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ΔΙΜΕΡΗ 
 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 12/4/2022 ζηελ Αζήλα νη ζπλαληήζεηο ηεο ειιεληθήο θαη 

ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο. Ο Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο Μνράκελη άθεξ δήισζε όηη ππάξρεη 

ζπκθσλία κεηαμύ Αηγύπηνπ, Διιάδαο θαη Κύπξνπ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ ζηξαηεγηθνύ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ ηξηώλ ρσξώλ. Αλέθεξε 

ζρεηηθά όηη δξνκνινγείηαη ε αλάζεζε ζε ζύκβνπιν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηώλ 

ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο κε Κύπξν θαη Διιάδα. εκείσζε όηη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ππάξρεη επηθνηλσλία κε δηεζλείο εηαηξείεο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ ππνζαιάζζηα θαιώδηα γηα ηελ παξνρή απηνύ ηνπ ηύπνπ θαισδίσλ, 

επηζεκαίλνληαο όηη ηα βάζε ζηε Μεζόγεην θπκαίλνληαη από 1500 έσο 2500 κέηξα. 

Ο Shaker είπε όηη ην έξγν ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία ελόο ηζρπξνύ δηθηύνπ δηαζύλδεζεο 

κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ, 

ζηελ ηόλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη επεκεξίαο, ζηε δεκηνπξγία δηθηύσλ 

γηα ηε κεηάδνζε κεγάισλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (ΓΝΣ) βξίζθεηαη επί ηνπ παξόληνο ζηε θάζε 

ηερληθώλ ζπδεηήζεσλ κε ηηο αηγππηηαθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ην λέν δάλεην από ην 

Σακείν, δήισζε ν Γηεπζπληήο ηνπ ΓΝΣ γηα ην Σκήκα Μέζεο Αλαηνιήο θαη Κεληξηθήο 

Αζίαο, Σδηράλη Αδνύξ. 

Ο Αδνύξ αλέθεξε επίζεο όηη ν ξόινο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο 

είλαη έλα από ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζπδεηά ην ηακείν. Άιισζηε, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηήζηαο ηειεηήο Iftar, ν Πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ Abdel-Fattah El-Sisi δήισζε όηη ε 

ππνζηήξημε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα απμεζεί ηελ επόκελε πεξίνδν, ώζηε λα κπνξέζεη 

λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, αλαθνηλώλνληαο έλα ζρέδην 

γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θξαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ύςνπο 10 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ εηεζίσο γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα. 

Ο Αδνύξ ππνζηήξημε όηη ε ξσζν-νπθξαληθή ζύγθξνπζε έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο 

επηπηώζεηο ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπζθνιηώλ ζηνλ 

εθνδηαζκό ηξνθίκσλ, ησλ επηπηώζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα, ηεο αζηάζεηαο ησλ 

θεθαιαηαγνξώλ, θαζώο θαη ησλ απμαλόκελσλ εθξνώλ θεθαιαίσλ. Αλαθνξηθά κε ην 

ρξένο ηεο Αηγύπηνπ, ν Azour ζεκείσζε όηη αλακέλεηαη λα απμεζεί ειαθξά, όπσο 
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ζπκβαίλεη θαη κε άιια θξάηε ζηελ πεξηνρή ΜΔΝΑ, σζηόζν, απηή ε άλνδνο δελ 

πξνθαιεί αλεζπρία, θαζώο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξένπο είλαη ζε εγρώξην λόκηζκα. 

Ο Αδνύξ επεζήκαλε επίζεο όηη ε Αίγππηνο θαηάθεξε ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα λα 

δηαηεξήζεη ηελ αύμεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ παξά ηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεηώπηζε. Γηα ηνλ πιεζσξηζκό, ν Azour επαίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινύζεζε 

ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ησλ βαζηθώλ 

επηηνθίσλ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνύ λνκίζκαηνο,  αλαθέξνληαο όηη 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη ζηε 

ζηαζεξόηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο ζπλνιηθά. 

