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ΔΙΜΕΡΗ


ε ζπλάληεζε πνπ είρε ζηηο 31/8/2022 ν Γξ. Mohamed Shaker Αηγχπηηνο Τπνπξγφο
Ζιεθηξηζκνχ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ
Οκίινπ Δηαηξεηψλ Κνπεινχδνπ, θ. Γεκήηξε Κνπεινχδν, ζπδεηήζεθαλ ηξφπνη
ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Αηγππηηαθνχ Σνκέα Ζιεθηξηζκνχ
θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Οκίινπ Κνπεινχδνπ, δεδνκέλεο ηεο επξείαο εκπεηξίαο ηνπ
Οκίινπ ζε πιεηάδα ηερληθψλ έξγσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδίσο ζηνλ ρψξν ησλ ΑΠΔ
θαη ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο.
Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην απφ ΑΠΔ αλέξρεηαη ζήκεξα άλσ ησλ
7000 κεγαβάη, ελψ κε δηαζχλδεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην
άκεζν κέιινλ, ζα πξνζηεζνχλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θαζαξήο ελέξγεηαο.
Ο θ. Shaker αλαθέξζεθε ζηα δηάθνξα έξγα δηαζχλδεζεο πνπ πινπνηεί ε Αίγππηνο θαη
ζηελ ππνγξαθή Μλεκνλίσλ πλελλφεζεο γηα έξγα δηαζχλδεζεο κε ηελ Κχπξν θαη ηελ
Διιάδα, κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε Αίγππηνο πεξηθεξεηαθφ θέληξν αληαιιαγήο ελέξγεηαο
κε ηελ Δπξψπε θαη ηηο Αξαβηθέο θαη Αθξηθαληθέο ρψξεο.
Δπηπιένλ ζε ζπλάληεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah El-Sisi, πνπ είρε ν
επηθεθαιήο ηνπ Οκίινπ ζπλνδεπφκελνο απφ ζπλεξγάηεο ηνπ έγηλε αλαζθφπεζε ηεο
πινπνίεζεο έξγσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Διιάδαο, κέζσ
ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ ελεξγεηαθήο δηαζχλδεζεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα
ζπλέρηζε ησλ επαθψλ, ζε πςειφηαην επίπεδν, πνπ θέξλεη πιένλ πνιχ θνληά ηελ
πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ νκίινπ Κνπεινχδνπ «ELICA
INTERCONNECTION».
ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ ζπδεηήζεθαλ επηκέξνπο πιεπξέο ηνπ project, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ ε δξνκνιφγεζε θαηαζθεπήο ζηαζκψλ ΑΠΔ ζηελ Αίγππην δπλακηθφηεηαο
9,5 Γηγαβάη, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε πξάζηλε ελέξγεηα ησλ 3 GW πνπ ζα κεηαθέξεηαη
κε ην θαιψδην ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε.
Απφ ηα 9,5 GW, ην 60% ζα είλαη αηνιηθά θαη ην 40% θσηνβνιηατθά. Ζ θζελή
«πξάζηλε» ελέξγεηα ηζρχνο 3 GW απφ ηνπο ζηαζκνχο ΑΠΔ ζα έξρεηαη ζηελ Διιάδα
θαη ζα παξέρεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά (κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ εγρψξηα
βηνκεραλία) θαηά ην 1/3, ελψ ηα ππφινηπα 2/3 ζα εμάγνληαη ζηελ Δ.Δ. είηε απφ ηα
δίθηπα ηεο Διιάδαο – Ηηαιίαο θαη Διιάδαο – Βνπιγαξίαο, είηε σο «πξάζηλν» πδξνγφλν
πνπ ζα παξάγεηαη ζηε ρψξα καο κε ηε ρξήζε ηνπ εηζαγφκελνπ «πξάζηλνπ» ξεχκαηνο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Σν ζπλερηδφκελν πξφβιεκα ζηηο πιεξσκέο ησλ εμαγσγέσλ θαη ζηε κε έθδνζε
ελέγγπσλ επηζηνιψλ (Letter of Credit) απφ ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο: έρεη νπζηαζηηθά
«απνλεθξψζεη» ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο εηζαγσγηθψλ ξνψλ, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ δελ
απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ρψξα. Ζ ζπζζσξεπκέλε αξλεηηθή δπλακηθή ηεο
παλδεκίαο, θαη θπξίσο ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία, θαηέζηεζε ηδηαίηεξα
επάισηε ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, κε εθξνέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2022 εθηηκψκελνπ χςνπο $20 δηζ., κε ηε ξαγδαία

