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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

• Ζ Fitch Ratings κείσζε ηελ πξννπηηθή ηεο γηα ην αηγππηηαθό ρξένο από «ζηαζεξό» ζε 

«αξλεηηθό» ιόγσ «επηδείλσζεο» ηεο εμσηεξηθήο ζέζεο ξεπζηόηεηαο ηεο ρώξαο. Ο νίθνο 

αμηνιόγεζεο δηαηήξεζε ηελ αμηνιόγεζε Β+ ηεο Αηγύπηνπ γηα ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ «ηζρπξή δηεζλή ππνζηήξημε» από ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ Κόιπνπ θαη ηνπο 

πνιπκεξείο εηαίξνπο, αιιά πξνεηδνπνίεζε όηη ζα κπνξνύζε λα ηελ ππνβαζκίζεη ηνπο 

επόκελνπο κήλεο εάλ επηκείλνπλ νη πηέζεηο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ή αλ ε θπβέξλεζε 

απνηύρεη λα κεηώζεη ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο σο πνζνζηνύ ηνπ ΑΔΠ. Οη επελδύζεηο μέλνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζε εγρώξην ρξένο κεηώζεθαλ ζπλνιηθά θαη έπεζαλ ζηα 13 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ηνλ επηέκβξην 2022, από 30 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζην ηέινο ηνπ 2021, ζύκθσλα 

κε ηνλ νίθν αμηνιόγεζεο. 

• Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ έρεη δηαβεβαηώζεη όηη έιαβε ηα απαξαίηεηα 

θεθάιαηα ζε δνιάξηα ΖΠΑ γηα λα θαιύςεη ηνλ εθηεισληζκό 4.000 θνξηίσλ εκπνξεπκάησλ 

θαη ηξνθίκσλ. Με θπβεξλεηηθή εληνιή, ε Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ην 

Δπηκειεηήξην Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ ζηελ Οκνζπνλδία Βηνκεραληώλ επηθνηλώλεζαλ κε 

ηνπο παξαγσγνύο θαη ηνπο εηζαγσγείο ηξνθίκσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη εγθισβηζκέλα ζηα ιηκάληα. 

Σνπο δεηήζεθε επίζεο λα ζεκεηώζνπλ ηπρόλ ειιείςεηο πξώησλ πιώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη ηα εξγνζηάζηα ιεηηνπξγνύλ κε πιήξε δπλακηθόηεηα θαη λα απμήζνπλ ηελ 

πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηηκώλ. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 

• Σν Τπνπξγείν Δθνδηαζκνύ θαη Δζσηεξηθνύ Δκπνξίνπ δήισζε όηη ε έλαξμε ηνπ 

Αηγππηηαθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηηο 28/11/2022. ε 

αλαθνίλσζή ηνπ, ην ππνπξγείν αλέθεξε όηη απηή ε θίλεζε ζπκβαδίδεη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

θξάηνπο γηα νξγάλσζε αγνξώλ εκπνξεπκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο 

γηα έιεγρν θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκώλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

Ζ αλαθνίλσζε αλαθέξεη όηη ε έλαξμε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ εκπνξεπκάησλ έρεη ζηόρν ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκώλ, ηελ ελεξγνπνίεζε εξγαιείσλ θαη κεραληζκώλ ηεο αγνξάο θαη ηε 

ζπκβνιή ζηε δηαρείξηζε ησλ αλαγθώλ ησλ εηαηξεηώλ άιεζεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα 

εηζαγόκελν ζηηάξη, ώζηε απηό λα κελ επεξεάζεη ηηο ηηκέο ζηελ ηνπηθή αγνξά. 
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

• Ο αλαπιεξσηήο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγώλ Σξνθίκσλ Tamim 

el Dawi αλέθεξε όηη ην ζπκβνύιην επηδηώθεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ θαηά 20% 

ην 2030 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022 λα θηάζεη ηα 5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 

ηα επηδησθόκελα 4,1 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Αλέθεξε όηη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη από 

ηνπο ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελνπο ηνκείο ζηελ Αίγππην, ζεκεηώλνληαο όηη νη εμαγσγέο ηνπ 

θιάδνπ απμήζεθαλ από 3,5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2020 ζε 4,1 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα 

ην 2021. εκείσζε όηη νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ θαηέγξαςαλ 3,106 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα 

ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2022 έλαληη 3,093 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 9κελν 2021. 