 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (ΓΝΣ) αλαζεώξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

(2021/2022) ζην 5,9%, έλαληη 5,6% ζηελ πξνεγνύκελε πξόβιεςή ηνπ, ελώ κείσζε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ην 2022 από 4,4% ζε 

3,6%. ηελ πξόζθαηε Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 

20/4/2022, ην ΓΝΣ αλαθέξεη όηη ν ξπζκόο αύμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ 

Πξντόληνο (ΑΔΠ) ηεο Αηγύπηνπ ην νηθνλνκηθό έηνο 2022/2023 ζα είλαη 5%. 

 Τπό ην πξίζκα ησλ παγθόζκησλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ε Δπηηξνπή 

Απηόκαηεο Σηκνιόγεζεο Καπζίκσλ (FAPC) ηεο Αηγύπηνπ αύμεζε ηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ θαηά 0,25 EGP αλά ιίηξν - ελώ δηαηήξεζε ζηαζεξή ηελ ηηκή ηνπ ληίδει θαη 

ηνπ καδνύη γηα ζηξαηεγηθέο βηνκεραλίεο- γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη 

ηνλ Ηνύλην. Απηή είλαη ε δεύηεξε θνξά εληόο ηνπ 2022 πνπ ε επηηξνπή θαπζίκσλ 

απμάλεη ηηο ηηκέο θαηά 0,25 EGP (πξώηε αύμεζε είρε γίλεη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο). Παξάιιεια, ν Τπνπξγόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηέςεπζε 

δεκνζηεύκαηα ησλ ΜΜΔ γηα ππνηηζέκελε αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ εηζηηεξίσλ ησλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κεηά ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο βελδίλεο.  

 Σν Κάηξν εμαζθάιηζε 22 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα από ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα, ην Καηάξ θαη ηε ανπδηθή Αξαβία γηα λα θαιύςεη ην έιιεηκκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Αηγύπηνπ, κε ζηόρν λα κεηξηάζεη ηηο επηπηώζεηο 

από ηνλ πόιεκν ζηελ Οπθξαλία. Ζ δέζκεπζε πεξίπνπ 22 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

από ηα θξάηε ηνπ Κόιπνπ πνπ αλαθνηλώζεθε, έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή πνπ ε Αίγππηνο 

βηώλεη κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε ιόγσ ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία θαη 

ηεο ζπλερηδόκελεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο αβεβαηόηεηαο.  ε απηό ην πιαίζην, ε 

βνήζεηα από αλακέλεηαη λα εμνπδεηεξώζεη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξόλ νξηζκέλεο από 

ηηο αληζνξξνπίεο. 

 Ο ύλδεζκνο Αηγππηηαθώλ Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ (FEDCOC) κε επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ δήηεζε λα ζηακαηήζνπλ νη ζπλαιιαγέο ζε δνιάξηα 
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ΖΠΑ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε επηβάξπλζε 

θαη ε δήηεζε γηα μέλν λόκηζκα. Δλ ησ κεηαμύ, ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ αλέθεξε θαη 

ζε ζρέζε κε ην αίηεκα ηνπ FEDCOC όηη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Γεληθήο Αξρήο 

Δπελδύζεσλ θαη Διεύζεξσλ Εσλώλ θιήζεθε λα κειεηήζεη ηε ζθνπηκόηεηα αλάιεςεο 

κηαο ηέηνηαο απόθαζεο λα ππνρξεώζεη ηα εγρώξηα λαπηηιηαθά πξαθηνξεία πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα ιηκάληα ηεο Αηγύπηνπ λα δέρνληαη ηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ 

δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κόλν ζε αηγππηηαθέο ιίξεο θαη λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα. Ο FEDCOC αλέθεξε όηη νη εηζαγσγηθέο εηαηξείεο 

επσκίδνληαη πξόζζεηα βάξε πνπ πξνθύπηνπλ από ρξεώζεηο απνδεκίσζεο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζε δνιάξηα ΖΠΑ, θαζώο μέλα λαπηηιηαθά 

πξαθηνξεία θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ππνρξεώλνπλ ηνπο 

εηζαγσγείο λα πιεξώζνπλ ηα απαηηνύκελα ηέιε ζε δνιάξηα ΖΠΑ αληί γηα αηγππηηαθέο 

ιίξεο. 

