
1 

 

 

Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (1-31/10/2022) 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ........................................................................................................................... 2 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ............................................................................................................ 3 

ΕΜΠΟΡΙΟ ................................................................................................................................... 4 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ............................................................................................................................. 5 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ ............................................................................................................................. 6 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ .................................................................................................................................. 6 
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΟΣΙΜΙΑ & ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΙΓΤΠΣΟΤ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

2022............................................................................................................................................. 7 
 

 



2 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Σηηο 27/10/2022 αλαθνηλώζεθε λέα ππνηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνύ λνκίζκαηνο (ζηελ 

παξνύζα θάζε ε ηζνηηκία USD – EGP δηακνξθώλεηαη ζε 1 USD = 24 EGP), ην νπνίν 

από εδώ θαη ζην εμήο ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ελόο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ (floating). Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εγρώξην λόκηζκα έρεη 

ράζεη ην 30% ηεο αμίαο ηνπ εληόο ηνπ 2022. Σηόρνο είλαη νη δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο λα θαζνξίδνπλ ηελ αμία ηνπ EGP έλαληη άιισλ μέλσλ λνκηζκάησλ, 

δίλνληαο παξάιιεια πξνηεξαηόηεηα ζηνλ πξσηαξρηθό ζηόρν ηεο επίηεπμεο 

ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο βηώζηκσλ, επαξθώλ επηπέδσλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ. 

 Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο ζπλαιιάγκαηνο, αλακέλεηαη 

ζηαδηαθή εμνκάιπλζε κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο, κεηά ηελ επηθείκελε ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο δαλεηνδόηεζεο κε ην ΓΝΤ ύςνπο $ 3 δηο, ε νπνία έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ζε 

ηερληθό επίπεδν. Δμάιινπ, ζηηο 27/10/2022, ζε αλαθνίλσζή ηεο ε Κεληξηθή Τξάπεδα 

ηεο Αηγύπηνπ (CBE) δηά ζηόκαηνο ηνπ δηνηθεηή ηεο θ. Hassan Abdalla, θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο ηύπνπ, αλαθέξεη όηη ζα θαηαξγήζεη ζηαδηαθά ην ζύζηεκα 

πηζησηηθώλ επηζηνιώλ (L/C) σο ππνρξεσηηθό κέζν πιεξσκήο γηα ηνπο εγρώξηνπο 

εηζαγσγείο πξηλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ ζηαδηαθή αλάθιεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί ζεκαληηθή είδεζε γηα ηνπο εηζαγσγείο, νη νπνίνη αγσλίδνληαη εδώ θαη κήλεο 

λα απειεπζεξώζνπλ αγαζά από ηα ιηκάληα ηεο Αηγύπηνπ, αιιά θαη γηα ηελ μέλε 

επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα πνπ εμάγεη ηα πξντόληα ηεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Σαλ 

πξώην βήκα πξνο ηελ απειεπζέξσζε απηή ε Κεληξηθή Τξάπεδα (CBE) κε πξόζθαηε 

εγθύθιηό ηεο (27/10/2022), ε νπνία ζεσξεηηθώο ηζρύεη από ηεο αλαξηήζεώο ηεο, δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο ελέγγπσλ επηζηνιώλ (L/C) γηα πνζά κέρξη $ 500.000, έλαληη 

ηνπ πιήξσο αλεπαξθνύο πξνεγνύκελνπ νξίνπ ησλ $ 5.000 πνπ κεηά βίαο θάιππηε ην 

κεηαθνξηθό θόζηνο.  

 Τν Υπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο από ηελ πιεπξά ηνπ πξόθεηηαη λα ζέζεη ζε 

εθαξκνγή παθέην θηλήηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ ζε ρεκηθά πξντόληα, ζε κεραλήκαηα, πθάζκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά, ηξόθηκα 

θαη αγξνηηθά πξντόληα, θάξκαθα θαη έπηπια. Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζα 

πξνρσξήζεη ζε λέν πξόγξακκα επηδνηήζεσλ εμαγσγώλ, ύςνπο πεξίπνπ 5,5 δηζ. EGP 

γηα ηνπο εμαγσγείο. 

 Τν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν (ΓΝΤ) αλαζεώξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηελ 

αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αηγύπηνπ ην 2022 ζην 6,6% από 5,9% πνπ αλέκελε ηνλ 

πεξαζκέλν Ηνύιην, ελώ γηα ην 2023 αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην 4,4% από 4,8%, 

ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε World Economic Outlook πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 11/10/2022. 

