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ΔΙΜΕΡΗ 
 Σελ Πέκπηε 16 Ηνπλίνπ 2022, ππνγξάθεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Export 

Credit Guarantee Co. of Egypt (EGE) θαη ηνπ ειιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο 

Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (ΟΑΔΠ), κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ κεξψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

 πκθσλία γηα λέα ηειεπηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ ππέγξαςαλ 

ζηηο 20/6/2022 ζην Κάηξν ν ΑΓΜΖΔ θαη ε Telecom Egypt. Ζ δηαζχλδεζε ζα 

πινπνηεζεί κέζσ δηαθιάδσζεο ππνβξχρηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θαισδίνπ, πνπ 

πνληίδεηαη απηή ηελ πεξίνδν ζηε Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, κε ζεκείν 

πξνζαηγηάισζεο ηελ Κξήηε. 

Σε ζπκθσλία ππέγξαςαλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΑΓΜΖΔ Μάλνο 

Μαλνπζάθεο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Telecom Egypt Adel Hamed θαη ν 

Γηεπζπληήο ηεο Grid Telecom Γηψξγνο Ψπξξήο. 

Σν έξγν πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ηνλ απμαλφκελν φγθν δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλείηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θαη αμηφπηζηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηαδξφκνπ. Δπηπιένλ, ην λέν θαιψδην ζα πξνζθέξεη ηε 

ζπληνκφηεξε δπλαηή φδεπζε κε θαηεχζπλζε ηα Βαιθάληα θαη άιινπο ζεκαληηθνχο 

πξννξηζκνχο ζηε λνηηνδπηηθή Δπξψπε φπσο ε Γέλνβα θαη ε Μαζζαιία, κέζσ 

πβξηδηθψλ ρεξζαίσλ θαη ππνζαιάζζησλ δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Ζ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί ζην 4,9% 

θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022/2023 έλαληη ηνπ πξνβιεπφκελνπ 5,5% ιφγσ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αξγήο αλάθακςεο ηφζν ζηνπο ηνκείο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ 

φζν θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηε 

Fitch Solutions ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ζην Ζ πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENΑ), ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

εθεκεξίδα «El Boursa» Απηφ θαζηζηά ηνλ Fitch ην κνλαδηθφ παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ππνβάζκηζε ηηο πξνβιέςεηο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ 

απφ ην μέζπαζκα ηνπ Ρσζν-Οπθξαληθνχ Πνιέκνπ, ζεκεηψλεη ε εθεκεξίδα. Ο Fitch 

απέδσζε ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ζην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ απφ 5,5% ζε 4,9% 

ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο ξσζν-νπθξαληθήο ζχγθξνπζεο, εμεγψληαο φηη ζα επεξεάζεη 

ηελ Αίγππην φζνλ αθνξά ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηηο δηαηαξαρέο 

ζηελ πξνζθνξά ζίηνπ, ηηο ρακειφηεξεο ηνπξηζηηθέο εηζξνέο θαη ηελ αχμεζε 

απνζηξνθή θηλδχλνπ πξνο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. «Ο απμαλφκελνο πιεζσξηζκφο θαη 
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ε λνκηζκαηηθή ζχζθημε ζα επηβαξχλνπλ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ελψ ε αχμεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ επηδνηήζεσλ θαη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ζα επηβάιινπλ 

κεηψζεηο ζηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο», πξνζηίζεηαη πεξαηηέξσ ζηελ έθζεζε. 

ηελ Αίγππην, ν αληίθηππνο ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ελέξγεηαο αλακέλεηαη κηθξφηεξνο  

δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ ελεξγεηαθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο, ελψ ε απψιεηα Οπθξαλψλ 

θαη Ρψζσλ ηνπξηζηψλ (ην έλα ηξίην ησλ αθίμεσλ ζηελ Αίγππην) θαη νη πςειφηεξεο 

ηηκέο ησλ ζηηεξψλ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ έθζεζε πεξηγξάθεηαη επίζεο ε εμσηεξηθή 

ζέζε ηεο Αηγχπηνπ, ε νπνία αλακέλεηαη φηη ζα παξακείλεη αδχλακε, θαζψο ν πφιεκνο 

ζηελ Οπθξαλία ηξνθνδνηεί ηελ απμεκέλε απνζηξνθή θηλδχλνπ πξνο ηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο. 