αχμεζε ηνπ

πιεζσξηζκνχ ζηα επίπεδα 15%, θαη κε ηηο αιιεπάιιειεο ππνηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ
λνκίζκαηνο (λέα ππνηίκεζε θαη παξάιιειε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο CBE
αλακέλνληαη άκεζα). Ζ θαηάζηαζε ζηελ αηγππηηαθή αγνξά

παξακέλεη ηδηαίηεξα

θξίζηκε θαη δχζθνια πιένλ πξνζθέξεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θάζε, γηα
αλαδήηεζε λέσλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ή θαη γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ ζπλεξγαζηψλ, πνπ βιέπνπκε ζηελ πξάμε φηη
παξνπζηάδνπλ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα. Σν δήηεκα αλακέλεηαη λα ηεζεί μαλά απφ
πιεπξάο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο δηκεξνχο ππνεπηηξνπήο ΔΔ-Αηγχπηνπ
γηα δεηήκαηα Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ Τπεξεζηψλ θαη Δπελδχζεσλ, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18/10 ζην Κάηξν.


Δλ κέζσ πξνεηδνπνίεζεο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ γηα παγθφζκηα επηζηηηζηηθή
θξίζε, ην νπνίν δήισζε φηη «πεξίπνπ 860 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν
ππνθέξνπλ» ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ηξνθίκσλ πνπ πξνθάιεζε ε ξσζηθή εηζβνιή ζηελ
Οπθξαλία, ζπγθξίλνληαο ηελ θαηάζηαζε κε ηηο ειιείςεηο ηνπ 2007-2008, ε
ζπλερηδφκελε άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ έλαληη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
πξνθαιεί απφηνκε άλνδν ζηηο ηηκέο βαζηθψλ αγαζψλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, φπσο ην
ζηηάξη, ηα δπκαξηθά, ηα απγά θαη ην θξέαο.
ηηο 26/9/2022, ην Δπηκειεηήξην Βηνκεραλίαο ηηεξψλ απέζηεηιε επηζηνιέο ζηα
ππνπξγεία Πξνκήζεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαζψο θαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη φηη ην 80% ησλ κχισλ ζηηεξψλ

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα

ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ιφγσ ηεο κηθξήο πνζφηεηαο ζηηαξηνχ ζηελ αγνξά απφ ηηο
αξρέο επηεκβξίνπ.
ηελ επηζηνιή επηζεκάλζεθε φηη πεξίπνπ 700.000 ηφλνη ζίηνπ βξίζθνληαη ζηα ιηκάληα
ηεο Αηγχπηνπ, αιιά νη εηζαγσγείο δελ κπνξνχλ λα ηα παξαιάβνπλ, ιφγσ έιιεηςεο
μέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ξνψλ, θαζψο νη εηζαγσγείο πξέπεη λα θαηαβάινπλ νιφθιεξν
ην πνζφ γηα ηνλ εθηεισληζκφ εθ ησλ πξνηέξσλ ζε μέλν λφκηζκα πξνθεηκέλνπ ηα
ιηκάληα λα απνδεζκεχζνπλ ηα εκπνξεχκαηα.
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Πεξίπνπ 400.000 ηφλνη απαηηνχληαη κεληαίσο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ
πξντφλησλ δηαηξνθήο φπσο ην ςσκί θαη ηα δπκαξηθά.
Ζ ζπαληφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ επεξεάδεη ην ζηηάξη αιιά θαη ηα πξντφληα δσηθήο
πξσηεΐλεο, ηα νπνία εμαξηψληαη θπξίσο απφ εηζαγφκελα ζπζηαηηθά δσνηξνθψλ. Σν
θαιακπφθη θαη ε ζφγηα, δχν θχξηα ζπζηαηηθά γηα ηηο δσνηξνθέο, βξίζθνληαη θαη απηά
θνιιεκέλα ζηα ιηκάληα, επεξεάδνληαο άκεζα ηηο ηηκέο ησλ δσνηξνθψλ θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ηηο ηηκέο ησλ πξσηετληθψλ πξντφλησλ φπσο ηα απγά, ην θξέαο θαη ηα
γαιαθηνθνκηθά.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θπβέξλεζε αξλήζεθε ηελ έιιεηςε ξπδηνχ θαη δάραξεο,
ππνζηεξίδνληαο φηη ππάξρεη αξθεηή πξνζθνξά γηα ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο.


