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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Ζ Γεληθή Αξρή Πξνκήζεηαο Δκπνξεπκάησλ (GASC) αλαθνίλσζε φηη ππέγξαςε 

ζπκβφιαηα γηα ηελ εηζαγσγή 465.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ ηε Ρσζία, ηε Ρνπκαλία θαη 

ηε Βνπιγαξία. Αλαιπηηθφηεξα, ε αξρή ζα αγνξάζεη 115.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ ηε 

Ρσζία θαη ε απνζηνιή ζα θηάζεη ζην δηάζηεκα 20-31 Ηνπιίνπ. Άιιν έλα ξσζηθφ 

θνξηίν 60.000 ηφλσλ ζα θηάζεη ζην δηάζηεκα 1-20 Απγνχζηνπ. Ζ αξρή ζπλήςε 

επίζεο ζχκβαζε γηα ηελ αγνξά 240.000 ηφλσλ απφ ηε Ρνπκαλία θαη ε απνζηνιή 

ζηηαξηνχ ζα θηάζεη ζην δηάζηεκα 1-10 Απγνχζηνπ. Δπίζεο, 50.000 ηφλνη ζηηαξηνχ απφ 

ηε Βνπιγαξία θαη ζα παξαδνζνχλ ζην δηάζηεκα 1-20 Απγνχζηνπ. 

 Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο Δι αγηέλη ει Κνπζέηξ αλέθεξε φηη νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ηεο Αηγχπηνπ έθηαζαλ ηνπο 3.115.312 ηφλνπο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ θαη 25εο Μαΐνπ 2022. Ο Κνπζέηξ επραξίζηεζε ηνπο Αηγχπηηνπο εμαγσγείο 

θαη επαίλεζε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην ηκήκα θαξαληίλαο θπηψλ, ην 

πκβνχιην Δμαγσγψλ Γεσξγίαο, ηα εκπνξηθά γξαθεία θαη ηηο αηγππηηαθέο πξεζβείεο 

ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ άξζε ηπρφλ εκπνδίσλ ζηε ξνή ησλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε λέσλ αγνξψλ. 

 Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Αλαδαζκνχ ηεο γεο αλαθνίλσζε φηη ην πξψην θνξηίν 

ζηηαξηνχ απφ ηελ Ηλδία, 55.000 ηφλσλ, πνπ πξφθεηηαη λα θηάζεη ζχληνκα ζηελ 

Αίγππην, είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή θπηνυγεηνλνκηθά πξφηππα θαη φιεο ηηο 

αηγππηηαθέο απαηηήζεηο θαξαληίλαο. Δπίζεο, δείγκαηα ηνπ ζηηαξηνχ εμεηάζηεθαλ ζε 

δηεζλέο εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηλδηθή θπβέξλεζε 

έρεη απαγνξεχζεη ηηο εμαγσγέο κεηά απφ έλα θχκα θαχζσλα πνπ επεξέαζε ηελ 

θαιιηέξγεηα, σζηφζν έρεη δεζκεπηεί γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί πξηλ απφ 

ηηο 13 Μαΐνπ η.ε., κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηέο κε ηελ Αίγππην αληηπξνζσπεχνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ. 

 Σα εκβάζκαηα απφ Αηγχπηηνπο νκνγελείο απμήζεθαλ θαηά 12,8% ηνλ Μάξηην ηνπ 

2022, θηάλνληαο ηα 3,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 2,9 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2021, φπσο αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ 

(CBE).  

 Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Αι-ίζη δήηεζε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηηηζηηθήο 

αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο θαιιηέξγεηεο. Δπηδίσμή ηνπ είλαη ε ζηήξημε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε εγρψξην θαη 
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δηεζλέο επίπεδν. ε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο εμέηαζε ην θαζεζηψο ησλ 

αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 350 αγξνηηθά πξντφληα 

πνπ εμάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 150 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηελ θνξπθή ησλ 

νπνίσλ είλαη νη αξαβηθέο θαη επξσπατθέο ρψξεο. Με έλα ηεξάζηην άικα νη εμαγσγέο 

εζπεξηδνεηδψλ έθηαζαλ ηνπο 5,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο κε αμία $ 3 δηζεθαηνκκχξηα, 