Ζ λέα πεληαεηήο ζπκθσλία Πξνηεξαηνηήησλ Δηαηξηθήο ρέζεο πνπ ππέγξαςε ε 

Αίγππηνο κε ηελ ΔΔ ζα δψζεη ζηελ Αίγππην € 240 εθαηνκκχξηα, θαη ε Αίγππηνο ζα 

ιάβεη ηελ πξψηε δφζε ρξεκαηνδφηεζεο έσο ην 2024, ηα αλσηέξσ αλαθνηλψζεθαλ ζην 

θνηλφ δειηίν ηχπνπ ΔΔ-Αηγχπηνπ πνπ δεκνζίεπζαλ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ. Ζ ΔΔ ζα ζηεξίμεη ηελ Αίγππην «ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξάζηλεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο νηθνλνκηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο 

νηθνδφκεζεο επεκεξίαο κέζσ ηεο πξάζηλεο θαη ςεθηαθήο κεηάβαζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο», ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Απηφ ζα 

επηηξέςεη ζηελ ΔΔ θαη ηελ Αίγππην λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

βηψζηκε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα 

πξάζηλε θαη θπθιηθή νηθνλνκία. Ζ ΔΔ θαη ε Αίγππηνο είλαη ζεκαληηθνί εκπνξηθνί 

εηαίξνη. Οη δχν πιεπξέο ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ηεο Αηγχπηνπ ζε 

πεξηθεξεηαθέο θαη παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο. Απηά πεξηιακβάλνληαη ζην θνηλφ 

δειηίν ηχπνπ ΔΔ-Αηγχπηνπ. 

 Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαζεψξεζε ηελ πξφβιεςή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην 2022 ζην 6,1%, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πξφβιεςε ηνλ Απξίιην γηα αλάπηπμε 5,9%, πξνβιέπνληαο παξάιιεια φηη ην ΑΔΠ ζα 

απμεζεί θαηά 4,8% ην 2023 θαη 5% ην 2024. Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή 

νηθνλνκία παξνπζίαζε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2022, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο πξφβιεςεο ζην 6,1%.  

 Ζ Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη ε ππεχζπλε γηα ηελ Αίγππην ζηνλ Όκηιν ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Ράληα ει Μαζάη είραλ ζπδεηήζεηο γηα λένπο ηνκείο εηαηξηθήο 
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ζρέζεο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ρψξαο, γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηάθνξα 

αλαπηπμηαθά έξγα, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο νηθνλνκίαο. 

Σν ραξηνθπιάθην αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηεο Αηγχπηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα πεξηιακβάλεη έξγα πξφηππν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Takaful θαη Karama θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εθ 

ησλ κεγαιχηεξσλ ζηαζκψλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ρσξηφ Benban ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αζνπάλ. 

 Ζ Βνπιή ησλ αληηπξνζψπσλ  ελέθξηλε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ηξνπνπνηεί ηνπο 

ηεισλεηαθνχο δαζκνχο ζε εθαηνληάδεο εηζαγσγέο.  

Δηδηθφηεξα, ελέθξηλε έλα πξνζρέδην λφκνπ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

αλαζηνιήο ηνπ θφξνπ 14% ζηε γεσξγηθή γε πνπ είλαη γλσζηφο σο «θφξνο ιάζπεο» 

γηα έλα επηπιένλ έηνο έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2023. Ζ ηειηθή ςεθνθνξία γηα ην 

λνκνζρέδην είρε θαζπζηεξήζεη θαζψο πνιινί βνπιεπηέο είραλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία 

ηνπο ε αλαβνιή ηνπ θφξνπ λα παξαηαζεί γηα άιια ηξία ρξφληα θαη φρη κφλν γηα έλα, 

«γηα λα αλαθνπθηζηνχλ νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ησλ αγξνηψλ θαη λα 

παξαθηλεζνχλ λα απμήζνπλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή», δήισζε ν πξφεδξνο ηεο Βνπιήο 

Hanafi Gibali. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 
 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε ζηηο 6/6/2022 φηη ηα ζπλνιηθά 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα έθζαζαλ ζηα ηέιε Μαΐνπ ζηα $35,495 δηζ.  απφ $37,123 

δηζ. ηνλ Απξίιην, ζεκεηψλνληαο πηψζε $1,63 δηζ.. 

ε δήισζε ηεο ε CBE, αλέθεξε φηη ε κείσζε ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο απνπιεξσκήο 

εμσηεξηθψλ ρξεψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ χςνπο πεξίπνπ $ 2 δηζεθαηνκκπξίσλ 

ηνλ Μάην. Οη νθεηιέο πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν απνπιεξψζεθαλ ηνλ 

Μάην, ελψ ην απφζεκα μέλνπ λνκίζκαηνο κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ήηαλ αξθεηφ γηα λα 

θαιχςεη ηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ γηα ηνπο επφκελνπο πέληε κήλεο. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 Οη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απμήζεθαλ ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2022 θαηά 27% θηάλνληαο ζηα 1,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε 
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ζχγθξηζε κε 1,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021, ζχκθσλα κε ηε 

κεληαία έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ γηα ηηο Μεραληθέο Βηνκεραλίεο. 

Οη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζεκείσζαλ αχμεζε 4% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022 ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2021, θηάλνληαο ηα 303 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε 291 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2021. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν 

ηνπ 2022 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021, ήηαλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

(49%), ηα θαιψδηα (60%), νη νηθηαθέο ζπζθεπέο (10%), ηα κεραλήκαηα (117%), θαη ηα 

κέηαιια (46 %). 