εκείσζε όηη νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ απμήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Φεβξνπάξην, αιιά ε 

ξσζν-νπθξαληθή θξίζε θαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο δηεζλείο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ επεξέαζαλ 

ηνπο ξπζκνύο εμαγσγώλ. Δίπε όηη ην ζπκβνύιην πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 450 εηαηξείεο πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ην 90% ηνπ εμαγσγηθνύ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. 

• Ο πξόεδξνο ηνπ επηκειεηεξίνπ βηνκεραλίαο ζηηεξώλ ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθώλ 

Βηνκεραληώλ, Tarek Hassanein, δήισζε όηη ην Αηγππηηαθό Υξεκαηηζηήξην Δκπνξεπκάησλ 

(EMX) ζα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηπρόλ κνλνπσιηαθώλ πξαθηηθώλ ζηελ αγνξά. 

Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ζην EMX πξνζέθεξε ηελ επθαηξία λα εμαζθαιηζηεί ην 72% ηνπ ζίηνπ 

γηα ηα εξγνζηάζηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα παξαγσγή αιεύξνπ. Ο Hassanein είπε όηη πνιινί 

αιεπξόκπινη έρνπλ εγγξαθεί ζην EMX γηα ηελ αγνξά ζίηνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκώλ ηνπ ζηηαξηνύ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

• Ο εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Abdel Ghaffar δήισζε όηη ε Αίγππηνο 

επηδηώθεη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηόηεηέο ηεο γηα λα γίλεη ζεκαληηθόο πξννξηζκόο 

ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ. 

ε δειώζεηο ηνπ, ν Abdel Ghaffar είπε όηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη δηαθεθξηκέλεο θαη θαιά 

εθπαηδεπκέλεο ηαηξηθέο νκάδεο, θαζώο θαη ππνδνκέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα λνζνθνκεία θαη εγθαηαζηάζεηο πγείαο. 

Ζ Αίγππηνο δηαζέηεη επίζεο θνξπθαία μελνδνρεία θαη δηάζεκα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, θαζώο 

θαη κέξε όπνπ πξνζθέξνληαη θπζηθέο ζεξαπείεο γηα ηα νζηά, ην δέξκα, ην πεπηηθό θαη ην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, όπσο ζην Helwan, ηελ Ain Assera, ηελ Ain Sokhna, ηε Hurghada, ην 

Fayyoum, ην Aswan, ην Sinai θαη ηε Safaga ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. 
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ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

•     Ζ Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (SCZONE) δήισζε όηη ε λέα ζέζε 

ειιηκεληζκνύ ζην ιηκάλη ηνπ East Port Said παξνπζίαζε κηα αμηνζεκείσηε δξαζηεξηόηεηα ηελ 

πεξίνδν από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Οθηώβξην, ζεκεηώλνληαο ηνλ πςειόηεξν όγθν 

ζπλαιιαγώλ αγαζώλ κε ζπλνιηθά 5,4 εθαηνκκύξηα ηόλνπο, αύμεζε 116% ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

• Ο ππνπξγόο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Μνράκελη Ακπάο δήισζε όηη ην αεξνδξόκην 

Sphinx δελ ζα είλαη ελαιιαθηηθή ιύζε ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ, αιιά ζα είλαη 

κηα εγθαηάζηαζε πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο ηεο Αηγύπηνπ. ε δειώζεηο ηνπ, ν Ακπάο ζεκείσζε όηη ην αεξνδξόκην επεθηάζεθε 

γηα λα θηινμελήζεη 900 επηβάηεο ηελ ώξα θαη ε έθηαζή ηνπ δηεπξύλζεθε από 4.500 

ηεηξαγσληθά κέηξα ζε 23.000, πξνζζέηνληαο όηη από ην αεξνδξόκην ζα εθηεινύληαη 12 