θαζψο ε Αίγππηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο εζπεξηδνεηδψλ παγθνζκίσο. Ο 

αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο Αηγχπηνπ απνηειεί ην 15% ηνπ ΑΔΠ ηεο θαη ζε απηφλ 

απαζρνιείηαη ην 25% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Αλέθεξε φηη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο Ρσζίαο-Οπθξαλίαο 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 73 ζηιφ ρσξεηηθφηεηαο 5,5 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ζηξαηεγηθψλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 Ζ Τπνπξγφο ρεδηαζκνχ ζε ηειενπηηθή εθπνκπή αλέθεξε φηη ε Αίγππηνο βηψλεη 

εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη φιεο νη ρψξεο ηνπ θφζκνπ, θαζψο νη εμειίμεηο ηνπ 

ξσζν-νπθξαληθνχ πνιέκνπ είραλ κεγάιν αληίθηππν ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ άλνδν 

ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, «ε Αίγππηνο απνηειεί κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκία, θαη έρνπκε έλαλ αξηζκφ ηνκέσλ κε εηδηθφ βάξνο ζηελ 

νηθνλνκία, θαη σο εθ ηνχηνπ επηθεληξσλφκαζηε ζε ηνκείο φπσο ε γεσξγία, νη 

επηθνηλσλίεο, ε πιεξνθφξεζε θαη ε ηερλνινγία θαη άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο». Σα 

ζηξαηεγηθά απνζέκαηα θξίζηκσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ηθαλά λα θαιχςνπλ ηηο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηνπιάρηζηνλ γηα πεξίνδν 24 κελψλ. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 
 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2022 ήηαλ ν κεγαιχηεξνο 

αγνξαζηήο ρξπζνχ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο, ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ιφγσ ηεο ξσζν-νπθξαληθήο θξίζεο. Μηα έθζεζε πνπ εθδφζεθε 

πξφζθαηα απφ ην Παγθφζκην πκβνχιην Υξπζνχ αλέθεξε φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αγφξαζε 44 ηφλνπο ρξπζνχ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, 

αλεβάδνληαο ηα ζπλνιηθά ηεο απνζέκαηα θαηά 55% ζηνπο 125,3 ηφλνπο, πνπ 

ηζνδπλακεί κε ην 19,4% ηνπ  ζπλφινπ ησλ αηγππηηαθψλ απνζεκάησλ.  

 Σα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά 41 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Απξίιην, φπσο αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Αηγχπηνπ (CBE). Σα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα έθζαζαλ ηα $ 37,123 

δηζεθαηνκκχξηα ζην ηέινο Απξηιίνπ 2022, έλαληη $ 37,082 δηζεθαηνκκπξίσλ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2022. 
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χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία CAPMAS ν πιεζσξηζκφο ηνλ κήλα Απξίιην 

έθηαζε ην 14,9%.  

 

ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 

 Οη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κεηψζεθαλ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν κήλα ηνλ 

πεξαζκέλν Απξίιην, θαζψο νη πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο έπιεμαλ ηνλ θιάδν. Οη 

πσιήζεηο ήηαλ κεησκέλεο θαηά 9% θαη ηνλ Μάξηην. Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην 

Automotive Information Council (AMIC) - ε έλσζε ηνπ θιάδνπ ζηελ νπνία νη 

πεξηζζφηεξνη δηαλνκείο αλαθέξνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο- έδεημαλ φηη νη πσιήζεηο 

κεηψζεθαλ ζρεδφλ 20% ζε εηήζηα βάζε ηνλ κήλα Απξίιην 2022, κε ηνπο δηαλνκείο λα 

έρνπλ πνπιήζεη 12,9 ρηιηάδεο απηνθίλεηα ζε ζχγθξηζε κε 16 ρηιηάδεο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2021. 