 Ο ππνπξγφο Γεσξγίαο δήισζε ζηηο 29/7/2022 φηη ν φγθνο ησλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ 

εμαγσγψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 27 Ηνπιίνπ 2022 έθηαζε ηνπο 4,1 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο. ε δήισζε ηνπ ν ππνπξγφο αλέθεξε φηη νη θξίζεηο ηνπ πνιέκνπ 

Ρσζίαο-Οπθξαλίαο θαη ν θνξσλντφο επεξέαζαλ ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ θίλεζε ησλ 

κεηαθνξψλ, πξνθαιψληαο κείσζε νξηζκέλσλ εμαγσγψλ. Δμέθξαζε ηηο επραξηζηίεο 

ηνπ ζηνπο Αηγχπηηνπο αγξφηεο θαη εξγάηεο γεο, θαζψο θαη ζην πκβνχιην Αγξνηηθψλ 

Δμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ, ηα εκπνξηθά γξαθεία αληηπξνζσπείαο θαη ηηο αηγππηηαθέο 

πξεζβείεο ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο λα εληζρχζνπλ ηηο 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

Οη θνξπθαίεο εμαγψγηκεο θαιιηέξγεηεο θαηά ζεηξά είλαη: ηα εζπεξηδνεηδή (1.610.773 

ηφλνη), παηάηεο (828.635 ηφλνη), θξεκκχδηα (239.680 ηφλνη), ζηαθχιηα (128.570), 

πξάζηλα θαζφιηα (95.403), γιπθνπαηάηα (42.460 ηφλνη), ληνκάηα (32.902 ηφλνη), 

ζθφξδν (21.185 ηφλνη), θξάνπια (19.425 ηφλνη), θαξπνχδη (8.234 ηφλνη) θαη γθνπάβα 

(7.015 ηφλνη). 

 Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηνπο πέληε κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο 

εηαίξνπο ηεο ζηνλ θφζκν απμήζεθε, θαηαγξάθνληαο πεξίπνπ 4,97 δηζ. δνιάξηα ην 

πξψην ηεηξάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2022, έλαληη 2,34 δηζ. δνι. ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γειηίνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ πνπ 

εμέδσζε ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) 

πξφζθαηα. Ζ Διιάδα πέκπηνο εκπνξηθφο εηαίξνο. 

Ζ Ιζπαλία ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ ζηνπο πέληε 

κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ζηνλ θφζκν θαηά ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο 

κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 240,3% κε αμία 1,233 δηζ. δνιάξηα, 

έλαληη 362,536 εθαη. δνιαξίσλ ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Οη εμαγσγέο 
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θαπζίκσλ, νξπθηειαίσλ είραλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε ζπλνιηθή αμία θαη 

ζεκείσζαλ άικα 1257,1% ηελ πεξίνδν απφ ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην έσο ηνλ 

Απξίιην, θηάλνληαο ηα 856,027 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 63,076 εθαη. δνιάξηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2021. Οη εμαγσγέο ζηδήξνπ θαη ράιπβα ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηελ 

Ηζπαλία κεηψζεθαλ θαηά 1,1% θηάλνληαο ηα 91,425 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 

92,442 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ελψ νη εμαγσγέο πιαζηηθψλ θαη πξντφλησλ ηεο 

Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά 89,8% ζε πεξίπνπ 70,977 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 

37,391 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηά ηεn πεξίνδν ζχγθξηζεο. Δπηπιένλ, νη εμαγσγέο 

ελδπκάησλ θαη ζπλαθψλ αμεζνπάξ ζηελ Ηζπαλία αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 35,158 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2022, ζε ζχγθξηζε κε 28,171 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021. Σν δειηίν έδεημε αχμεζε ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ δηαθφξσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ ζηελ ηζπαληθή αγνξά ζηα 8,287 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 3,671 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηε ζπγθξηηηθή 

πεξίνδν. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ζέζε ζηε ιίζηα, ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ έδεημαλ 

αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ιηαιία θαηά 55,1% θαηά ηελ 

πεξίνδν κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ θαη Απξηιίνπ 2022, θαηαγξάθνληαο πεξίπνπ 1,133 δηζ. 

δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 730,752 εθαη. δνιάξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2021. 

χκθσλα κε ην δειηίν, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηε Ρψκε θαηά ηνπο πξψηνπο 

ηέζζεξηο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαηαλεκήζεθαλ κεηαμχ θαπζίκσλ, νξπθηειαίσλ 

θαη πξντφλησλ απφζηαμεο ηνπο, αλέξρνληαη ζε ζηα 421,833 εθαη. δνιάξηα, ζε 

ζχγθξηζε κε 136.097 εθαη. δνιάξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 210%. Οη εμαγσγέο 

ζηδήξνπ, ράιπβα θαη ράιπβα κεηψζεθαλ θαηά 32,1%, θαηαγξάθνληαο 88.372 εθαη. 