εζσηεξηθέο πηήζεηο εβδνκαδηαίσο πξνο Λνύμνξ, Αζνπάλ, Υνπξγθάληα θαη αξκ Δι-έηρ. Σν 

ππνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηεί δύν πηήζεηο πξνο ηελ Σδέληα 

θαη άιιεο δύν πξνο ην Ρηάλη ζηε ανπδηθή Αξαβία θάζε εβδνκάδα, πξνζζέηνληαο όηη ην 

αεξνδξόκην είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα λα δηαζθαιίζεη όηη νη επηβάηεο κε εηδηθέο 

αλάγθεο κπνξνύλ λα ηαμηδεύνπλ κε επθνιία. 

• Ζ Αίγππηνο ζα θαηαζθεπάζεη 100 ειεθηξηθά ιεσθνξεία πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηελ 

πεξηθεξεηαθή νδό κήθνπο 110 ρηιηνκέηξσλ ζην επξύηεξν Κάηξν σο κέξνο ηνπ πξόζθαηα 

εηζαγόκελνπ νηθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο Bus Rapid Transit (BRT). 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ζα είλαη 680 εθαηνκκύξηα EGP (€ 27,2 εθ.) ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε πνπ 

ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα ππνπξγεία Μεηαθνξώλ θαη 

ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο. Οη εηαηξείεο είλαη ε Arab Union Land Transport and Tourism 

Company (Super Jet), ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ππνπξγείν Μεηαθνξώλ, θαη ε 

Armored Vehicles Production and Repair Factory (Factory 200 Military), ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηελ Δζληθή Αξρή ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• COP27 – Γειώζεηο Δπξσπαίσλ εγεηώλ 

Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο δήισζε όηη ε ελεξγεηαθή 

κεηάβαζε δελ αθνξά κόλν ηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο βιάβεο, αιιά έρεη 

θαηαζηεί ζηξαηεγηθή αλαγθαηόηεηα. Πξόζζεζε όηη ε Διιάδα εξγάδεηαη γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

ζεκεηώλνληαο όηη ζρεδόλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο ζηελ Διιάδα 

παξάγεηαη από θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο, όπσο ειηαθή, αηνιηθή θαη πδξνειεθηξηθή 
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ελέξγεηα. Δπηπιένλ, ζπδήηεζε κε ηνλ Πξόεδξν Αι-ίζη έξγα γηα ηε δηαζθάιηζε πςειήο 

απόδνζεο ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πεξηνρήο θαη ηηο 

εμαγσγέο ζηελ επξσπατθή αγνξά. 

Μηιώληαο ζηελ COP27, ν Πξσζππνπξγόο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ Xavier Bettel ππνζηήξημε όηη 

όιεο νη απνθάζεηο θαη νη ζπζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα πξέπεη λα 

ηεζνύλ ζε ηζρύ ακέζσο γηα λα ζσζνύλ νη δσέο ησλ αλζξώπσλ ζηνλ πιαλήηε. 

Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Ννξβεγίαο Jonas Gahr Store δεζκεύηεθε όηη ε ρώξα ηνπ ζα 

ηξηπιαζηάζεη ηε ρξεκαηνδόηεζή ηεο γηα λα βνεζήζεη ηηο ρώξεο, ηδηαίηεξα απηέο ζηελ Αθξηθή, 

λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Αλακέλεη όηη ε ζύλνδνο θνξπθήο ηεο COP27 ζα 

έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο, ζεκεηώλνληαο όηη ε Αίγππηνο 

πξόθεηηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξάζηλε κεηάβαζε ζην πδξνγόλν ζηελ Δπξώπε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο α’ Φάζεο ηνπ έξγνπ παξαγσγήο πξάζηλνπ 

πδξνγόλνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (SCZONE), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηζώξην ηεο ζπλόδνπ θνξπθήο, ν Støre είπε όηη ηα έξγα ηεο Scatec, 

ηνπ θνξπθαίνπ παξαγσγνύ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηε Ννξβεγία, ζηελ Αίγππην ζα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιιέο επθαηξίεο ζηε βηνκεραλία πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, θαη ζα πξνεηνηκάζνπλ 

ηελ πεξηνρή γηα παξαγσγή πξάζηλεο ακκσλίαο καθξνπξόζεζκα. 