Ο Maait ηόληζε όηη ε ππνρξέσζε ησλ εηζαγσγέσλ λα πιεξώλνπλ ηέιε ζπλαιιαγώλ ζε 

δνιάξηα ΖΠΑ θαη όρη ζε αηγππηηαθέο ιίξεο είλαη απαξάδεθηε εθόζνλ ηα λαπηηιηαθά 

πξαθηνξεία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε αηγππηηαθό έδαθνο. 

 Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait δήισζε όηη ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο «e-invoice» μεθίλεζε πηινηηθά γηα ηηο 

εηαηξείεο ιηαληθήο πνπ πσινύλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο ζηηο 15 

Απξηιίνπ. Από ηελ 1ε Ηνπιίνπ ην ζύζηεκα ζα είλαη ππνρξεσηηθό, είπε ν ππνπξγόο. ε 

αλαθνίλσζή ηνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλέθεξε όηη ην ζύζηεκα «e-invoice» 

βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θέληξνπ πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηε 

Φνξνινγηθή Αξρή λα παξαθνινπζεί όιεο ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξεηώλ πνπ 

πσινύλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Business to Consumer (B2C). Ο 

ππνπξγόο ηόληζε όηη νη εηαηξείεο πνπ εληάζζνληαη ζην ζύζηεκα «e-invoice» 

αλαβαζκίδνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο ζέζε, θαζώο ζα αληηκεησπίζνπλ ρακεινύο 

θνξνινγηθνύο θηλδύλνπο. Μέρξη ζηηγκήο, πεξηζζόηεξεο από 52.000 εηαηξείεο έρνπλ 

εγγξαθεί ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο θαη έρνπλ ζηείιεη πεξηζζόηεξα από 

154 εθαηνκκύξηα ειεθηξνληθά ηηκνιόγηα, ζεκείσζε ν ππνπξγόο. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 
 Ζ Αίγππηνο θαη ε Γεξκαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (KfW) ππέγξαςαλ ζηηο 20/4/2022 

ζπκθσλία αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο ύςνπο  € 26 εθαη.. Ζ ζπκθσλία αθνξά ζηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Τδξνειεθηξηθώλ ηαζκώλ ζην Κπβεξλείν 

ηνπ Αζνπάλ » πνπ ζα πινπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνύ θαη Αλαλεώζηκσλ 
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Πεγώλ Δλέξγεηαο ζην πιαίζην ζπκθσλίαο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

Ζ ζπκθσλία ππεγξάθε από ηε Rania Al-Mashat, Τπνπξγό Γηεζλνύο πλεξγαζίαο, θαη 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ γξαθείνπ KfW ζην Κάηξν, Bernd Siegfried. Σν έξγν ζηνρεύεη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε θαη αλαλέσζε ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ησλ πδξνειεθηξηθώλ 

εξγνζηαζίσλ ζην Αζνπάλ.  

Ο δηεπζπληήο ηνπ εγρώξηνπ γξαθείνπ ηεο Γεξκαληθήο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο, 

αλέθεξε  όηη νη ηξεηο πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ζην Αζνπάλ παξάγνπλ ζπλδπαζκέλε 

ελέξγεηα πεξίπνπ 2.650MW, πξνο όθεινο 7,5 εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, θαη 

εμππεξεηνύλ ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ξπζκίδνληαο ηε ξνή 

ηνπ λεξνύ θαη ηελ πξνζηαζία από πιεκκύξεο. Οη κεηαζρεκαηηζηέο ζα 

αληηθαηαζηαζνύλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε αμηνπνίεζε θαη ε βηώζηκε 

πδξνειεθηξηθή ηξνθνδνζία ζηελ Αίγππην. Ζ Γεξκαλία, κέζσ ηεο KfW, δεζκεύεηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ, ζπλερίδνληαο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο όπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή θαη ε πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα, ζεκείσζε. 

ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Αηγύπηηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγώλ Υεκηθώλ 

θαη Ληπαζκάησλ, ε Αίγππηνο έιαβε αηηήκαηα από δηάθνξεο ρώξεο γηα εμαγσγή 

ιηπαζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ γηα εμαγσγή 100.000 ηόλσλ γεσξγηθώλ 

ιηπαζκάησλ ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε. ύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ηνπ αλσηέξσ θαη ε 

Διιάδα εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα εηζάγεη ιηπάζκαηα θαη πεηξνρεκηθά πξντόληα από 

ηελ Αίγππην.  

 ην κεληαίν δειηίν γηα ηα ζηνηρεία εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ πνπ εθδόζεθε ηελ Σεηάξηε, ε 

Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) αλέθεξε 

όηη ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηεο Αηγύπηνπ κεηώζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2022 ζε $ 2,44 δηζεθαηνκκύξηα έλαληη $ 3,60 δηζεθαηνκκπξίσλ ηνλ ίδην κήλα ην 2021, 

ζεκεηώλνληαο πηώζε 32,3%. Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 34,5% θηάλνληαο ηα $3,99 

δηζεθαηνκκύξηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2022, ζε ζύγθξηζε κε $ 2,97 δηζεθαηνκκύξηα ηνλ 

ίδην κήλα ηνπ 2021. Σν δειηίν απέδσζε ηελ άλνδν ησλ εμαγσγώλ ζηελ άλνδν ηεο 

αμίαο νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξπθαία ηα πξντόληα πεηξειαίνπ θαηά 107%, ην 

αξγό πεηξέιαην θαηά 66,5% θαη ηα έηνηκα ελδύκαηα θαηά 46,8%. 

Παξάιιεια, ε αμία ησλ εμαγσγώλ νξηζκέλσλ άιισλ εκπνξεπκάησλ κεηώζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2022 ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο ηα 
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ιηπάζκαηα θαηά 32,6%, ηα θξέζθα πνξηνθάιηα θαηά 13,6% θαη ηα έπηπια θαηά 8,5%. 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ην δειηίν έδεημε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ θαηά 2,2 %, 

θηάλνληαο ζηα $ 6,43 δηζεθαηνκκύξηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2022 έλαληη $ 6,57 

δηζεθαηνκκπξίσλ ηνλ ίδην κήλα ην 2021. 

 Ζ Γεληθή Αξρή Πξνκήζεηαο Δκπνξεπκάησλ (GASC) αλαθνίλσζε όηη ππέγξαςε 

ζπκβόιαηα γηα ηελ εηζαγσγή 350.000 ηόλσλ ζηηαξηνύ από επξσπατθέο ρώξεο. Ζ 

GASC αλέθεξε όηη απηό γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δθνδηαζκνύ θαη Δζσηεξηθνύ Δκπνξίνπ λα απμήζεη ηα ζηξαηεγηθά ηνπ απνζέκαηα ζε 

βαζηθά εκπνξεύκαηα. Σν ππνπξγείν ππνινγίδεη όηη ε λέα ζπγθνκηδή, πνπ αλακέλεηαη 

ηνλ κήλα Μάην, ζα θηάζεη ζρεδόλ 6 εθαηνκκύξηα ηόλνπο. 

 Ζ αμία ησλ εηζαγσγώλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ αλνίγκαηνο εγγξάθσλ 

πηζηώζεσλ (Letter of Credit) ζε ηξάπεδεο έθηαζε ηα $ 7,4 δηζ. ηελ πεξίνδν από 8 

Μαξηίνπ έσο 7 Απξηιίνπ 2022, ζύκθσλα κε ηξαπεδηθέο πεγέο. Οη πεγέο αλέθεξαλ όηη 

ηελ ίδηα πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 34.500 εηζαγσγηθέο ζπλαιιαγέο, κε ηνλ 

βηνκεραληθό ηνκέα λα θαηαιακβάλεη ην 66% ησλ εηζαγσγηθώλ εξγαζηώλ. 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
 Ζ βξεηαληθή εθεκεξίδα «Daily Mail» δεκνζίεπζε κηα ιίζηα κε ηνπο θαιύηεξνπο 

πξννξηζκνύο γηα αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ην 2022, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

ε Αίγππηνο είλαη δεύηεξε ζηε ιίζηα κεηά ηελ πνιηηεία ηεο Φιόξηληα ησλ ΖΠΑ. Ζ 

εθεκεξίδα πξόζζεζε όηη ε Αίγππηνο είλαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 