δνιάξηα, έλαληη 130.194 εθαη. δνιάξηα, ελψ νη εμαγσγέο αινπκηλίνπ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπ απμήζεθαλ ζηα 134.814 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 115.958 εθαη. δνι. Οη 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο πιαζηηθψλ θαη πξντφλησλ απηψλ απμήζεθαλ επίζεο θαηά 

132,2% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, θηάλνληαο ηα 121,051 

εθαη. δνιάξηα, έλαληη 52,129 εθαη. δνιάξηα. Οη εμαγσγέο ιηπαζκάησλ θαηέγξαςαλ 

πεξίπνπ 87,635 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 72.793 δνιαξίσλ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 20,4% 

ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ Κίλα θαηέιαβε ηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Αηγχπηνπ πξνο ηνπο πέληε κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο, κε πνζνζηφ 

136,2%, θαηαγξάθνληαο πεξίπνπ 1,123 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 

475,407 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2021. Σν δειηίν αλέθεξε 

φηη εμήρζεζαλ θαχζηκα θαη νξπθηέιαηα πξνο ην Πεθίλν κε αμία 919,427 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ θαηά ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ 2022, ζε ζχγθξηζε κε 291,872 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

215%. Οη εμαγσγέο βακβαθηνχ ηεο Αηγχπηνπ πξνο ην Πεθίλν απμήζεθαλ θαηά 
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8821,3%, θηάλνληαο ηα 78,864 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 884,000 δνιαξίσλ ηελ 

πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, παξά ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θξνχησλ θαη 

βξψζηκσλ θξνχησλ θαηά 19,7% ζηα 49,797 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 61,976 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. ηελ ηέηαξηε ζέζε ήξζε ε Γαιιία, ζηελ νπνία νη 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςαλ πεξίπνπ 

808,501 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 237,158 εθαη. δνιαξίσλ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή 

πεξίνδν. 

Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αληηπξνζσπεχνληαλ ζε θαχζηκα, νξπθηέιαηα θαη πξντφληα 

απφζηαμεο ηνπο, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 3080,5% θηάλνληαο ηα 546.658 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2022, έλαληη 17,189 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Ζ Αίγππηνο εμήγαγε κεραλήκαηα, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ζηε Γαιιία αμίαο 66,476 εθαη. δνιαξίσλ έλαληη 59,777 εθαη. δνιαξίσλ, 

επηπιένλ ησλ εμαγσγψλ νξγαληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ αμίαο 17,356 εθαη. δνιαξίσλ 

έλαληη 24,284 εθαη. δνι., ζεκεηψλνληαο κείσζε 28,5%. Σν δειηίν έδεημε φηη ζην 

Παξίζη εμήρζεζαλ πιαζηηθά κε αμία 21,724 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, εθηφο απφ κε 

πθαζκέλα ξνχρα θαη αμεζνπάξ, αμίαο 6,915 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλαληη 2,863 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Ζ Διιάδα βξέζεθε 

ζην ηέινο ηεο ιίζηαο, κε ζπλνιηθέο αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαηά 25,6%, θηάλνληαο ηα 

673,355 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 536,302 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  

Η Αίγππηνο εμήγαγε ζηελ Διιάδα θαύζηκα, νξπθηέιαηα θαη πξντόληα ηνπο ην 

πξώην ηεηξάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αμίαο 515.364 εθαη. δνιαξίσλ, έλαληη 

399,819 εθαη. δνιαξίσλ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

28,9%. ύκθσλα κε ην δειηίν, εμήρζεζαλ βξώζηκα ιαραληθά, θπηά θαη θόλδπινη, 

αμίαο 40,106 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έλαληη 21,872 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ 

ίδηα πεξίνδν ην 2021, θαη πιαζηηθά θαη ηα πξντόληα ηνπο, αμίαο 17,689 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλαληη 7,521 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Δπηπιένλ νη 

εμαγσγέο ζηδήξνπ  θαη ράιπβα, έθηαζαλ ηα 10,613 εθαηνκκύξηα δνιάξηα, ζε 

ζύγθξηζε κε 6,995 εθαηνκκύξηα δνιάξηα,  θαη ηα ιηπάζκαηα ζηα 42,482 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα, ζε ζύγθξηζε κε 69,534 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ηελ 

πξνεγνύκελε πεξίνδν ζύγθξηζεο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γειηίνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε πεξίπνπ 

19,008 δηζ. δνιάξηα, έλαληη 12,892 δηζ. δνι. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Σα 

ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ πξνζέζεζαλ φηη ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ, 
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εμαηξνπκέλνπ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, απμήζεθε ζε ξεθφξ 

13,496 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλαληη 10,312 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 Ο Τπνπξγφο ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala El Saeed ππνζηήξημε φηη νη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ην FY2022-2023, νη ζηφρνη θαη ηα 

αλαπηπμηαθά ηνπ πξνγξάκκαηα, απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλερνχο εθαξκνγήο ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο «Egypt Vision 

2030». Ο El Saeed επεζήκαλε φηη ην ζρέδην FY2022-2023 ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη 

κηα κεγάιε επελδπηηθή έθξεμε, φπσο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ζεκεηψλνληαο φηη νη 

εθηηκψκελεο επελδχζεηο θαηαγξάθνπλ πεξίπνπ LE1,4 ηξηζ., έλαληη επελδχζεσλ γηα ην 

FY20212022 πνπ αλέξρνληαη ζε LE1,2 ηξηζ. , κε ξπζκφ αλάπηπμεο πεξίπνπ 16,7%. Ο 

Τπνπξγφο πξφζζεζε φηη ην ζρέδην δίλεη πξνζνρή ζε θεληξηθά αλαπηπμηαθά δεηήκαηα 

θαη ζε ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα ππφ ην θσο ησλ 

αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ησλ παγθφζκησλ θξίζεσλ θαη ησλ ηξερφλησλ 

γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ. Ο El Saeed εμήγεζε φηη νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνίεο βαζίζηεθαλ νη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ ππιψλσλ ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηε κεηάβαζε πξνο κηα πξάζηλε 

νηθνλνκία. Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα θπβεξλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζην νηθνζχζηεκα θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, κε ηελ Αίγππην λα 

θηινμελεί ηελ επεξρφκελε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή COP27. 

