζαλ ηα 26 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 15 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
Ζ Αίγππηνο εμήγαγε κνλσηηθά πιηθά ζε 80 ρψξεο, έλαληη 67 ην πεξαζκέλν έηνο, ζχκθσλα κε ηε
κεληαία έθζεζε πνπ εμέδσζε ην Γεπηέξα ην Σπκβνχιην Δμαγσγψλ Οηθνδνκηθψλ Υιηθψλ, Ππξίκαρσλ
& Μεηαιινπξγηθψλ Βηνκεραληψλ. Δπηά ρψξεο απνηέιεζαλ ην 49,2% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Νηγεξίαο, ηεο Ληβχεο, ηεο Κέλπαο, ηεο Ηλδίαο, ηνπ Βηεηλάκ, ησλ ΖΑΔ θαη
ηεο Ηλδνλεζίαο.
5.850 kg Αηγππηηαθνχ Βακβαθηνχ πσιήζεθαλ ζε έλα έηνο
Τν Υπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ δήισζε φηη νη πνζφηεηεο βακβαθηνχ πνπ πσιήζεθαλ ηνλ
πεξαζκέλν κήλα έθηαζαλ ηα 5.850 θηιά. Σε αλαθνίλσζή ηνπ, ην ππνπξγείν αλέθεξε φηη ν Υπνπξγφο
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Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Hisham Tawfiq, πξνήδξεπζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ηεο Υπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Βακβαθηνχ γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
εκπνξίαο βακβαθηνχ γηα ηελ ηξέρνπζα ζεδφλ 2021-2022.
Καηά ηε ζπλάληεζε, ν ππνπξγφο έιαβε κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ξνή εξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά
ηελ πεξίνδν απφ 1-9-2021 έσο 2-10-2021, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηηο πνζφηεηεο βακβαθηνχ πνπ
πξνσζνχληαη ζηα θέληξα ζπιινγήο πνπ άλνημαλ ζε πνιιέο επαξρίεο ζηελ Άλσ θαη Κάησ Αίγππην,
θαζψο θαη νη πνζφηεηεο βακβαθηνχ πνπ πσινχληαη κέζσ δεκνπξαζηψλ. Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηα
θέληξα ζπιινγήο άλνημαλ γηα λα ιακβάλνπλ βακβάθη απφ αγξφηεο θαη λα ην πσινχλ ζε δεκνπξαζίεο
ζηηο επαξρίεο Fayoum, Beni Suef, Assiut, Minya, Sohag, Sharkia, Ismailia, Kafr El-Sheikh, Dakahlia,
Menoufia θαη Gharbia.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
Γεκηνπξγία λένπ δηπιηζηεξίνπ πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Αηγχπηνπ
Ο Υπνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek El Molla παξαβξέζεθε ζηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηεο Αηγππηηαθήο Ennpi θαη ηεο Petrojet κε ηελ Assiut Oil Refining Company αμίαο 6
δηζεθαηνκκπξίσλ EGP κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κνλάδαο δηχιεζεο.
Σε απηφ ην πιαίζην, ν Molla είπε φηη ηα δηπιηζηήξηα ζηελ Αίγππην αθνινπζνχλ έλα νινθιεξσκέλν
ζρέδην αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Υπνπξγείνπ. Σην Assiut ζα δεκηνπξγεζεί έλα
πξνεγκέλν ζχζηεκα δηχιηζεο πεηξειαίνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ.

ΚΑΣΑΚΔΤΔ
Οη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα αθίλεηα ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε επελδπηψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ
Ο Πξσζππνπξγφο Μνπζηαθά Μαληκπνπιί είπε φηη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ εγθξίζεθαλ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηελ Αίγππην απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο αγνξάο αθηλήησλ.
Τα κεγάια πξνγξάκκαηα αγνξάο αθηλήησλ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε πνιιψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ
πνπ εμαζθαιίδνπλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο.