Σν θπβεξλεηηθφ γξαθείν ηχπνπ ηεο Αηγχπηνπ ηζρπξίζηεθε ζε αλαθνίλσζή ηνπ φηη ε
θπβέξλεζε αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ηηο επηπηψζεηο ηνπ COVID 19 θαη ηεο ξσζννπθξαληθήο θξίζεο, ζέκα πνπ αχμεζε ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο. ε έθζεζε ηνπ, ην
θέληξν αλέθεξε φηη ηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ μεθίλεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζε νιφθιεξε ηε ρψξα πξνθάιεζαλ πηψζε ξεθφξ ζην πνζνζηφ αλεξγίαο ηα ηειεπηαία
30 ρξφληα.
Πξνζέζεζε φηη ην θξάηνο επηζπκεί λα ελδπλακψζεη ηε λενιαία θαη ηηο γπλαίθεο
νηθνλνκηθά κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ ζα κεηψζεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο, θαζψο ε αλεξγία κεηψζεθε
ζην 7,2% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2022 έλαληη 7,3% ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021.



χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Mohamed
Maait, ε νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ έρεη ηξηπιαζηαζηεί ζε κέγεζνο ηα ηειεπηαία έμη
ρξφληα παξά ηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Maait, ε Αίγππηνο
ζεκείσζε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ αύμεζεο ηνπ ΑΔΠ 6,6% ην 2021/2022, ζε ζχγθξηζε
κε κέζν φξν 3,2% ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο.
Ζ Αίγππηνο πέηπρε πξσηνγελέο πιεφλαζκα, γηα πέκπην ζπλερφκελν νηθνλνκηθφ έηνο,
$ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/2022 (1,3% ηνπ ΑΔΠ). Δπηπιένλ, ην
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζπξξηθλψζεθε ην 2021/2022 θαη έθηαζε ζην 6,1% ηνπ ΑΔΠ,
απφ 13% ην 2012/2013. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα ζπγθξαηεζεί
ζην 5,5% ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 2022/2023 θαη ζε 5% ην νηθνλνκηθφ έηνο
2023/2024 ιφγσ ηεο ξσζν-νπθξαληθήο ζχγθξνπζεο. Σν πνζνζηφ αλακέλεηαη λα
εθηηλαρζεί ζην 7% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2025/2026 θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2026/2027.



Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ κεηψζεθε θαηά 35,8% θζάλνληαο ηα 2,61
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Μάην ηνπ 2022, έλαληη 4,06 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2021, αλαθνίλσζε ζηηο 17/8/2022 ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο
Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS).
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ε έθζεζή ηεο, ε CAPMAS αλέθεξε φηη νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 18,3%
θηάλνληαο ηα 4,01 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Μάην ηνπ 2022, έλαληη 3,39
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2021.
Δλ ησ κεηαμχ, νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 11,1% θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 6,62
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Μάην ηνπ 2022, έλαληη 7,45 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2021.


Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Αηγχπηνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ζην 7,2% ην δεχηεξν ηξίκελν
ηνπ 2022, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,
αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο
(CAPMAS). Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εξγαδνκέλνπο θαη
αλέξγνπο πνιίηεο, έθηαζε ηα 29,985 εθαηνκκχξηα άηνκα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2022
έλαληη 29,895 εθαηνκκχξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2021, πξφζζεζε ε CAPMAS.
Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2022 αλήιζε ζε 2.151 εθαηνκκχξηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 1.250 εθαηνκκπξίσλ αλδξψλ θαη 901.000 γπλαηθψλ. Ζ αλεξγία
κεηαμχ αλδξψλ ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ έθηαζε ην 61,3%, ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ.
ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ε αλεξγία έθηαζε ην 10,6% ελψ ζηελ χπαηζξν έθηαζε ζην
4,5%, αλέθεξε πεξαηηέξσ.



Ο πιεζωξηζκόο έθηαζε ζην 15,6% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2022, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ
14,6% ηνλ Ηνχλην, ζχκθσλα κε δήισζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE)
ζηηο 11/8/2022.