 Οη Τπνπξγνί εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο απφ ηελ Αίγππην, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα, ηελ Ηνξδαλία θαη ην Μπαρξέηλ ζπκθψλεζαλ ζε 12 έξγα «πςίζηεο 

πξνηεξαηφηεηαο» ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο βηνκεραληθήο εηαηξηθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο. Σν Μπαρξέηλ πξνζρψξεζε πξφζθαηα ζηε Βηνκεραληθή 

πλεξγαζία γηα ηε Βηψζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ε νπνία μεθίλεζε ζηα ηέιε Μαΐνπ 

γηα λα ελζαξξχλεη ηελ έλαξμε θνηλψλ έξγσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο πξσηνβνπιίαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. 

Ζ ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 

ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ησλ νξπθηψλ θαη ησλ πεηξνρεκηθψλ. 
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ηε ζπλάληεζε ζην Κάηξν, πξνήδξεπζε ν πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouli θαη 

ζπκκεηείραλ ε ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ Nevine Gamea, ν 

ππνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Δθνδηαζκνχ ηεο Ηνξδαλίαο Youssef Al-Shamali, 

ν ππνπξγφο Βηνκεραλίαο θαη Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο ησλ Δκηξάησλ Sultan Ahmed 

Al-Jaber θαη ν Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηνπ Μπαρξέηλ Zayed 

Al-Zayani . 

REAL ESTATE 
 H Target For Real Estate Investment, Development, Agricultural Reclamation θαη 

Tourism Development αχμεζε ην κεξίδηφ ηεο ζηε Lecico Egypt (LCSW) ζην 4% απφ 

3,5% γηα επέλδπζε ζπλνιηθήο αμίαο LE 1.712 εθ. Ζ Target αγφξαζε επηπιένλ κεξίδην 

0,5%, πνπ αληηπξνζσπεχεη 371.042 κεηνρέο, ζηε Lecico Egypt κε κέζε ηηκή LE 4,6 

αλά κεηνρή. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Lecico Egypt θαηέγξαςε ελνπνηεκέλα 

θαζαξά θέξδε πνπ απνδίδνληαη ζηελ εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ LE29,28 εθαη. ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2022, έλαληη θαζαξήο δεκίαο LE16,75 εθαη. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021. 

Ζ Lecico είλαη κηα δεκφζηα κεηνρηθή εηαηξεία κε έδξα ηελ Αίγππην πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο.  

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 Αηγππηηαθόο Σνπξηζκόο: Απνδνρή Ρσζηθνύ πζηήκαηνο Γηαηξαπεδηθώλ 

Ηιεθηξνληθώλ Πιεξσκώλ MIR 

H ηζηνζειίδα ηεο ε/θ Al-Shorouk αλαθέξεη δειψζεηο Αηγππηίσλ επελδπηψλ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην 

ξσζηθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ MIR αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ζηα αηγππηηαθά 

ζέξεηξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ, ηφζν γηα ηνπο 

Ρψζνπο ηνπξίζηεο, φζν θαη γηα ηα αηγππηηαθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, ηα νπνία 

επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία.  

χκθσλα κε ηνπο επελδπηέο, κεγάιεο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ελεκέξσζαλ φηη ε 

δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ξσζηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

ζχληνκα. Όπσο επηζεκαίλεη ε αλάξηεζε, επί ηνπ παξφληνο ζε εμέιημε βξίζθνληαη 

έληνλεο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο θαη ηεο ξσζηθήο πιεπξάο ψζηε λα 

αξρίζνπλ λα γίλνληαη δεθηέο νη θάξηεο πιεξσκήο MIR ζε αηγππηηαθά μελνδνρεία θαη 

ζέξεηξα θαη λα απμεζεί ε ρξήζε ηνπο ζηα ΑΣΜ θαηά ηελ ηξέρνπζα ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν. 
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Ο Σνπξηζηηθφο εκπεηξνγλψκσλ Sameh Howaidaq, αληηπξφεδξνο ηεο Έλσζεο Tourism 

Investment Association ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, επηβεβαίσζε φηη ην ξσζηθφ ζχζηεκα 

πιεξσκψλ "MIR" πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ζηα αηγππηηαθά ζέξεηξα ηηο επφκελεο 