Ο πξσζππνπξγόο ηεο Πνξηνγαιίαο Αληόλην Κόζηα ηόληζε όηη ην πξάζηλν πδξνγόλν είλαη ε 

ελέξγεηα ηνπ κέιινληνο, ζεκεηώλνληαο όηη ε ρώξα ηνπ πξνρσξά κε ηηο επελδύζεηο ηεο ζηηο 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δίπε όηη ε Πνξηνγαιία θηινδνμεί λα γίλεη εμαγσγέαο πξάζηλεο 

ελέξγεηαο, αληί νξπθηώλ θαπζίκσλ. 

Ο Γεξκαλόο θαγθειάξηνο Όιαθ νιηο ηόληζε όηη έρεη έξζεη ε ώξα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πξάζηλν πδξνγόλν σο θύξηα πεγή θαζαξήο ελέξγεηαο. «Γηα εκάο, είλαη πην μεθάζαξν από πνηέ 

όηη ην κέιινλ αλήθεη ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ζηνλ ειηαθό θαη ζην πξάζηλν πδξνγόλν», 

επαλέιαβε. 

Ο πξόεδξνο ηεο Λεηνλίαο Έγθηιο Λέβηηο είπε όηη ε ρώξα ηνπ έρεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο θαη 

ζηνρεύεη λα επελδύζεη ζε αλαλεώζηκεο πεγέο θαη θαζαξή ελέξγεηα γηα λα κεηώζεη ηηο 

εθπνκπέο ξύπσλ. 

Ο Βέιγνο πξσζππνπξγόο Alexander De Croo επηβεβαίσζε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θιίκαηνο θαη ζπγθέληξσζεο δηεζλνύο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θαζαξώλ πεγώλ ελέξγεηαο. Πξόζζεζε όηη απαηηνύληαη ελαιιαθηηθέο 

πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ. «Πξέπεη λα εξγαζηνύκε γηα 
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ηελ επίηεπμε πξνόδνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κέζσ νκαδηθήο εξγαζίαο θαη 

ελνπνίεζεο πξνζπαζεηώλ, αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη εκπινθήο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα», ηόληζε. 

• ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην (UfM) 

Nasser Kamel, ε Αίγππηνο ζα γίλεη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξαγσγνύο θαη 

εμαγσγείο θαζαξήο ελέξγεηαο ζηα θξάηε ηεο Βόξεηαο Μεζνγείνπ. 

Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ κεγάισλ δηεζλώλ εηαηξεηώλ γηα επελδύζεηο ζην πξάζηλν 

πδξνγόλν ζηελ Αίγππην, θαζώο απνηειεί ζεκαληηθή ρώξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ιόγσ 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, θαη ηνπ πνιηηηθνύ ηεο βάξνπο ζηελ ελεξγό δηπισκαηία. Ζ Αίγππηνο 

ζπκκεηέρεη επίζεο ζε όιεο ηηο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαη ζηηο δύν αθηέο ηεο 

Μεζνγείνπ, ελώ ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν πξώηνο εηαίξνο ηεο Αηγύπηνπ. 

• ηξνθή πξνο ηηο ΑΠΔ κε βξαρίνλα ην Sovereign Fund of Egypt 

Ζ ε/θ Al-Gomhuria (16.11.2022) αλαθέξεηαη ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο ζεηξάο ζπκθσληώλ θαη 

πξσηνθόιισλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ΑΠΔ, αμίαο 83 δηο δνιαξίσλ, κεηαμύ ηνπ Σακείνπ 

Sovereign Fund of Egypt θαη ελλέα επελδπηηθώλ εηαηξεηώλ, ζην πεξηζώξην ηεο Γηάζθεςεο 

COP27 γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ζην Sharm El-Sheikh (15/11/2022). 