Σα ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο CAPMAS έδεημαλ φηη ν
πιεζωξηζκόο επηηαρύλζεθε ηνλ Αύγνπζην θαη έθηαζε ζε πςειφ ζρεδφλ ηεζζάξσλ
εηψλ ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ. Οη ηηκέο θαηαλαισηή
ζηηο πφιεηο απμήζεθαλ θαηά 14,6% ζε εηήζηα βάζε, ζε ζχγθξηζε κε 13,6% ηνλ Ηνχιην,
ζεκεηψλνληαο ην πςειφηεξν θαηαγεγξακκέλν πνζνζηφ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018,
θαζψο ην θφζηνο δσήο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία θαη
ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο. Οη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ
πνηψλ απμήζεθαλ 23,1% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αχγνπζην, απφ 22,4% ηνλ πξνεγνχκελν
κήλα. Σν θφζηνο κεηαθνξάο απμήζεθε επίζεο 17,9% ζε εηήζηα βάζε, ελψ ην θφζηνο
ζηέγαζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη θαπζίκσλ απμήζεθε θαηά 5,6% ζε εηήζηα
βάζε.



Ο λένο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Ahmed Samir ζηνρεχεη λα πξνσζήζεη
ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. ηφρνο ηνπ είλαη ε
πξνψζεζε ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ, ε αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληψλ
θαη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ βηνκεραληθψλ έξγσλ, κε
επίθεληξν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Δπεζήκαλε φηη ζα
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αμηνινγήζεη ηελ ηξέρνπζα βηνκεραληθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ζα ιεθζνχλ απνθάζεηο κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ, ηδηαίηεξα
εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο ε Αίγππηνο έρεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Δπηπιένλ
ζηφρνη απνηεινχλ ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εμαγσγψλ θαη ην άλνηγκα πεξηζζφηεξσλ
αγνξψλ γηα ηα αηγππηηαθά πξντφληα κε ζηφρν νη εμαγσγέο λα θηάζνπλ ζε αμία ηα $
100 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο.


Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε $ 43,6 δηζ ην 2021, ζε ζχγθξηζε κε $ 29,3
δηζεθαηνκκχξηα ην 2020, $ 30,5 δηζεθαηνκκχξηα ην 2019, $ 29,3 δηζεθαηνκκχξηα ην
2018, $ 26,3 δηζεθαηνκκχξηα ην 2017, $ 22,5 δηζεθαηνκκχξηα ην 2016, $ 225
δηζεθαηνκκχξηα ην 2016, $ 225 δηζεθαηνκκχξηα ην 2019.
Δπηπιένλ ηα επίπεδα απαζρφιεζεο ηνλ Ηνχιην ήηαλ βειηησκέλα. Σα ζηνηρεία ηεο
Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο έδεημαλ κείσζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο
θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 θηάλνληαο ζην 7,2 % απφ 7,4 % θαηά ην ηειεπηαίν
ηξίκελν ηνπ 2021.

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ


Ο Πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouli πξνήδξεπζε ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Sovereign Fund ηεο Αηγχπηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ ρεδηαζκνχ
θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala el Said θαη ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Mohamed
Maait παξνπζία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη ησλ
ζηειερψλ ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ.
Σν Sovereign Fund of Egypt είλαη έλα θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν ηδησηηθήο
δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηα θαη λα ζπκβάιεη ζηε
βηψζηκε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αηγχπηνπ.
Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ Ayman Soliman είπε φηη παξά ηηο
παγθφζκηεο πξνθιήζεηο πέηπρε ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνγξαθή δεζκεπηηθψλ
ζπκθσληψλ γηα ηελ πινπνίεζε 10 έξγσλ ην 2021. κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο πνπ
αγγίδνπλ ηα 25,5 δηζεθαηνκκχξηα EGP ($ 1,3 δηζ ), ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ
θνηλήο

σθέιεηαο

θαη

ππνδνκήο,

ηνπξηζκνχ,

αθηλήησλ,

αξραηνηήησλ,

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, εθπαίδεπζεο θαη
βηνκεραλίαο.
Σν Σακείν κειεηά επί ηνπ παξφληνο 44 έξγα πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ ηελ
επφκελε πεληαεηία κε επελδχζεηο χςνπο 140 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ($ 7 δηο) ζε
πνιινχο ηνκείο φπσο, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ππνδνκέο, επηθνηλσλίεο,
ηνπξηζκφο, αθίλεηα, αλάπηπμε αξραηνηήησλ, ππεξεζίεο πγείαο, θαξκαθεπηηθά
πξντφληα, ηε γεσξγία θαη ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, πξφζζεζε.
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ΕΜΠΟΡΙΟ