Τν ΓΝΤ αλακέλεη όηη ε αύμεζε ηνπ  ΑΔΠ ηεο ρώξαο ζα θηάζεη ζην 5,9% ην 2027, ελώ 

ηνπνζεηεί ηελ αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αηγύπηνπ γηα ην 2021 ζην 3,3%. 

Ζ έθζεζε αλαθέξεη όηη ν κέζνο πιεζσξηζκόο ηεο ρώξαο ην 2022 ζα αλέιζεη ζην 

13,1%, από 8,7% ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Απξηιίνπ, ελώ κείσζε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο γηα ην 2023 ζην 9,2%, από 14% αληίζηνηρα. Τν Τακείν ππνιόγηζε ηνλ 

πιεζσξηζκό ηεο Αηγύπηνπ ην 2021 ζην 4,5%. 

Ζ Αίγππηνο επί ηνπ παξόληνο έρεη ζπκθσλήζεη ζε ηερληθό επίπεδν κε ην  ΓΝΤ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε λένπ δαλείνπ, θαη ε ηειηθή ζπκθσλία αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί εληόο ησλ 

πξνζερώλ εβδνκάδσλ. 
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Ζ Αίγππηνο έρεη δεζκεπηεί λα κεηώζεη ην δεκνζηνλνκηθό ηεο έιιεηκκα ζην 6% ηνπ 

ΑΔΠ θαη λα απμήζεη ην αξρηθό πιεόλαζκα θαηά 1,6% ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο 

2022/2023, όπσο έρεη αλαθέξεη από ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην ν ππνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait. 

Ζ έθζεζε επίζεο αλαθέξεη επηβξάδπλζε ηεο παγθόζκηαο αλάπηπμεο από 6,0% ην 2021 

ζε 3,2% ην 2022 θαη 2,7% ην 2023. 

 Ζ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) δήισζε όηη ν πιεζσξηζκόο έθηαζε ζην 

18% ηνλ Σεπηέκβξην ζε ζύγθξηζε κε 16,7% ηνλ Αύγνπζην. 

Σε δήισζε πνπ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα ηε Γεπηέξα, ε CBE αλέθεξε όηη ν κεληαίνο 

δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (CPI) θαηέγξαςε άλνδν 1,6% ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2022, 

έλαληη 0,4% ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2021 θαη 0,6% ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2022.  

Δλ ησ κεηαμύ, ε CAPMAS αλέθεξε όηη ε αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ηνλ Σεπηέκβξην, 

ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξπζη, πξνήιζε από ηελ άλνδν ησλ ηηκώλ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηώλ πνπ απμήζεθαλ θαηά 21,5%, παξάιιεια κε ηηο απμήζεηο ζηηο 

ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξνύρσλ πνπ 

απμήζεθαλ θαηά 12,8% θαη ηνπ λεξνύ, ηνπ ξεύκαηνο, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ησλ 

θαπζίκσλ πνπ απμήζεθαλ θαηά 6,5%. 

 Ζ Παγθόζκηα Τξάπεδα αλακέλεη όηη ε αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα 

θπκαλζεί ζην 4,8% ην νηθνλνκηθό έηνο 2022-2023. Ζ πξόβιεςε ζεκαηνδνηεί κηα 

αλαζεώξεζε πξνο ηα θάησ θαηά 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο από ηελ πξόβιεςή ηεο ηνλ 

Απξίιην 2022, όηαλ ε ηξάπεδα αλέκελε όηη ε αλάπηπμε ζα έθηαλε ζην 5,0% θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

 Τν έιιεηκκα ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Αηγύπηνπ κεηώζεθε θαηά 10,2%, θηάλνληαο 

ζηα 16,6 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021-2022, εληζρπκέλν από ηηο 

εμαγσγέο, ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ από ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ άλνδν ησλ ΑΞΔ, 

ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηηο 6/10/2022.  

 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 
 Τν Γηεζλέο Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (IFAD) ηνπ ΟΖΔ ζα παξέρεη ζηελ Αίγππην 

δάλεην 2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επελδύζεσλ ζε ηξόθηκα, 

ελέξγεηα θαη λεξό. Τα θεθάιαηα ζα εθηακηεπζνύλ ζηαδηαθά κέρξη ην 2030 κέζσ ελόο 

λένπ πξνγξάκκαηνο - ηνπ Nexus of Water, Food and Energy (NWFE) - πνπ πξόθεηηαη 

λα παξνπζηαζηεί ζην COP27. Τν IFAD ζα «εγεζεί ηνπ ζπληνληζκνύ» ηνπ ηκήκαηνο 

ηξνθίκσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν έρεη ζηόρν ηελ «παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ηξνθίκσλ» θαη ζα ζπλδέεη ηηο αγνξέο κε ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο. Ζ 