ΔΝΔΡΓΔΗΑ / ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Ζ Αίγππηνο απνθηά πξφζβαζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ηεο ΔΔ κέζσ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο
ηεο κε ηελ Διιάδα
«Ο ζχλδεζκνο [ηεο Αηγχπηνπ] κε ηελ Δπξψπε ζα είλαη ε Διιάδα… [κπνξεί] επίζεο λα γίλεη
πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα παξάγεηαη θπξίσο απφ ηνλ ήιην», αλέθεξε ν Έιιελαο
Πξσζππνπξγφο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο ζην πξαθηνξείν Associated Press ζην πιαίζην ηεο ρζεζηλήο
ηξηκεξνχο ζπλφδνπ θνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ ζηελ Αζήλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε Αίγππηνο
ζα εληζρπζεί σο βαζηθφο πεξηθεξεηαθφο ελεξγεηαθφο παίθηεο, εηδηθά ελ κέζσ ηεο παγθφζκηαο
ελεξγεηαθήο θξίζεο, πξφζζεζε ν θ. Μεηζνηάθεο. Ζ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία κε ηελ Διιάδα θαη ηελ
Κχπξν ήηαλ επίζεο έλα βαζηθφ ζέκα ζηελ θαηαιεθηηθή νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah El Sisi ζηε
ζχλνδν θνξπθήο.
Τν έξγν EuroAfrica Interconnector αμίαο 4 δηο δνιαξίσλ, ην νπνίν ζα ζπλδέζεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα
ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, κέζσ ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ, ζα δηαζπλδέζεη ην δίθηπν
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ κε απηφ ηεο ΔΔ. Ζ Αίγππηνο, ε νπνία έρεη δεζκεπηεί λα παξάγεη ην
42% ηεο ειεθηξηθήο ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έσο ην 2035, έρεη πεξίζζεπκα
ειηαθήο ελέξγεηαο, ράξε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ειηαθνχ πάξθνπ Benban παξαγσγήο 1,5 GW. Ζ
Αίγππηνο θηινδνμεί λα γίλεη πεξηθεξεηαθφο ελεξγεηαθφο θφκβνο θαη εμαγσγέαο πξάζηλεο ελέξγεηαο.
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπγραίξεη ηελ Αίγππην γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο ζε λέεο, αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο
Ο πξψηνο αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Φξαλο Τίκεξκαλο, εμήξε ηα επηηεχγκαηα ηεο
Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Ο Δπξσπαίνο αμησκαηνχρνο επαίλεζε ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ ζην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο θαη ην κεγάιν άικα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ζήκεξα ε Αίγππηνο ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ δξφκσλ,
εθθξάδνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο.
Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αηγχπηνπ ηφληζε ηνπο ζηξαηεγηθνχο δεζκνχο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Δπξσπατθήο
Έλσζεο, εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπ Καΐξνπ λα πξνσζήζεη θαη λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΔΔ ζε φινπο ηνπο ηνκείο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ.
πλεηζθνξά ηεο Αηγχπηνπ ζηελ επίιπζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζην Λίβαλν
Ο ππνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek El Molla ζπδήηεζε κε ηνλ Ληβαλέδν Υπνπξγφ Δλέξγεηαο θαη Υδάησλ
Walid Fayyad, ζρεηηθά κε ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επέθηαζεο ηνπ αγσγνχ
αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηνλ Λίβαλν κέζσ Ηνξδαλίαο θαη Σπξίαο, ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία πνπ
επηηεχρζεθε ηνλ πεξαζκέλν κήλα ζηελ Ηνξδαλία.
Σε δήισζε ηνπ ν Molla είπε φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη ζηξαηεγηθήο θαη φρη
εκπνξηθήο ζεκαζίαο, θαη ζηνρεχεη ζηε ζπκβνιή ζηελ επίιπζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζηνλ Λίβαλν
θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο γηα επίηεπμε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο.
Ο Ληβαλέδνο ππνπξγφο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ γηα ηελ βνήζεηα ηεο
Αηγχπηνπ ζηε ρψξα ηνπ, ζεκεηψλνληαο φηη ε επέθηαζε ηνπ αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Λίβαλν
απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ επίιπζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Ο Mollah ζεκείσζε επίζεο φηη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεπξπκέλε ζπλάληεζε κεηαμχ αληηπξνζσπεηψλ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ
επεμεξγαζία κηαο ηειηθήο θφξκνπιαο γηα ηε ζχκβαζε θπζηθνχ αεξίνπ, πξνζζέηνληαο φηη νη ρψξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε ππνπξγηθή ζπλάληεζε ηνπ νκίινπ ησλ ρσξψλ Αξαβηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ
(AGP) (Αίγππηνο, Σπξία , Ηνξδαλία θαη Λίβαλνο) ζπκθψλεζαλ ηνλ Σεπηέκβξην λα εμάγνπλ αηγππηηαθφ
αέξην ζηνλ Λίβαλν κέζσ Ηνξδαλίαο θαη Σπξίαο.
Ζ AGP μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1990 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ επέθηαζε 1.200 ρηιηνκέηξσλ ηνπ
αξαβηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξάδνζε ηνπ αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ
Ηνξδαλία, ηε Σπξία θαη ηνλ Λίβαλν.

ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Σα Έζνδα ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ γηα ηνλ επηέκβξην 2021
Τν ηεισλείν ηνπ Σνπέδ εηζέπξαμε 3,849 δηζεθαηνκκχξηα EGP ζε ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, θφξνπο θαη
άιιεο ρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεπηεκβξίνπ.
Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ θφξσλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα εηζαγφκελα
πξντφληα ζην ιηκάλη ηνπ Σνπέδ αλήιζε ζε 1,101 δηζεθαηνκκχξηα EGP θαηά ηνλ 10ν κήλα ηνπ 2021,
ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηελ Κπξηαθή.
Δπηπιένλ, ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) αλήιζε ζε 2,383 δηζεθαηνκκχξηα EGP, ελψ άιιεο
επηβαξχλζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζε απηά ηα αγαζά έθηαζαλ ηα 339,913 εθαηνκκχξηα EGP θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ κήλα.
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Τα εηζαγφκελα πξντφληα πεξηιακβάλνπλ: πξψηεο χιεο παξαγσγήο θαη γεληθφ θνξηίν, φπσο λήκαηα,
πθάζκαηα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, πιαζηηθά, πξντφληα πεηξειαίνπ, απηνθίλεηα θαη αληαιιαθηηθά.
Δπηπιένλ, ην ιηκάλη εμήγαγε αγαζά πνπ πεξηιάκβαλαλ άκκν, ρπκνχο, θαιιπληηθά θαη δσνηξνθέο
πνπιεξηθψλ ζπλνιηθήο αμίαο 12,828 δηζ. EGP. Οη ρξεψζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα ηα εμαγφκελα
αγαζά αλήιζαλ ζε 7,431 εθαη. EGP, ελψ ηα πξφζηηκα θαη άιιεο επηβαξχλζεηο θαηέγξαςαλ 14,936
εθαη. EGP.
Ζ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) ζηε δεχηεξε ζέζε ζηε ιίζηα Forbes κε ηηο δέθα
κεγαιχηεξεο εηαηξείεο Logistics ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (MENA) γηα ην 2021
Ζ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ Σνπέδ (SCA) βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζηε ιίζηα Forbes κε ηηο δέθα
κεγαιχηεξεο εηαηξείεο Logistics ζηελ πεξηνρή MENA γηα ην 2021. Σε δήισζή ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο
SCA, Osama Rabie, είπε φηη κηα ηέηνηα θαηάηαμε επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ επηηπρία ηεο
αξρήο γηα λα μεπεξάζεη πνιιέο πξνθιήζεηο θαη θξίζεηο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε ηελ
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ θαη ηελ ξπκνχιθεζε ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ever
Given.
Καηά ηελ θαηάηαμε, ε Forbes είπε φηη έιαβε ππφςε ην κέγεζνο ηεο SCA σο πξνο ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ηα έζνδα θαη ηελ αμία θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεο εηαηξείαο, θαη σο εθ ηνχηνπ
ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ νηθνλνκία, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ή
απνζεθεχηεθαλ.
Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε πνπ είδε ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ Σνπέδ θαη ηα έξγα ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα
δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηηεπρζεί ρσξίο ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah El
Sisi, θαζψο θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζε έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο δηεζλνχο λαπζηπινΐαο θαη άιισλ έξγσλ αλάπηπμεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ SCA.

7

ΟΚΣΩΡΗΟ 2021
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΖ ΗΟΣΗΜΗΑ
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΗΓΤΠΣΟΤ

8