Ο πξφεδξνο ηνπ Γεληθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δηζαγσγψλ θαη Δμαγσγψλ (GOEIC)
Essam El Naggar δήισζε φηη ε εγγξαθή (Registration) ζην εγθεθξηκέλν κεηξψν
εμαγσγέσλ (Approved Exporter) ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ κέζσ
ηνπ www.goeic.gov.eg, ζεκεηψλνληαο φηη 107 εμαγσγηθέο εηαηξείεο ζα εγγξαθνχλ ζην
ζχζηεκα ζε πξψηε θάζε.
Ο Naggar επεζήκαλε φηη ην ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο εμαγσγείο λα αληηθαηαζηήζνπλ
ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ EUR1 θαη EUR-MED κε ην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή
νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ έγγξαθν.
Σν ζχζηεκα είλαη ζχκθσλν κε ηε πκθσλία χλδεζεο ΔΔ-Αηγχπηνπ, ηε πκθσλία
ηνπ Αγαδίξ, ηε πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ (Δ) κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Σνπξθίαο,
ηε πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ ΔΕΔ-Αηγχπηνπ θαη ηε πκθσλία χλδεζεο ΖΒΑηγχπηνπ.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ην
ζχζηεκα ζηε ζπκθσλία ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο
Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΔΟΚ) θαη ηεο Αθξηθαληθήο Ζπεηξσηηθήο
πκθσλίαο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ.



Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ παξέηεηλε ηελ πξνζεζκία εγγξαθήο ηωλ εηζαγωγέωλ
ζην ζύζηεκα Advanced Cargo Information (ACI) γηα ηα αεξνδξόκηα έωο ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2023 γηα λα δώζεη ζηνπο εηζαγωγείο πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα
πξνεηνηκαζία, αλαθνίλωζε ν ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait ζηηο
20/9/2022.



εκεηψλνληαο αχμεζε 35%, νη εμαγσγέο έηνηκσλ ελδπκάησλ ηεο Αηγχπηνπ έθηαζαλ
ηα 1,44 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ
2022. απφ 1,06 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021, φπσο δήισζε ην
πκβνχιην Δμαγσγψλ Έηνηκσλ Δλδπκάησλ ηεο Αηγχπηνπ (RMGEC) πνπ ππάγεηαη ζην
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. Ζ Δπξψπε ήξζε δεχηεξε, κεηά ηηο ΖΠΑ, ζε
εηζαγσγέο αηγππηηαθψλ έηνηκσλ ελδπκάησλ αμίαο 266 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην
επηάκελν, έλαληη 212 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2021, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 26%.
Οη εμαγσγέο πξνο ηηο αξαβηθέο ρψξεο έρνπλ επίζεο απμεζεί θαηά 33%, θηάλνληαο ηα
195 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 7κελν, ζε ζχγθξηζε κε 146 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ
ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021.



Οη εμαγωγέο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2022 θηάλνληαο ηα 27,4
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ 20,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021,
ζεκεηψλνληαο αχμεζε 36%, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ
ζηαηηζηηθήο CAPMAS.
7

Ζ Σνπξθία βξέζεθε ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο κε ηηο δέθα κεγαιχηεξεο εηζαγσγηθέο
ρψξεο ιακβάλνληαο εμαγσγέο απφ ηελ Αίγππην αμίαο 2,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηηαιία κε 1,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηελ Ηζπαλία κε 1,7
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηελ Ηλδία κε 1,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηηο ΖΠΑ κε 1,3
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηελ Κίλα κε 1,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηε ανπδηθή
Αξαβία κε 1,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηε Γαιιία κε 1,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηα
ΖΑΔ κε 955,2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ε Διιάδα κε 911,8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Σα πξντφληα πεηξειαίνπ βξέζεθαλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο κε ηηο δέθα
ζεκαληηθφηεξεο αηγππηηαθέο εμαγσγέο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2022 κε αμία 8
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.


Οη πνζνζηώζεηο ζηελ παξαγωγή ηζηκέληνπ παξακέλνπλ γηα άιιν έλα έηνο: Ζ
Αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ (ECA) εηζάθνπζε ηηο εθθιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ
ηζηκέληνπ λα αθήζνπλ ζε ηζρχ ηνπο πεξηνξηζκνχο παξαγσγήο ηζηκέληνπ γηα έλαλ
αθφκε ρξφλν. Οη πεξηνξηζκνί παξαγσγήο ηζηκέληνπ εηζήρζεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021
γηα λα κεησζεί ε ρξφληα ππεξπξνζθνξά πνπ απείιεζε ηελ επηβίσζε νξηζκέλσλ
παξαγφλησλ ηνπ θιάδνπ. Οη εηαηξείεο θιήζεθαλ λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο
θαηά ηνπιάρηζηνλ 10,69% ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, έλα κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ
κείσζε ησλ ηηκψλ. Σν αλψηαην φξην ηέζεθε ζε ηζρχ ζηα κέζα Ηνπιίνπ 2021 θαη αξρηθά
πξννξηδφηαλ λα δηαξθέζεη γηα έλα ρξφλν.
Ωζηφζν, απφ ηνλ Μάην 2022, νη ηηκέο είραλ απμεζεί ζρεδφλ 50% απφ ηφηε πνπ
εηζήρζεζαλ ηα αλψηαηα φξηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ ηέγαζεο. Ωο εθ
ηνχηνπ ε επνπηηθή αξρή αληαγσληζκνχ έρεη αλαζεσξήζεη πξνο ηα πάλσ ηηο εθηηκήζεηο
ηεο γηα ηε δήηεζε θαη ζα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο θαηά πεξίπνπ 8% ηνπο
επφκελνπο 12 κήλεο.



χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θέληξνπ ελεκέξσζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε αμία
ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ απμήζεθε θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022, θηάλνληαο ηα
$7,7 ηξηζεθαηνκκχξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε $1 ηξηζεθαηνκκπξίνπ ζε ζχγθξηζε κε
ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021.



ην ιηκάλη ηεο Damietta έδεζε, ηε Γεπηέξα 1/8/2022, ην εκπνξηθφ πινίν AVRA I, ην
νπνίν πιέεη ππφ ειιεληθή ζεκαία, θνξησκέλν κε πεξίπνπ 52.500 ηφλνπο ζίηνπ πνπ
αγφξαζε ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκήζεηαο Δκπνξεπκάησλ. Σα απνζέκαηα ζίηνπ
ζηηο απνζήθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλέξρνληαη ζε 23.868 ηφλνπο, ελψ ηα απνζέκαηα
ζηηο απνζήθεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 222.643 ηφλνπο, φπσο απνθάιπςε ε Ληκεληθή
Αξρή ηεο Γακηέηαο ζε αλαθνίλσζή ηεο.
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ΕΠΕΝΔΤΕΙ


Σν Sovereign Fund of Egypt (αληίζηνηρν ηνπ ειιεληθνχ ΣΑΗΠΔΓ) ζρεδηάδεη λα
εηζάγεη ζην αηγππηηαθφ ρξεκαηηζηήξην 2 ζεκαληηθέο εηαηξείεο ηνπ δεκνζίνπ,
ηνλ

ζηξαηησηηθφ

ζηαζκφ

αλεθνδηαζκνχ Wataniya

θαη

ηελ

εηαηξεία

εκθηαισκέλνπ λεξνχ Safi , πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2022, ζχκθσλα κε δήισζε
ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Οη δχν εηαηξείεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ Δζληθφ
Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ ζηξαηνχ (NSPO), επί ηνπ παξφληνο
βξίζθνληαη ζε θάζε αλαδηάξζξσζεο πξηλ απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο. Γελ
δφζεθαλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ κεξηδίσλ πνπ ζρεδηάδεη λα
πνπιήζεη ην SFE.


Οη Nilepreneurs, κία απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ μεθίλεζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Αηγχπηνπ (CBE), αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Σν λέν πξφγξακκα, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Banque Misr θαη ηελ Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο
(IDB), απνηειεί κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ λα δνζεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
ζηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο θαη λα μεπεξαζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο εηζαγσγέο.
Σν

πξφγξακκα

Nilepreneurs

είλαη

κηα

εζληθή

πξσηνβνπιία

πνπ

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε CBE θαη πινπνηείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Νείινπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο
ζηελ Αίγππην κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ. Σν πξφγξακκα ζα
μεθηλήζεη κέζσ ηνπ θέληξνπ θαηλνηνκίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο θαη
ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηηο βηνκεραλίεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ ζα
παξέρεη αξθεηέο ππεξεζίεο πνπ ζα επηθεληξσζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ
πξντφλησλ.