Δπξσπατθή Τξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) ζα επηβιέπεη ην 

θνκκάηη ηεο ελέξγεηαο θαη ε Αθξηθαληθή Τξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) ζα ηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ. Ζ EBRD ζα ζηεξίμεη κε  $1 δηζ. ηνλ ηδησηηθό ηνκέα γηα ηε κεηαθνξά 10 

GW αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη κε άιια $300 εθαηνκκύξηα γηα 

ρξεκαηνδόηεζε κε επλντθνύο όξνπο ή από ην Γηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνύο 

νξγαληζκνύο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελεξγεηαθνύ δηθηύνπ. 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Banque Misr θαη Πξόεδξνο ηεο 

Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθώλ Τξαπεδώλ (FEB) θ. Mohamed El Etreby αλαθνίλσζε όηη ε 

ηξάπεδα πξόθεηηαη λα εθδώζεη πηζηνπνηεηηθά πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ ζε δνιάξηα 

γηα Αηγύπηηνπο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθό. Τα πηζηνπνηεηηθά ηξηεηνύο δηάξθεηαο  ζα 

έρνπλ εηήζην επηηόθην 5,15%.  
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ΕΜΠΟΡΙΟ 
 Οη εμαγσγέο ηεο Αηγύπηνπ ζηνλ θιάδν ρεκηθώλ θαη ιηπαζκάησλ ην 9κελν ηνπ 2022 

απμήζεθαλ 31% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξζηλή πεξίνδν, θηάλνληαο ηα 6,478 δηζ 

δνιάξηα, θαη απνηεινύλ ην 24% ησλ εμαγσγώλ ηεο Αηγύπηνπ εθηόο πεηξειαίνπ ηνπο 

κήλεο Ηαλνπάξην-Σεπηέκβξην. Οη θνξπθαίεο αγνξέο ηνπ θιάδνπ είλαη ε Ηηαιία, ε 

Γαιιία, ε Ηλδία, ε Βξεηαλία, ε Ηζπαλία, ε Βξαδηιία, ην Βέιγην, ην Μαξόθν θαη ε 

Οιιαλδία. 

 Αύμεζε θαηά 0,25 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, είραλ 

νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, νη νπνίεο μεπέξαζαλ γηα πξώηε θνξά 

ηα 5 εθαηνκκύξηα ηόλνπο αλά έηνο. Οη εμαγσγέο πεγαίλνπλ ζε πεξηζζόηεξεο από 150 

ρώξεο, θαη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ζαλ ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ, ηελ 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηόηεηαο παξαγόκελσλ πξντόλησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αγξνηώλ ζε ζύγρξνλεο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο. 

 Τν Αηγππηηαθό Σπκβνύιην Δμαγσγώλ Δπίπισλ δήισζε όηη νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ 

θαηά ηνπο πξώηνπο νθηώ κήλεο ηνπ 2022 κεηώζεθαλ θαηά 8%, θηάλνληαο ζηα 170 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 185 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

2021. 

Οη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ κεηώζεθαλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2022 θαηά 34% θηάλνληαο ηα 

13 εθαηνκκύξηα δνιάξηα έλαληη 20 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021. 

Ζ Σανπδηθή Αξαβία θαηέιαβε ηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ πνπ εηζάγνπλ 

αηγππηηαθά έπηπια, θαηαγξάθνληαο αμία 60 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2022 ζε 

ζύγθξηζε κε 51 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην πξνεγνύκελν έηνο. 

Τα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαηέιαβαλ ηε δεύηεξε ζέζε όζνλ αθνξά ηηο ρώξεο πνπ 

εηζάγνπλ αηγππηηαθά έπηπια θαηά ηνπο πξώηνπο νθηώ κήλεο ηνπ 2022 κε αμία 14 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε ζύγθξηζε κε 22 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν 

ηνπ 2021. 

Τν Ηξάθ ήξζε ηξίην κε εηζαγσγέο επίπισλ πνπ μεπέξαζαλ ηα 12 εθαηνκκύξηα δνιάξηα 

ζε ζύγθξηζε κε 20 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην πξνεγνύκελν έηνο. 

Οη ΖΠΑ ήξζαλ ηέηαξηεο κε εηζαγσγέο αμίαο 12 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έλαληη 8 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2021. 