εκέξεο, ζεκεηψλνληαο φηη ην ξσζηθφ ξνχβιη, έγηλε ην λφκηζκα κε ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηνλ θφζκν μεπεξλψληαο απηέο ηνπ δνιαξίνπ ζηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηαγνξέο. Πξφζζεζε φηη ε Ρσζία έρεη επηιέμεη ηελ Αίγππην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δηφηη είλαη ν πην ζεκαληηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηνπο Ρψζνπο ζε 

φιν ηνλ θφζκν, εηδηθά κεηά ηελ επηηπρή ρξήζε θαξηψλ πιεξσκήο MIR ζε 10 ρψξεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Σνπξθία, ε Λεπθνξσζία, ην Καδαθζηάλ, ην Βηεηλάκ θαη ην 

Οπδκπεθηζηάλ. 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Αξρήο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ 

(SCZone) Yehia Zaki, ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Giovanni Bruno 

Ferrari, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γηνίθεζεο Διεχζεξεο Εψλεο Colón ηνπ Παλακά. 

Ζ ζπκθσλία απνζθνπεί ζηελ θνηλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ηελ 

αλάδεημε ηεο ζέζεο ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ αιπζίδσλ παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ κειινληηθψλ βηνκεραληθψλ δσλψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ 

βηψζηκεο επελδχζεηο ζηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο δψλεο.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 Η Αίγππηνο ζθνπεύεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηα $ 42 δηζ θαηά ηελ 

νηθνλνκηθή ρξήζε 22/23:  

Καηά ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο 2022/2023, ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγή ζηνλ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη νξπθηψλ πφξσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο απφ $35,7 

δηζεθαηνκκχξηα ην πξνεγνχκελν έηνο ζε πεξίπνπ $ 43  δηζεθαηνκκχξηα, αχμεζε 

17,8%, ζχκθσλα κε ην  ζρέδην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο πνπ 

ππνβιήζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ ρεδηαζκνχ, Hala Al-Saeed, θαη εγθξίζεθε θαη απφ ηα 

δχν ζψκαηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ (Δθπξφζσπνη, Γεξνπζηαζηέο). Ζ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε πςεινχο ξπζκνχο νθείιεηαη ζηελ 

άλνδν ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο.  

Ζ θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ εμνξπθηηθνχ ηνκέα 

ζηα $ 36,54 δηζεθαηνκκχξηα ην 2022, έλαληη $30,6 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2021, 
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επηηπγράλνληαο ξπζκφ αλάπηπμεο άλσ ηνπ 18,1%. 

Σν ζρέδην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο 22/23 

πεξηιακβάλεη επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη νξπθηνχ πινχηνπ 

χςνπο $2,63 δηζεθαηνκκπξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην  $1 δηζεθαηνκκχξην αθνξά 

δξαζηεξηφηεηα δηχιηζεο θαη $ 1,7 δηζ. γηα εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,5% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ επελδχζεσλ 

ηνπ θιάδνπ θαηά πεξίπνπ 70%, ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε ην ππφινηπν 

30% ($ 382 εθ. απφ ηδηψηεο επελδπηέο θαη $ 414 εθ. απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο). 

Ο ηνκέαο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο απνηειεί βαζηθή πεγή θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

θξάηνπο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη άκεζα ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 

βηψζηκσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πηνζεηεί ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο. Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κε 

ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο μέλεο αγνξέο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο απφ απηέο, κε ηξφπν ζπλεπή πξνο ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θηιφδνμσλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ ηεο ρψξαο. 

 Η εηαηξεία ADNOC ησλ ΗΑΔ, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηώλ ηνπ Άκπνπ Νηάκπη, αλαθνίλσζε όηη έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ 

απόθηεζε ηνπ 50% ηεο Total Energy Egypt. Ζ ADNOC Distribution δηεπθξίληζε, 

ζε δειηίν ηχπνπ, φηη είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ «Total Energy Marketing 

Afrique S.A.S.» λα απνθηήζεη ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο Total Energy Marketing 

Egypt, αμίαο πεξίπνπ 186 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλαληη πνζνχ 17,3 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, εάλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία εμαγνξάο. 

Μέζσ ηεο ζπκθσλίαο, ε ADNOC Distribution θαη ε Total Energies ζα αλαπηχμνπλ 

επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα ηελ Total Energies Egypt αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο 

δπλαηφηεηεο θαη δηεξεπλψληαο πηπρέο ηεο γφληκεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαλνκήο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμαγνξά 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλαθαίληζε νξηζκέλσλ πξαηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ηεο ADNOC, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζην κέιινλ πνπ ζα θέξνπλ ην ζήκα ηεο, 

εληζρχνληαο ηελ παξνπζία ηεο ADNOC ζηελ ηαρέσο αλαπηπζζφκελε αγνξά ιηαληθήο 

δηαλνκήο θαπζίκσλ ηεο Αηγχπηνπ. 
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Ζ εμαγνξά αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2023, θαζψο ε 

ζπκθσλία ππφθεηηαη ζηελ εθπιήξσζε νξηζκέλσλ φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

 χκθσλα κε ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο θαη Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ε Αίγππηνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ αξαβηθψλ 

ρσξψλ ζηελ παξαγσγή αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο, κε ηελ πςειφηεξε ηζρχ 3,5 

GW/έηνο. Ζ παξαγσγή αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 6,8 GW ην 2024, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο 1,6 GW αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη 1,9 GW 

ειηαθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θέληξνπ. Σα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα είλαη ζηε δεχηεξε ζέζε, θαη αθνινπζνχλ ην Μαξφθν, ε Ηνξδαλία θαη κεηά ε 

ανπδηθή Αξαβία. 