Ζ πηψζε ησλ πσιήζεσλ έπιεμε θάζε θαηεγνξία ζηνλ θιάδν: Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

κεηψζεθαλ θαηά 25%, θαζψο ν φγθνο πψιεζεο ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγψλ κεηψζεθε 

ζεκαληηθά. Οη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ κεηψζεθαλ θαηά 40% ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, 

ελψ νη πσιήζεηο θνξηεγψλ κεηψζεθαλ θαηά 38%.  

Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο πιήηηεηαη απφ ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

εηζαγσγέο, ηνλ απμαλφκελν πιεζσξηζκφ, ηηο ειιείςεηο εμαξηεκάησλ θαη ηελ 

ππνηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο ηνλ Μάξηην. Έσο θαη 13 παγθφζκηνη 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ δελ απνζηέιινπλ πιένλ νρήκαηα ζηελ Αίγππην κέρξη λα 

μεθαζαξίζεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ππνδειψλνληαο φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Μαΐνπ 

είλαη πηζαλφ λα είλαη πνιχ ρεηξφηεξα απφ ηνλ Απξίιην. Οη εηζαγσγέο επηβξαδχλνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ νη 

εηζαγσγείο-δηαλνκείο λα ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθέο επηζηνιέο (L/C) αληί γηα ηελ 

κέζνδν ζπιινγήο εγγξάθσλ (CAD) γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμαγσγέσλ. Πεγέο ηνπ 

θιάδνπ αλέθεξαλ φηη δελ θαηάθεξαλ λα εθδψζνπλ L/C, κε απνηέιεζκα νη 

πξνκεζεπηέο ηνπο λα κεηαθέξνπλ παξαγγειίεο απφ ηελ Αίγππην ζε άιιεο αγνξέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Δπηπιένλ, θέξεηαη λα ππάξρνπλ πεξίπνπ 29.000 νρήκαηα πνπ 

πεξηκέλνπλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηα ιηκάληα ηεο Αηγχπηνπ. Οη θνξπθαίνη 

παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ δελ αλακέλνπλ φηη ε θαηάζηαζε ζα επηιπζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ 

2023. 

 Οη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ ζε δηεζλείο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ελψζεηο - δψλεο 

ζεκείσζαλ αχμεζε 22,2% ην 2021, θαη έθηαζαλ ηα $35,4 δηζεθαηνκκχξηα, έλαληη 
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$28,9 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2020, (ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γεκφζηαο 

Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPΜAS)). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ελψζεηο ζηηο νπνίεο: 

Α) είλαη κέινο ε Αίγππηνο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή γηα ηε Γπηηθή Αζία (ESKWA), ηελ Κνηλφηεηα ησλ θξαηψλ αρέι-αράξαο, 

ηελ Κνηλή Αγνξά γηα ηελ Αλαηνιηθή θαη Νφηηα Αθξηθή (COMESA), ηελ Οκάδα ησλ 

15, ηελ Αξαβηθή Εψλε Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο D-8. 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ αμίαο $10,7 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2021 

θαηεπζχλζεθε ζηελ Αξαβηθή Εψλε Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ κε αχμεζε 6,1% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2020, ζχκθσλα κε ην δειηίν CAPMAS. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε ESKWA έιαβε ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν φγθν εμαγσγψλ πνπ αλήιζε 

ζε 8,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κε αχμεζε 3,5%, ζε ζχγθξηζε κε 8,1 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην 2020. Σν κηθξφηεξν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ, έιαβε ε COMESA  κε $3,1 

δηζ. ην 2021, απμεκέλεο θαηά 30,9%, ζε ζχγθξηζε κε $2,3 δηζεθαηνκκχξηα ην 2020. 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο απφ ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο ελψζεηο, ε ζπλνιηθή αμία 

ησλ εηζαγσγψλ απμήζεθε επίζεο θαηά 24,7%, θαηαγξάθνληαο $37,5 δηζεθαηνκκχξηα , 

έλαληη $30,1 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2020, ζχκθσλα κε ηελ CAMPAS. 