πξννξηζκνύο γηα θέηνο θαη ζπλέζηεζε κηα επίζθεςε ζην Κάηξν, ην νπνίν πεξηέγξαςε 

σο κηα δσληαλή πξσηεύνπζα θαη ην ζπίηη ησλ κεγάισλ ππξακίδσλ. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ην Λνύμνξ ζηε ιίζηα ησλ αμηνζέαησλ πνπ πξέπεη λα επηζθεθζεί 

ν ηνπξίζηαο θαη αλαθέξεη όηη απνηειεί έλα ππαίζξην κνπζείν. Λίγεο ρώξεο 

ππεξεθαλεύνληαη γηα ηνλ ίδην ζπλδπαζκό εθπιεθηηθώλ ηνπίσλ θαη ηζηνξίαο, 

ηνλίδνληαο όηη ε θεηηλή ρξνληά αλακέλεηαη λα είλαη κηα επηηπρεκέλε ηνπξηζηηθά ρξνληά 

γηα ηελ Αίγππην. 

REAL ESTATE 
 Ο Αηγύπηηνο ΠΘ Madbouli θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε κηα νκάδα ζπκβνύισλ 

αθηλήησλ ζπδήηεζε, παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ ηέγαζεο, ησλ αξκόδησλ ησλ 

Τπεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο θαη Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη κε πιήζνο αλώηαησλ 

αμησκαηνύρσλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, ηνπο κεραληζκνύο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παγθόζκηαο θξίζεο ζηνλ θιάδν ησλ 

αθηλήησλ. Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγόο, αξκόδηνο γηα Δζληθά Έξγα ηέγαζεο, Khaled 
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Abbas, ηόληζε όηη ε ηξέρνπζα παγθόζκηα θξίζε απαηηεί κε παξαδνζηαθέο ιύζεηο, 

επηβεβαηώλνληαο ηελ πξνζπκία ηνπ ππνπξγείνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο 

ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηήζεη ηα αηηήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ 

αθηλήησλ γηα ηελ εμεύξεζε βηώζηκσλ ιύζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ ππέξβαζε ηεο 

ζπλερηδόκελεο θξίζεο. Δλ ησ κεηαμύ, ν πξσζππνπξγόο αλέθεξε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Αηγύπηηνπ Πξνέδξνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε αλαθνξηθά κε ηε δηεπθόιπλζε ησλ κέηξσλ 

ρξεκαηνδόηεζεο αθηλήησλ, ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κάξθεηηλγθ γηα ηηο 

νηθηζηηθέο κνλάδεο πνπ αλαιακβάλνπλ θξαηηθνί θαζώο θαη ηδησηηθνί θνξείο. 

Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλάληεζε κε κεγάιεο 

εηαηξείεο παξαγσγήο ζηδήξνπ θαη ηζηκέληνπ, παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Τπεξεζίαο 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, ππό ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγνύ ηέγαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο απμήζεηο ηηκώλ ζηελ εγρώξηα αγνξά. Αλακέλεηαη λα ζπζηαζεί ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηόλ νκάδα εξγαζίαο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο θηεκαηνκεζίηεο γηα 

ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο θαη κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζπλερηδόκελεο θξίζεο.  

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 Σα έζνδα από ηε Γηώξπγα ηνπ νπέδ έθζαζαλ ζε ηζηνξηθό πςειό ηνλ Απξίιην, 

θζάλνληαο ηα 629 εθαηνκκύξηα δνιάξηα — ην πςειόηεξν κεληαίν θέξδνο ζηελ 

ηζηνξία ηεο δηώξπγαο, ζύκθσλα κε δήισζε ηεο Αξρήο ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ. 

Μέξνο ηεο αύμεζεο ηεο δηέιεπζεο κέζσ ηνπ θαλαιηνύ νθείιεηαη ζηνπο παξαγσγνύο 

πεηξειαίνπ ηνπ Κόιπνπ πνπ ζηέιλνπλ πεξηζζόηεξα θνξηία ζηελ Δπξώπε γηα λα 

θαιύςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο, ιόγσ ηεο εηζβνιήο ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Οπθξαλία. 

 Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait αλαθνίλσζε όηη ην Σκήκα Σεισλείσλ ηνπ 

νπέδ εηζέπξαμε ζπλνιηθνύο θόξνπο θαη ηέιε ύςνπο 4,6 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ($ 

270 εθ.) ηνλ Μάξηην 2022. ύκθσλα κε δήισζε ηεο ε Κεληξηθή Γηνίθεζε ησλ 

Σεισλείσλ ηνπ νπέδ πξαγκαηνπνίεζε 13.331 εθηεισληζκνύο ηνλ Μάξηην γηα 

εηζαγσγή ζηξαηεγηθώλ αγαζώλ, απαηηνύκελεο πξώηεο ύιεο παξαγσγήο θαη γεληθά 

εκπνξεύκαηα. Σα θπξηόηεξα εηζαγόκελα είδε ήηαλ λήκαηα, πθάζκαηα, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο, πιαζηηθά, πεηξειαηνεηδή, απηνθίλεηα, αληαιιαθηηθά. Ζ έθζεζε ζεκεηώλεη 

όηη ε Γεληθή Γηνίθεζε Δμαγσγώλ ζην Σεισλεηαθό Σκήκα ηνπ νπέδ εμέδσζε 3.601 

ηεισλεηαθέο δειώζεηο ηνλ Μάξηην, ζπλνιηθήο αμίαο 9,29 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ($ 

547 εθ.).  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 ην πιαίζην αλάπηπμεο έξγσλ πξάζηλεο ελέξγεηαο, ν Πξσζππνπξγόο Mostafa 

Madbouli ηόληζε όηη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Green Fuel Alliance είλαη κέξνο κηαο ζεηξάο 

δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ κε ηηο νπνίεο ην θξάηνο ζα δεζκεπηεί γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο 

κεγάιεο αηγππηηαθέο δπλαηόηεηεο ζηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ θαη πξάζηλεο 

ακκσλίαο. 

Οη δειώζεηο ηνπ Madbouli έγηλαλ ζηε ζπλάληεζε πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 20/4/2022 

θαηά ηελ ππνγξαθή κλεκνλίνπ θαηαλόεζεο κεηαμύ ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο 

Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone), ηνπ Sovereign Fund of Egypt (SFE), ηεο Αηγππηηαθήο 

Δηαηξείαο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (EETC) θαη ηεο Αξρήο Νέσλ θαη 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο κε ηελ Green Fuel Alliance πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

Zero Waste Company θαη ηελ EDF Renewables. ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο 

έξγνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ γηα ηελ παξαγσγή 350.000 

ηόλσλ πξάζηλνπ θαπζίκνπ εηεζίσο γηα ηελ ηξνθνδνζία πινίσλ. 

ηελ ηειεηή ππνγξαθήο παξεπξέζεθαλ ν Πξόεδξνο ηνπ SCZone Yehia Zaki, ν 

Πξόεδξνο ηνπ SFE Ayman Soliman, ν Πξόεδξνο ηεο EETC Sabah Mashali, ν 

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο Νέσλ θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο Mohamed Khayat, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Zero 

Waste Amr Sawaf θαη ν δηεπζπληήο ηεο EDF Renewables ζηελ Αίγππην, Frederic 

Belloy. Σν έξγν ζα μεθηλήζεη κε ηελ παξαγσγή 140.000 ηόλσλ πξάζηλεο ακκσλίαο 

εηεζίσο κέρξη λα θηάζεη ηνπο πξνζδνθώκελνπο 350.000 ηόλνπο εηεζίσο. Ζ αμία ηνπ 

έξγνπ αγγίδεη ηα $ 3 δηζ , θαη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λα αλακέλεηαη ην 2026. 