 Ζ Αηγππηηαθή Κεληξηθή Υπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη Σηαηηζηηθήο 

(CAPMAS) δήισζε όηη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Αηγύπηνπ θαη ησλ 

αξαβηθώλ ρσξώλ ππνινγίζηεθαλ ζε 14,4 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2022, από 12,1 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε 19,2%. ή 2,3 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ γηα θέηνο εθηηκάηαη ζε 8,5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, 

έλαληη 6,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πέξπζη. Τν πξώην εμάκελν ηνπ 2022, ε 

Σανπδηθή Αξαβία θαηέιαβε ηελ πξώηε ζέζε όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο από ηελ 

Αίγππην, αθνινπζνύκελε από ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ηε Ληβύε, κε 

θαζεκία λα θαηαγξάθεη εηζαγσγέο ύςνπο 1,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 955,2 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη 525 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, αληίζηνηρα. Ο θαηάινγνο 

ησλ αξαβηθώλ θνξπθαίσλ εηζαγσγέσλ από ηελ Αίγππην πεξηειάκβαλε επίζεο ην 

Σνπδάλ, ην Μαξόθν, ηελ Ηνξδαλία θαη ηελ Αιγεξία, κε θαζεκία λα θαηαγξάθεη αμίεο 

εηζαγσγώλ 441,4 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 396,4 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 361,8 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη 352,8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, αληίζηνηρα. Ζ CAPMAS 

δήισζε όηη ν θαηάινγνο πεξηειάκβαλε ην Ηξάθ κε εηζαγσγέο αμίαο 276,1 
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εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ην Κνπβέηη κε εηζαγσγέο αμίαο 265,6 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ θαη ηνλ Λίβαλν κε εηζαγσγέο αμίαο 220 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Οη δέθα θνξπθαίνη Άξαβεο εμαγσγείο ζηελ Αίγππην: Ζ Σανπδηθή Αξαβία ήηαλ επίζεο 

κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, κε 

εμαγσγέο αμίαο 4,3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, αθνινπζνύκελε από ην Κνπβέηη κε 

εμαγσγέο αμίαο 1,4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ηα ΖΑΔ κε εμαγσγέο αμίαο 1,3 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Τν Οκάλ εμήγαγε επίζεο αγαζά αμίαο 412,5 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, ελώ νη 

εμαγσγέο από ην Μπαρξέηλ, ην Σνπδάλ θαη ηελ Ηνξδαλία αλήιζαλ ζε 269,1 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα, 261,6 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη 120,7 εθαηνκκύξηα δνιάξηα 

αληίζηνηρα. Ο Λίβαλνο, ε Ληβύε θαη ην Καηάξ θαηέγξαςαλ εμαγσγέο αμίαο 108,4 

εθαη. δνιαξίσλ, 51,5 εθαη. δνιαξίσλ θαη 39,5 εθαη. δνιαξίσλ, αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ηα εκβάζκαηα από Αηγύπηηνπο νκνγελείο ζε αξαβηθέο ρώξεο, αλήιζαλ ζε 

21,9 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2020/2021, ζε ζύγθξηζε κε 19,8 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019/2020, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 10,9 %. Τα εκβάζκαηα 

από μέλνπο Άξαβεο ζηελ Αίγππην πξνο ηηο ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο κεηώζεθαλ θαηά 

2,5%, θαηαγξάθνληαο 114,9 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην FY2020/2021, από 117,8 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην FY2019/2020. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 Σύκθσλα κε ην CAMPAS, ε αμία ησλ αξαβηθώλ επελδύζεσλ ζηελ Αίγππην ήηαλ 

κεησκέλε θαηά 0,4%, από 4 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019/2020 

ζε 3,98 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020/2021. 

Οη θαζαξέο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ (ΑΞΔ) απμήζεθαλ θαηά 71,4% 

θηάλνληαο ηα 8,9 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαηά ην πεξαζκέλν νηθνλνκηθό έηνο  2021-

2022, ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο 2020-2021. 

Απηή είλαη ε πςειόηεξε αύμεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα, 

ζύκθσλα κε έθζεζε πνπ ππέβαιε ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Γεληθήο Αξρήο 

Δπελδύζεσλ θαη Διεύζεξσλ Εσλώλ (GAFI) Μνράκελη Ακπληέι Οπαράκπ ζηνλ 

πξσζππνπξγό Mostafa Madbouly. 

Ο Abdel Wahab επεζήκαλε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ε Κεληξηθή 

Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE), ηα νπνία αλέθεξαλ όηη κηα ηέηνηα αύμεζε ζηηο ξνέο 

ΑΞΔ απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ επελδύζεσλ ζηνπο κε πεηξειατθνύο ηνκείο, νη νπνίνη 

θαηέγξαςαλ πεξίπνπ 11,6 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, κε ξπζκό αύμεζεο 81,3% ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2020-2021. 