Β) Όζνλ αθνξά άιινπο εκπνξηθνχο ζπλαζπηζκνχο ζηνπο νπνίνπο  ε Αίγππηνο δελ 

είλαη κέινο, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Εψλε Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ ASEAN 

(AFTA), ε πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο (NAFTA) θαη ε 

ASEAN θαη ε MERCOSUR, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ επίζεο εθηηλάρζεθε θαηά 

79,9% ην 2021, θηάλνληαο ηα $20 δηζεθαηνκκχξηα, έλαληη $11,3 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 

2020. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ απφ απηνχο ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο 

παξνπζίαζε αχμεζε 14,2%, θαη έθηαζε ηα $38,1 δηζ ην 2021, έλαληη $33,3 

δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2020. 

 Ζ Αίγππηνο ππνθέξεη επί ηνπ παξφληνο απφ θξίζε εθνδηαζκνχ ζηηαξηνχ ιφγσ ηεο 

εηζβνιήο ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία, θαζψο νη δχν ρψξεο απνηεινχλ ηνπο δχν 

κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο ζηηαξηνχ γηα ηελ Αίγππην. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

ζηνρεχεη λα απμήζεη ηηο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο ζηηαξηνχ θαηά 1,5 εθαηνκκχξην 

Feddans (6,2 δηζεθαηνκκχξηα m2) ηα επφκελα ηξία ρξφληα, ζχκθσλα κε κηα λέα 

κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ην Κέληξν Πιεξνθνξηψλ θαη Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ηνπ 

Αηγππηηαθνχ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (IDSC). 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ επάξθεηα ζε ζηηάξη πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα ην επηδνηνχκελν ςσκί, ε θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη  λα εηζάγεη 
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ζηηάξη απφ άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαιιία αθφκε θαη κε πςειέο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε. 

 Με ζηφρν ηελ επίηεπμε πιήξνπο απηάξθεηαο ζε δάραξε, ε Canal Sugar Company, ηεο 

νπνίαο ν φκηινο UAE Al Ghurair θαηέρεη ην πιεηνςεθηθφ κεξίδην, αλαθνίλσζε ηελ 

έλαξμε ησλ επίζεκσλ εξγαζηψλ ηνπ κεγαιχηεξνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο δάραξεο 

ζηνλ θφζκν, κε επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ 400 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ πξψηε θαη 

ε δεχηεξε γξακκή παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ μεθίλεζαλ κε δπλακηθφηεηα 

παξαγσγήο 18 ρηιηάδσλ ηφλσλ δάραξεο ηελ εκέξα, ελψ ε κέγηζηε παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο πεξίπνπ 1 εθαηνκκπξίνπ ηφλσλ εηεζίσο πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζεί θαηά 

ην επφκελν έηνο 2023. 

Ζ Canal Sugar Company ηδξχζεθε κε ζπλεηζθνξά ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ Gamal Al 

Ghurair ησλ Δκηξάησλ, ηεο Al Ahly Capital Holding Company, ηνπ επελδπηηθνχ 

βξαρίνλα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Murban Energy Limited 

Company ησλ ΖΑΔ. 

 Οη εμαγσγέο ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά 

19,4% ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2022, θηάλνληαο ηα 209 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

έλαληη 175 εθαηνκκπξίσλ ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. 

Σν πκβνχιην Δμαγσγψλ Ηαηξηθψλ Βηνκεραληψλ (ECMI), ζε πξφζθαηε αλαθνίλσζή 

ηνπ, αλέθεξε φηη νη εμαγσγέο θαιιπληηθψλ απμήζεθαλ θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε 

πεξίνδν θαηά 35,3%, θαηαγξάθνληαο 134 εθαη. δνιάξηα έλαληη 99 εθαη. δνιαξίσλ ηνλ 

ίδην κήλα πέξπζη. 

Οη εμαγσγέο ηαηξηθψλ εηδψλ έθηαζαλ ηα 26 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην έσο ηνλ Μάξηην 2022, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 23,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Οη εμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ην ίδην ηξίκελν αλήιζαλ ζε 49 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 11% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Ο πξφεδξνο ηεο ECMI Maged George δήισζε φηη νη εμαγσγέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ, 

ηαηξηθψλ θαη θαιιπληηθψλ εηδψλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% 

εηεζίσο. 