 Λίγεο κφλν εκέξεο αθφηνπ ε Αίγππηνο ππέγξαςε κηα ζπκθσλία νξφζεκν γηα ηελ 

εμαγσγή ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε (15/6/2022), ε EGAS ππέγξαςε 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ακεξηθαληθή Chevron γηα λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο 

κεηαθνξάο, εηζαγσγήο, πγξνπνίεζεο θαη επαλεμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ζ ζπκθσλία αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν εηαηξεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ππεξάθηηα θνηηάζκαηα ζε ιηκάληα 

ζηελ Αίγππην, φπνπ κπνξεί λα πγξνπνηεζεί θαη λα επαλεμαρζεί. 

Καηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Chevron κε ηνλ Αηγχπηην 

Πξφεδξν Αι-ίζη, ν ηειεπηαίνο ηφληζε ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο Αηγχπηνπ ζε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Chevron, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ αλαδήηεζε, εμεξεχλεζε θαη 

παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηεξηδφκελε ζηελ ηερλνγλσζία ηεο, θαη ε νπνία κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα ζηελ Αίγππην θαη λα ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηηο ζεκεξηλέο θαη ηηο επφκελεο γεληέο. 

Για την ιστορία, ε Αίγππηνο επηδηψθεη λα θαηαζθεπάζεη λένπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

θαη αγσγνχο LNG, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηνλ φγθν εμαγσγψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχλδεζεο κε ην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ 

Αθξνδίηε ηεο Κχπξνπ, ηνπ νπνίνπ ε εμφξπμε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη αξγφηεξα κέζα 

ζην 2022, θαζψο θαη έλαλ πηζαλφ αγσγφ γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ Διιάδα. Ζ 

Chevron ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, κε ηελ αγνξά κεξηδίνπ 40% ηνπ 

θνηηάζκαηνο Leviathan ηνπ Ηζξαήι θαη 25% ηνπ θνηηάζκαηνο Tamar. 
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 Ζ εηαηξεία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Infinity ζα αξρίζεη λα επηβάιιεη ηέιε γηα ηε 

ρξήζε ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ηεο απφ ηελ Σξίηε, 28 Ηνπλίνπ, 

ζχκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηεο εηαηξείαο. Οη πειάηεο ζα πιεξψλνπλ 1,89 EGP αλά 

θηινβαηψξα (kWH) γηα θφξηηζε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) θαη 3,75 EGP/kWH 

γηα θφξηηζε ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) ζηνπο ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ ηεο Infinity. 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 
 ε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

αλαθέξεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία εζληθήο 

βηνκεραλίαο ηθαλήο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο γηα θάξκαθα θαη γηα 

ηελ επίηεπμε απηάξθεηαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα ζηνλ 

ηνκέα απηφ είλαη ην άλνηγκα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο αηγππηηαθήο πφιεο θαξκάθσλ 

"Gypto Pharma" ηνλ Μάην ηνπ 2021. Ζ "Gypto Pharma" είλαη ε πξψηε πφιε πνπ 

παξάγεη θάξκαθα ζηελ Αίγππην θαη είλαη ρηηζκέλε ζε κηα πεξηνρή 180.000 km2, θαη 

πεξηιακβάλεη 15 γξακκέο παξαγσγήο δπλακηθφηεηαο 150 εθαηνκκπξίσλ ζπζθεπαζηψλ 

εηεζίσο, θαη έρνπλ ήδε παξαρζεί 10 ζεξαπεπηηθά ζθεπάζκαηα. Ζ έθζεζε επεζήκαλε 

φηη ην θξάηνο ίδξπζε ηελ Αξρή Δληαίαο Γηαρείξηζεο Πξνκεζεηψλ, Ηαηξηθνχ 

Δθνδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο, γηα ην ζχζηεκα αγνξάο θαξκάθσλ, ην νπνίν είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαξκάθσλ κεηαμχ 30-50%. Δπηπιένλ, ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηξαηεγηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ε αχμεζε ηνπ 

κέζνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζηα 74,3 ρξφληα, κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο απφ 54 ζαλάηνπο αλά 100.000 γελλήζεηο ζε κφιηο 43 

πεξηπηψζεηο, βειηίσζε 20%, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηάξθεηαο ζε θάξκαθα ζην 93%. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εμαγσγέο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο 

απμήζεθαλ θαηά 19,4% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022, θαηαγξάθνληαο $209 εθαη., 

έλαληη 175 εθαη. $ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021. Σν πκβνχιην Δμαγσγψλ Ηαηξηθψλ 

Βηνκεραληψλ δήισζε φηη ν θιάδνο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 2,3% ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ εθηφο πεηξειαίνπ θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 9,176 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη 

εμαγσγέο ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά 23,8% θαηά ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2022 θηάλνληαο ηα 26 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε 

ζχγθξηζε κε 21 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021. 

 Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ θαη Διεχζεξσλ Εσλψλ 

(GAFI) Mohamed Abdel Wahab δήισζε ηελ Σξίηε φηη ν νξγαληζκφο ζθνπεχεη λα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο εγρψξηεο θαη μέλεο επελδχζεηο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. ε 

δειψζεηο ζην πεξηζψξην ηεο ηειεηήο ππνγξαθήο 14 επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ αμίαο 7,7 
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δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηε ανπδηθή Αξαβία (21/6/2022), ν Abdel Wahab είπε 

φηη ε Αίγππηνο ζα πξνζθέξεη πνιιά επελδπηηθά θίλεηξα, φπσο ε δηεπθφιπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε γεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 
 

 Ζ Αίγππηνο πξνρσξά ζηαζεξά πξνο ηελ επίηεπμε ζπλνιηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο «Ψεθηαθήο Αηγχπηνπ», ζχκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ 

Δπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο Ακξ Σαιάη, ν νπνίνο ζεκείσζε φηη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ππνπξγείνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ 

παξνρή επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πνιίηεο. Ο Σαιάη είπε φηη ν φγθνο ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζε startup εηαηξείεο ζηελ Αίγππην έθηαζε ηα 190 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

2020 θαη ηα 490 δνιάξηα ην 2021, ζεκεηψλνληαο φηη ε Αίγππηνο ζηνρεχεη λα απμήζεη 

απηέο ηηο επελδχζεηο ζηα 850 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022. 

Ζ Αίγππηνο ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο θξαηηθνχο ηνκείο κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο 15 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ, ηεο 

γεσξγίαο, ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο έθδνζεο αδεηψλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο 

θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ πεξηεγήζεσλ γηα μέλνπο επηζθέπηεο.   

Παξάιιεια εηνηκάδεηαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο πνπ κεηαθηλνχληαη ζηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα. 

 Ζ ανπδηθή Αξαβία «επελδχεη» ζηελ βνήζεηα ηεο Αηγχπηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζεη ην έξγν NEOM χςνπο 500 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, δήισζε ν 

πξίγθηπαο δηάδνρνο Μνράκελη Μπηλ αικάλ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηηο 26/7 

ζχκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν BBC. 

Ζ πφιε NEOM θαηαζθεπάδεηαη ζηελ επαξρία Σακπνχθ ζηε βφξεηα ανπδηθή Αξαβία, 

αλαηνιηθά ηεο Αηγχπηνπ, θαη ζρεδηάδεηαη λα γίλεη θφκβνο ηερλνινγηψλ έμππλσλ 

πφιεσλ θαη λα ρξεζηκεχζεη σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Σν έξγν ζα θαιχπηεη έθηαζε 

κεγαιχηεξε απφ 26.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ζα εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο 

αθηήο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. 
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Σν 2018, ε Αίγππηνο είρε αλαθνηλψζεη φηη ζα ζπλεηζθέξεη κε θνκκάηη γεο ζην έξγν 

ηεο πφιεο NEOM. ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, ε Αίγππηνο ζα δηαζέζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 1.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα γεο ζηελ δηνηθεηηθή επαξρία ηνπ 

Νφηηνπ ηλά. 

Ζ NEOM είλαη ε πξψηε ηδησηηθή δψλε πνπ εθηείλεηαη αλάκεζα ζηελ Αίγππην, ηε 

ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ Ηνξδαλία θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, θαζψο θαη απφ εγρψξηνπο θαη δηεζλείο επελδπηέο. 

Σν 2018, ε ανπδηθή Αξαβία θαη ε Αίγππηνο ζπκθψλεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θνηλφ ηακείν 10 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε κέξνπο ηεο πφιεο 

NEOM ζην ηλά ηεο Αηγχπηνπ. Ζ λέα πφιε, ε νπνία ζα έρεη ην δηθφ ηεο δηθαζηηθφ 

ζχζηεκα θαη λνκνζεζία, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζειθχεη δηεζλείο επελδπηέο. 

Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ NEOM αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2025 ελψ ην έξγν 

εθηείλεηαη ζε δηάζηεκα 50 εηψλ. Καζψο ε NEOM έρεη κέησπν ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, 

κηα απφ ηηο πην εμέρνπζεο νηθνλνκηθέο αξηεξίεο ηνπ θφζκνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ξέεη 

ζρεδφλ ην έλα δέθαην ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ ηαρεία 

αλάδεημε ηεο NEOM σο παγθφζκηνπ θφκβνπ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζεη 

ην εκπφξην απφ ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Μηα ζεηξά απφ 

λενθηιειεχζεξεο κεηαξξπζκίζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν ίζη θαη ηνλ βαζηιηά αικάλ 

ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ.  
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