 Τν Υπνπξγείν Γηεζλνύο Σπλεξγαζίαο αλέθεξε όηη ην ραξηνθπιάθην ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο (WBG) πεξηιακβάλεη κεηαμύ 

άιισλ δύν έξγα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2022 αμίαο 900 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ. Τν πξώην, αμίαο 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο. Δλώ ην 

δεύηεξν, αμίαο 400 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε θέληξσλ 

logistics κεηαμύ Καΐξνπ θαη Αιεμάλδξεηαο. 

Δπηπιένλ, ην ραξηνθπιάθην πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ 900 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηνπ δηθηύνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, έλα έξγν 

θνηλσληθήο ζηέγαζεο ύςνπο 1 δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ, έλα έξγν 850 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηώλ πγείαο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 
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θαη έλα έξγν 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

ζηελ Άλσ Αίγππην. 

Δλ ιόγσ ραξηνθπιάθην ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη επίζεο ην Supporting Egypt 

Education Reform Project κε θόζηνο 500 εθαηνκκύξηα δνιάξηα, ην Transforming 

Egypt’s Healthcare System Project κε θόζηνο 530 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη ην 

Catalyzing Entrepreneurship for Job Creation έξγν κε θόζηνο 200 εθαηνκκύξηα 

δνιάξηα. 

Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην έξγν Egypt Inclusive Growth for Sustainable Recovery κε 

θόζηνο 360 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη ην έξγν Greater Cairo Air Pollution 

Management and Climate Change κε θόζηνο 200 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
Τα έζνδα ηεο Γηώξπγαο ηνπ Σνπέδ ήηαλ απμεκέλα θαηά 27,2% ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2022θηάλνληαο ηα 703,4 εθαηνκκύξηα δνιάξηα, ζε ζύγθξηζε κε 552,9 εθαηνκκύξηα δνιάξηα 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021. Ο αξηζκόο ησλ πινίσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε δηώξπγα έθηαζε ηα 2.117 

ηνλ Οθηώβξην, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 14,6% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021 πνπ 

θαηαγξάθεθαλ 1.847 πινία. Ζ θαζαξή ρσξεηηθόηεηα απμήζεθε θαηά 12,6% ζε 126,5 εθαη. 

ηόλνπο ηνλ Οθηώβξην από 112,3 εθαη. ηόλνπο πνπ είραλ θαηαγξαθεί ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Νέν αηνιηθό πάξθν ηζρύνο 500 κεγαβάη πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζην Ras Ghareb 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ ηνπ Σνπέδ. Τν έξγν ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 680 εθαηνκκύξηα 

δνιάξηα θαη ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην 2024. Ζ 

Αίγππηνο εγθαηλίαζε ην 2018 κηα αηνιηθή κνλάδα ηζρύνο 220 MW ζην Gabal Al-Zeit 

ζηνλ Κόιπν ηνπ Σνπέδ, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κε δάλεηα ππό επλντθνύο όξνπο από ηελ 

Ηαπσληθή Υπεξεζία Γηεζλνύο Σπλεξγαζίαο (JICA). 

Ζ Αίγππηνο έρεη θάλεη κεγάια βήκαηα γηα λα απμήζεη ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίδξπζεο ελόο 

από ηα κεγαιύηεξα ειηαθά πάξθα ζηνλ θόζκν ζηελ πόιε Benban ηεο Άλσ Αηγύπηνπ. 

 Ο Αηγύπηηνο Πξσζππνπξγόο Μνπζηαθά Μαληκπνύιε εμέδσζε ην δηάηαγκα αξηζ. 3574 

ηνπ 2022, θαζνξίδνληαο ηελ ηηκή πώιεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ παξέρεηαη ζηα 

εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ ζε $12 αλά εθαηνκκύξην βξεηαληθέο ζεξκηθέο κνλάδεο (Btu). 

Ζ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο δεκνζίεπζε ηελ απόθαζε, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ ηηκή 

πώιεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ παξέρεηαη ζε νξηζκέλεο πεηξνρεκηθέο βηνκεραλίεο 

(γηα ηελ παξαγσγή αηζαλίνπ θαη πξνπαλίνπ) ζε όρη ιηγόηεξν από $4,5 αλά 

εθαηνκκύξην Btu, ελώ ε ηηκή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζα αλέιζεη ζε $5,75 αλά 

εθαηνκκύξην Btu γηα ηηο ππόινηπεο βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθώλ. 



7 

 

  

ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΟΣΙΜΙΑ & ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΙΓΤΠΣΟΤ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