 Πξφζθαηε Έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

αλαθέξεη φηη ε Αίγππηνο παξέκεηλε ζηελ πξψηε γξακκή ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή γηα 9ε ζπλερή ρξνληά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021, 

θηάλνληαο ηα $ 5,9 δηζεθαηνκκχξηα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 53% ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ Βφξεηα Αθξηθή. Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη νη άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο απμήζεθαλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021/2022 θαηά 4%, κε ηηο 

εηζεξρφκελεο επελδχζεηο ζε κε πεηξειατθνχο ηνκείο λα απμάλνληαη θαηά 28% ζε 
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ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βηνκεραλίαο, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ έθζεζε επεζήκαλε ηελ έλαξμε ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ππνζηεξηθηηθψλ 

ππιψλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ζηελ αηγππηηαθή 

νηθνλνκία ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο, ηεο γεσξγίαο, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 Ο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) Οζάκα Ρακπηέ δήισζε φηη ηνλ 

Μάην ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο έθηαζαλ ηα $657 εθαηνκκχξηα , απμεκέλα θαηά 23% ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2021. 1.916 πινία δηήιζαλ απφ ην θαλάιη ηνλ 

Μάην κε ζπλνιηθή θαζαξή ρσξεηηθφηεηα 114 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. Ο πξφεδξνο ηεο 

Αξρήο αλέθεξε φηη ν πφιεκνο ζηελ Οπθξαλία είρε κάιινλ ζεηηθή παξά αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηα έζνδα, δεδνκέλνπ φηη ε Γηψξπγα είλαη ε θχξηα νδφο παξνρήο ελέξγεηαο 

απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ πξνο ηελ Δπξψπε. 

Δπηζήκαλε φηη νη ζπλερηδφκελεο επηρεηξήζεηο επέθηαζεο θαη αλάπηπμεο ζην λφηην 

ηκήκα ηεο δηψξπγαο ζα απμήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο λαπζηπινΐαο θαηά 28%. Οη εξγαζίεο 

επέθηαζεο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ επφκελνπ έηνπο, είπε. 

 Παξνπζηάδνληαο αχμεζε 13,6% ηνλ Απξίιην 2022 ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 

2021, ε Γηψξπγα ηνπ νπέδ θαηέγξαςε ηα πςειφηεξα κεληαία έζνδα ηνλ κήλα 

Απξίιην θηάλνληαο ηα 629 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζεκεηψλνληαο έλα «λέν θαη άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ ξεθφξ», δήισζε ν Πξφεδξνο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ 

(SCA). Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ δεμακελφπινησλ θαη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηέζρηζαλ ηε δηψξπγα ηνλ Απξίιην ήηαλ απμεκέλνο θαηά 

25,8% θαη 9% αληίζηνηρα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξπζη. εκείσζε φηη ν 

αξηζκφο ησλ δεμακελφπινησλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ πινίσλ γηα ηελ 

κεηαθνξά ηξνρνθφξσλ θνξηίσλ, πνπ δηέξρνληαη απφ ην θαλάιη απμήζεθε επίζεο θαηά 

12% θαη 6,6% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2021. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 Ζ θξαηηθή εηαηξεία αηνκηθήο ελέξγεηαο ηεο Ρσζίαο (ROSATOM) αλαθνίλσζε φηη 

μεθίλεζε ηελ παξαγσγή ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε εμνπιηζκνχ γηα ηνλ πξψην ππξεληθφ 

ζηαζκφ ηεο Αηγχπηνπ, El-Dabaa. Ζ ROSATOM δήισζε φηη μεθίλεζε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ γηα έλαλ αληηδξαζηήξα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηε Ρσζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξψηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πεξηνρή El-Dabaa ηεο Marsa Matrouh, 
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ε νπνία ζηνρεχεη λα παξάγεη ζπλνιηθά 4.800 κεγαβάη κέζσ ηεζζάξσλ 

αληηδξαζηήξσλ. 