Σν Sovereign Fund of Egypt απνηειεί επελδπηηθό βξαρίνλα ηεο Αηγππηηαθήο Κπβέξλεζεο, κε 

ξόιν ζηελ αλαδήηεζε θαη κειέηε δηαζέζηκσλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο 

ζε επελδπηηθά πξντόληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνύλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Παξάιιεια, ελίνηε 

ζπκκεηέρεη κεηνςεθηθά ζε νξηζκέλεο επελδύζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλεη ηνπο επελδπηέο 

θαη ηνλ εγρώξην θαη δηεζλή ηδησηηθό ηνκέα. 

Όζνλ αθνξά ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ Σακείνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ, ην Σακείν εξγάδεηαη 

ζθιεξά γηα λα θηλεηνπνηήζεη επελδύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηνπο ηνκείο ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο, ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, ηεο πξάζηλεο ακκσλίαο θαη ηεο αθαιάησζεο 

πδάησλ. 

Ο εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο ηνπ Sovereign Fund of Egypt ππνγξάκκηζε πσο ε Αίγππηνο έρεη 

θαηαβάιεη «ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, 

ζεκεηώλνληαο εθπιεθηηθή πξόνδν εληόο κελώλ, γεγνλόο πνπ αληακείθζεθε κε ηελ ππνγξαθή 

ησλ πξσηνθόιισλ ζπλεξγαζίαο», θαηαιήγεη ην ξεπνξηάδ ηεο αηγππηηαθήο εθεκεξίδαο. 
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ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

Ο ππνπξγόο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ Tareq el Molla ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλάληεζεο ζηηο 23/11/2022 κε ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ γεξκαληθνύ 

νκίινπ Ruhrpumpen, Cesar A. Elizondo, ηξόπνπο ππνζηήξημεο θαη πξνώζεζεο ηεο εγρώξηαο 

θαηαζθεπήο αληιηώλ ζηνλ ηνκέα πεηξειαίνπ, κέζσ ηεο ππάξρνπζαο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Αηγύπηνπ θαη ηεο Γεξκαληθήο Δηαηξείαο Αληιηώλ (Ruhrpumpen Egypt) πνπ έρεη έδξα ζηελ 

πόιε ηνπ νπέδ. 

ε δειώζεηο Σύπνπ, ν Molla ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο επέθηαζεο, ηεο αύμεζεο ησλ γξακκώλ 

παξαγσγήο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαηαζθεπήο αληιηώλ ζε ηνπηθό επίπεδν, 

δεδνκέλσλ ησλ επθαηξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, 

θαζώο θαη ηνπ απμαλόκελνπ αξηζκνύ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιάδνπ.  

Ο ππνπξγόο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Hisham Amna ζπλαληήζεθε κε ηνλ θπβεξλήηε ηνπ Port Said 

Adel el Ghadban πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα έξγα ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 2022/2023 ζην 

θπβεξλείν. 

Καηά ηε ζπλάληεζε, ν ππνπξγόο ηόληζε ηελ αλαγθαηόηεηα γηα επηηάρπλζε ησλ εξγαζηώλ θαη 

ηελ άξζε ηπρόλ εκπνδίσλ γηα ηηο επελδύζεηο θαη ηελ ηαρεία  πξνώζεζε ηνπ θαθέινπ 

επελδύζεσλ γηα λα μεπεξαζηνύλ ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη 

επελδπηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο  λα επεθηείλνπλ ηα ππάξρνληα έξγα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

λέα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ παξνρή επθαηξηώλ εξγαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πνξη άηλη 

θαη ησλ γεηηνληθώλ επαξρηώλ. 

Δπηβεβαίσζε επίζεο ηελ πξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

θαη λα παξάζρεη πνιιαπιέο βηνκεραληθέο πξννπηηθέο ζην θπβεξλείν ππό ην θσο ησλ 

νηθνλνκηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνιακβάλεη, εηδηθά ζηε Γηώξπγα ηνπ νπέδ, θαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δώλεο ηνπ  Πνξη άηλη. 
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