ΜΕΣΑΥΟΡΕ


Ζ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) ζρεδηάδεη αχμεζε ησλ ηειψλ δηέιεπζεο θαηά
10-15% απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2023.
ε δήισζε ηνπ, ν πξφεδξνο ηεο SCA Osama Rabie δήισζε φηη ηα ηέιε δηέιεπζεο ζα
απμεζνχλ θαηά 10 % γηα ηα πινία μεξνχ θνξηίνπ ρχδελ θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη
15 % γηα άιινπο ηχπνπο πινίσλ. Πξφζζεζε φηη ε αχμεζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο πξφζθαηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη
ππεξεζηψλ πινήγεζεο.
Ο Rabie δήισζε φηη ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηφζν ζηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ,
πνπ είλαη ηψξα πάλσ απφ 90 δνιάξηα ην βαξέιη, φζν θαη ζηηο ηηκέο ηνπ LNG, πνπ είλαη
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πιένλ πάλσ απφ 30 δνιάξηα αλά εθαηνκκχξην ζεξκηθέο κνλάδεο, νδήγεζε ζε άλνδν
ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ θαπζίκνπ πινίσλ.
Απηή ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο απμάλεη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλνπλ
ηα πινία κέζσ ηεο δηέιεπζεο απφ ηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο
ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, πξφζζεζε.


Ο Πξφεδξνο Abdel Fattah El Sisi, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηνλ πξφεδξν ηεο
γεξκαληθήο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο Deutsche Bahn (DB), αλαθεξφκελνο ζηελ
πςειή ηερλνγλσζία ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο, έδσζε νδεγίεο γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνλ γεξκαληθφ θνινζζφ
ησλ ζηδεξνδξφκσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
δηθηχνπ ειεθηξηθψλ ηξέλσλ πςειήο ηαρχηεηαο ζηελ Αίγππην. Ο Γεξκαλφο
αμησκαηνχρνο ηφληζε ηελ επραξίζηεζή ηνπ πνπ ε γεξκαληθή εηαηξεία ζα ζπλεξγαζηεί
κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθψλ
ηξέλσλ πςειήο ηαρχηεηαο ζηελ Αίγππην.



Ζ Γηψξπγα ηνπ νπέδ ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςε ηα πςειφηεξα κεληαία έζνδα ηνλ
Ηνχιην, θζάλνληαο ηα 704 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σα έζνδα ήηαλ απμεκέλα 531,8
εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 2021, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 172,2
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ή 32,4 %. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2022, 2.103 πινία δηέζρηζαλ ην
θαλάιη ζε ζχγθξηζε κε 1.670 πινία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021 – αχμεζε 433 πινίσλ ή
25,9%. Δπηπιένλ, πεξίπνπ 125,1 εθαηνκκχξηα ηφλνη θνξηίνπ κεηαθέξζεθαλ κέζσ ηνπ
θαλαιηνχ, απφ 105,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021– αχμεζε 18,2%. ηηο
29 Ηνπιίνπ 2022, ην θαλάιη είρε ηα πςειφηεξα εκεξήζηα έζνδά, θαηαγξάθνληαο 31,8
εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε εκεξήζηα θαζαξή ρσξεηηθφηεηα
ζηελ ηζηνξία ηνπ, κε 5,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο.
Ο αξηζκφο ησλ πεηξειαηνθφξσλ πνπ δηήιζαλ απμήζεθε θαηά 60,2%, δεκηνπξγψληαο
έζνδα 153 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ηα πςειφηεξα κεληαία έζνδα απφ πεηξειαηνθφξα
ζηελ ηζηνξία ηνπ θαλαιηνχ.
Ο αξηζκφο ησλ δεμακελφπινησλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθε θαηά 31%,
δεκηνπξγψληαο έζνδα 52 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, επίζεο ηα πςειφηεξα κεληαία
έζνδα απφ δεμακελφπινηα LNG.
Ο αξηζκφο ησλ πινίσλ ρχδελ απμήζεθε θαηά 21%, επηηπγράλνληαο ηα πςειφηεξα
κεληαία έζνδα γηα πινία ρχδελ ζηελ ηζηνξία ηνπ θαλαιηνχ, θηάλνληαο ηα 121
εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σα πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ην θαλάιη
απμήζεθαλ θαηά 8,8%, επηηπγράλνληαο ην δεχηεξν πςειφηεξν κεληαίν εηζφδεκα απφ
απηφλ ηνλ ηχπν πινίσλ κε 314 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
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Ο πξφεδξνο ηεο Nasr Petroleum Company Mohamed Abdallah δήισζε φηη νη εμαγσγέο
πεηξειαηνεηδψλ ηεο εηαηξείαο ήηαλ απμεκέλεο 22% ην 2022 ζε ζχγθξηζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο.
Μηιψληαο ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ ππνπξγφ Πεηξειαίνπ Tarek Al Molla, ν
Abdallah ζεκείσζε φηη ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε λέεο επελδχζεηο θαηά ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2021/2022 γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ έλα έξγν γηα
απφζηαμε ζπκππθλσκάησλ δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο 1,2 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ
εηεζίσο.