Νσξίηεξα ην 2022, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ROSATOM Alexey Likhachev 

δήισζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ El-Dabaa πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Ηνχιην. χκθσλα 

κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ν ππξεληθφο ζηαζκφο ζα έρεη ηέζζεξηο κνλάδεο 

αληηδξαζηήξα VVER-1.200, θαη ε πξψηε κνλάδα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 2026. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2021, ε Αίγππηνο ππέγξαςε κηα καθξνπξφζεζκε ζπκθσλία ελφο 

εθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ κε ηελ ηζερηθή εηαηξεία Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ÚJV Rež γηα 

δηαβνπιεχζεηο γηα ην ππξεληθφ εξγνζηάζην El-Dabaa, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Αηγππηηαθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγίαο (ENRRA) Sami Shaaban. 

χκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ε ÚJV Rež ζα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα ζηελ ENRRA γηα 

ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone) ππέγξαςε 6 κλεκφληα 

ζπλεξγαζίαο γηα επελδχζεηο χςνπο 10 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ, πνπ αθνξνχλ 

ζε έξγα πξάζηλνπ πδξνγφλνπ θαη πξάζηλεο ακκσλίαο κε κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ζηελ πεξηνρή 

Sokhna γηα ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ θαπζίκνπ θαη ηε ρξήζε ηνπο γηα αλεθνδηαζκφ 

πινίσλ ή εμαγσγή ζε μέλεο αγνξέο. 

Σα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο ππεγξάθεζαλ κε: ηε λνξβεγηθή εηαηξεία Scatec, ηελ Abu 

Dhabi Future Energy Alliance (Masdar ησλ ΖΑΔ), ηε Hassan Allam Utilities, ηε 

γαιιηθή Total Alliance, ηελ αηγππηηαθή Enara Capital, ηε δαληθή Maersk, ηε γαιιηθή 

EDF, ηελ Egyptian Zero-Waste, θαη ηέινο ηελ AMEA Power ησλ ΖΑΔ – φιεο είλαη 

θνξπθαίεο εηαηξείεο παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξήο θαη αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

Ο πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouli αλέθεξε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) έρεη 

εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα έρεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζπκθσλίεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

Αηγχπηνπ πνπ ζα ζπλαθζνχλ θαηά ηελ επφκελε θάζε. Ο Madbouli ζε απάληεζε ηνπ 

πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο αμησκαηνχρνπο  αλέθεξε φηη νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα ζηελ 

παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζα θαηεπζπλζεί ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο. 

Ζ Αίγππηνο εμάγεη έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζεί απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο πγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο δηνρέηεπζήο ηνπ ζηα δίθηπα εμαγσγήο, θαη ηαπηφρξνλα εηζάγεη αέξην 

απφ γεηηνληθέο ρψξεο.  

 Ζ BG Limited, ζπγαηξηθή θαηά 100% ηεο Shell plc, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ 

ExxonMobil Egypt (Upstream) Limited ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Shell ζα απνθηήζεη 

θαη ζα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ην Northeast Amriya Offshore Concession ζην Γέιηα 

ηνπ Νείινπ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, γλσζηφ σο Zone 3 θαη ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε 
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ExxonMobil. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ηδηνθηεζίαο, ε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο ζα κεηαθεξζεί ζηε Shell.  

Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ δήισζε φηη ε εμαγνξά 

επηβεβαηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Αίγππην, θαζψο εηδηθά ε Shell έρεη καθξά ηζηνξία αλάιεςεο έξγσλ ζηνλ αηγππηηαθφ 

ηνκέα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην. 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 
 Ζ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Navine Gamea δήισζε φηη ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο ζα παξέρεη νηθφπεδα πνπ απαηηνχληαη γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κε πνιχ 

απιέο θαη εχθνιεο δηαδηθαζίεο. Ζ παξνρή γεο ήηαλ ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ. 

Οη εθηάζεηο ζα πξνζθέξνληαη ζε επελδπηέο κε ζπζηήκαηα επηθαξπίαο ή πιεξσκψλ κε 

δφζεηο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα.  
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