 Ο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ Tarek El Molla, θαηά ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο Petrojet γηα ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο 

2021, ηόληζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εζληθήο 

βηνκεραλίαο ζηα πεηξειατθά έξγα, εμεγώληαο όηη ε δηάθξηζε ηεο Petrojet ζηνλ ηνκέα 

απηό ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα είλαη κηα ππνδεηγκαηηθή πεξίπησζε. Καηά ηε 

ζπλάληεζε, ν Walid Lotfy, Πξόεδξνο ηεο Petrojet, αλαθέξζεθε ζηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο δείθηεο ησλ απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθήο ρξήζεο, απνδίδνληαο ηελ 

επηηπρία ηεο εηαηξείαο ζηελ επίηεπμε πξσηνθαλνύο όγθνπ εξγαζηώλ, θαζώο ηα έζνδά 

ηεο αλήιζαλ ζε 34,2 δηζεθαηνκκύξηα EGP θαηά ην έηνο 2021, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

6% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2020 θαη αύμεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ θαηά 11,6% ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2020. 
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Ζ εηαηξεία πέηπρε επίζεο έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ όγθν ζπκβάζεσλ έξγνπ αμίαο 60 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ην 2021, αύμεζε 13,2% από ην 2020, θαη ηα ζπκβόιαηα 

πεξηειάκβαλαλ έξγα εληόο ηεο Αηγύπηνπ αμίαο 58,2 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP θαη 

ζπκβάζεηο εθηόο Αηγύπηνπ αμίαο 1,8 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, επηπιένλ ηεο επηηπρίαο 

ζηελ εμαζθάιηζε επηρεηξεκαηηθνύ όγθνπ ζπλνιηθήο αμίαο 75 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ κε νκόινγα θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο ην 2026. 

 Ο πξσζππνπξγόο ηεο Αηγύπηνπ Μνπζηαθά Μαληκπνύιη, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο 

ππνδνρήο ηνπ  Δθηειεζηηθνύ Αληηπξόεδξνπ γηα ηελ Δπξσπατθή Πξάζηλε πκθσλία 

Φξαλο Σίκεξκαλο, αλέθεξε όηη ε Αίγππηνο έρεη δηαζέζεη πεξηνρέο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Εώλε ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone) γηα ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ. Οη 

δύν αμησκαηνύρνη ζπδήηεζαλ ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Αηγύπηνπ 

θαη ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο, παξνπζία ηεο Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο 

Yasmine Fouad. Ο πξσζππνπξγόο ηόληζε ηελ πξνζπκία ηεο Αηγύπηνπ λα εληζρύζεη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ΔΔ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζεκεηώλνληαο όηη ν 

Πξόεδξνο Abdel Fattah El Sisi δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηόλ ηνλ βαζηθό ηνκέα. Ζ 

Αίγππηνο έρεη ζέζεη πξόζζεηα επελδπηηθά θίλεηξα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξάζηλνπ 

πδξνγόλνπ. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Σίκεξκαλο αλέθεξε όηη νη ζπλέπεηεο ηεο νπθξαληθήο θξίζεο 

ώζεζαλ ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ λα επηηαρύλνπλ ηνλ ξπζκό κεηάβαζεο ζηηο αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο. 

 Ζ επηθεθαιήο νηθνλνκνιόγνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξόηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο (EBRD) Beata Javorcik ππνζηήξημε όηη ε Αίγππηνο έρεη κηα κεγάιε 

επθαηξία λα εμαζθαιίζεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Δπξώπεο. Οη 

δειώζεηο ηεο Javorcik έγηλαλ ζε ζπλέληεπμε Σύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 

Σξάπεδα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο ηεο EBRD γηα ηελ επηδίσμε ηεο Αηγύπηνπ 

λα εηζαγάγεη ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο. Ζ πην πξόζθαηε 

Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ Φεθηαθή Μεηάβαζε κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε 

ζπζηήκαηνο: παξαδίδνληαο ην ςεθηαθό κέξηζκα» εμεηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη 

ρώξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα αμηνπνηνύλ ηελ ςεθηνπνίεζε σο 

κνριό αλάπηπμεο – εηδηθά κεηά ηελ παλδεκία Covid-19. Δμεηάδεη δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο, όπσο ηε θπζηθή ππνδνκή, ηηο δεμηόηεηεο, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επίδνζε θαη ην επίπεδν ςεθηνπνίεζεο Fintech. 
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