Ζ ππνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Ράληα Δι Μαζάη δήισζε φηη νη θπβεξλήζεηο
αλαιακβάλνπλ ην 98% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή, ελψ ην ππφινηπν 2 % ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Ζ El Mashat ζπλνκίιεζε κε ηνλ Δθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, Φξαλο Σίκεξκαλο, ζρεηηθά κε ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ
θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ ηφλσζε
ηεο κεηάβαζεο ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία, επηπιένλ ησλ κειινληηθψλ βεκάησλ πνπ
έγηλαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εζληθήο πιαηθφξκαο ησλ έξγσλ ηνπ πξάζηλνπ
πξνγξάκκαηνο Nexus of Water, Food and Energy (NWFE).



Ζ Αίγππηνο πξνζβιέπεη ζε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειηαθήο, ηεο
αηνιηθήο θαη ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο πδξνγφλνπ γηα λα απμήζεη ην κεξίδην ησλ
ελεξγεηαθψλ επελδχζεψλ ηεο ζην 42% έσο ην 2035, δήισζε ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ
Sameh Shoukry.



Σν νηθφπεδν Zohr επέηξεςε ζηελ Αίγππην λα είλαη απηάξθεο ζε Φπζηθφ Αέξην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ
Σν θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ Zohr ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ, θαη επέηξεςε ζηελ Αίγππην λα είλαη απηάξθεο ζε θπζηθφ αέξην.
Οη εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνίρηδαλ ζηελ Αίγππην πεξίπνπ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηνλ θνηηάζκαηνο Zohr πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο
Αηγππηηαθήο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ) ζηελ Μεζφγεην Θάιαζζα.
Έρνπλ ππνγξαθεί 108 ζπκθσλίεο κε δηεζλείο εηαηξείεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Αίγππην
ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη εμφξπμε πεξηζζφηεξσλ
θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην πνπ
εθηηκάηαη ζηα $ 22 δηζεθαηνκκχξηα.
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Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ, θαη αμησκαηνχρνη ηεο Exxonmobil ζπδήηεζαλ γηα ηελ
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην γηα ηελ εκπνξία θαη ηε δηαλνκή θαπζίκσλ ζηελ
Αίγππην.
Ο Τπνπξγφο εμήξε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξεία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ εηαηξεία γηα παξέρεη θπζηθφ αέξην ζηα πξαηήξηα
θαπζίκσλ ηεο Mobil ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GASTEC θαη ηελ CARGAS.
Δθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο δήισζε φηη ε εηαηξεία είλαη έηνηκε λα επεθηείλεη ηελ
ζπλεξγαζία κε ηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή 2022 (COP27), πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ πξνζερή
Ννέκβξην ζην αξκ Δι έηρ.

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
Σν πκβνχιην Δμαγσγψλ Έηνηκσλ Δλδπκάησλ ηεο Αηγχπηνπ (RMGEC) δήισζε φηη νη
εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ έθηαζαλ ηα $ 1,44 δηζεθαηνκκχξηα θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ
Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2022, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 35% ζε ζχγθξηζε κε ηελ
ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021.
ε δήισζή ηνπ, ην ζπκβνχιην αλέθεξε φηη νη ΖΠΑ εγήζεθαλ ησλ ρσξψλ εηζαγσγήο
απφ ηελ Αίγππην φζνλ αθνξά ηα έηνηκα ελδχκαηα, θαζψο νη εηζαγσγέο ηνπο αλήιζαλ
ζε $ 820 εθαηνκκχξηα ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ην 2022 έλαληη $ 595 εθαηνκκχξηα
ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021.
Οη εμαγσγέο έηνηκσλ ελδπκάησλ ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηελ Δπξψπε απμήζεθαλ επίζεο
θαηά 26% θηάλνληαο ηα $266 εθαηνκκχξηα θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν, ζε
ζχγθξηζε κε $212 εθαηνκκχξηα ηελ ίδηα πεξίνδν 2021.
Οη εμαγσγέο πξνο ηηο αξαβηθέο ρψξεο απμήζεθαλ ζην 33%, θηάλνληαο ηα $195 εθαη.
ην επηάκελν, έλαληη $146 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
Σν ζπκβνχιην ζεκείσζε φηη ζα ιάβεη κέξνο ζηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα
ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (COP27) - ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζηελ Αίγππην ηνλ Ννέκβξην πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάζεη ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ ξνχρσλ θαη ησλ
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο σο κηα επθαηξία γηα
ζπκβνιή ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
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