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ΔΙΜΕΡΗ 

 Σε ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη πφληηζε ηεο πξψηεο ππνζαιάζζηαο 

ηειεπηθνηλσληαθήο θαισδηαθήο ππνδνκήο αλάκεζα ζηελ Διιάδα κε ηελ Αίγππην, 

κέζσ ηεο Κξήηεο ππέγξαςαλ ζηηο 13/12/2022 ζην Κάηξν ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηνπ ΑΓΜΖΔ Μάλνο Μαλνπζάθεο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Telecom 

Egypt Adel Hamed θαη ν Γηεπζπληήο ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ΑΓΜΖΔ Grid Telecom 

Γηψξγνο Φπξξήο, παξνπζία ηνπ Τπνπξγoχ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Αηγχπηνπ Γξ. Amr Talaat. 

ηε θάζε πινπνίεζεο εηζέξρεηαη ε θαηαζθεπή θαη πφληηζε ηεο δηαθιάδσζεο ζηελ 

Κξήηε, ηνπ κεγάινπ ππνζαιάζζηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θαισδίνπ πνπ ζα δηαζπλδέζεη 

Αθξηθή, Αζία θαη Δπξψπε, κε ζπκκεηνρή ζηελ επέλδπζε ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ 

ΑΓΜΖΔ, Grid Telecom. 

Πξφθεηηαη εηδηθφηεξα γηα έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο ηνπ θαισδηαθνχ ζπζηήκαηνο 

νπηηθψλ ηλψλ, ππφ ηελ νλνκαζία 2Africa, ην κεγαιχηεξν πνπ θαηαζθεπάδεηαη απηή ηε 

ζηηγκή, ζπλνιηθνχ κήθνπο 45.000 ρικ. 

Δίρε πξνεγεζεί ε ππνγξαθή ζηξαηεγηθνχ Μλεκνλίνπ Καηαλφεζεο ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2022 ζηελ Αζήλα, κε ην νπνίν ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ 

επηινγψλ ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ κέζσ πθηζηάκελσλ θαη 

κειινληηθψλ δεχμεσλ νπηηθψλ ηλψλ θαζψο θαη ε ππνγξαθή πξνθαηαξθηηθήο 

ζπκθσλίαο ηνλ Ηνχλην 2022. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Οη δείθηεο επνπηείαο θεθαιαίνπ ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα αληέμνπλ 

πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, θαζψο ππνζηεξίδνληαη απφ πγηή 

παξαγσγή θεθαιαίνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά, αλέθεξε ε Fitch Ratings ζηηο 17/1/2023. 

Πξφζζεζε φηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε 

πξνθεηκέλνπ λα αληέμνπλ λέα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ζε ζρέζε κε ηηο δχν 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ National Bank of Egypt (NBE) θαη ηελ 

Banque Misr (BM), ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ησλ ηειεπηαίσλ γηα πςειφηεξα θεθαιαηαθά 

απνζέκαηά. 

Ζ αηγππηηαθή ιίξα έρεη απνδπλακσζεί θαηά πεξίπνπ 40% απφ ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2022, 

ελψ ην λφκηζκα κπνξεί λα παξακείλεη ππφ πίεζε ην 2023, δεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αλεθηέιεζησλ πιεξσκψλ ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ εθηηκάηαη ζηα 5,4 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (16% ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ) θαη κεγάιεο 

αλάγθεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ εθηηκψληαη ζε πάλσ απφ 19 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην 2023 (πεξίπνπ ην 60% ησλ απνζεκάησλ 

ζπλαιιάγκαηνο). 

Μφιηο ζηηο 16/1/2023, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) δήισζε φηη ν 

αηγππηηαθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη θαιχςεη πεξηζζφηεξα απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζε αηηήκαηα απφ Αηγχπηηνπο εηζαγσγείο θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο εκέξεο, 

εθηφο απφ άιια αηηήκαηα πειαηψλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ. 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε ζηηο 16/1/2023 φηη ε αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο αληέδξαζε ζεηηθά ζηελ ηειεπηαία ππνηίκεζε ηεο ιίξαο, παξαηεξψληαο 

εηζξνέο απφ μέλνπο επελδπηέο, πνπ απφ ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ μεπέξαζαλ ηα 925 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαη νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ξεπζηφηεηα ηεο ρψξαο 

ζε μέλν λφκηζκα, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ησλ 
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εκβαζκάησλ Αηγχπηησλ νκνγελψλ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ. . 

Ζ CBE αλέθεξε φηη απηνί νη δείθηεο απνηεινχλ ζεηηθφ βήκα γηα ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ζηε ρψξα θαη ζεκείσζε ηελ επηβξάδπλζε ηεο ηηκήο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ 

δνιαξίνπ ΖΠΑ έλαληη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο ε νπνία έθηαζε ηα 29,61 EGP ζην ηέινο 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Γεπηέξαο 16/1, απφ ζρεδφλ 32 EGP ζηηο 11/1. 

Γηα ηέηαξην ζπλερφκελν κήλα, ηα θαζαξά δηεζλή απνζεκαηηθά (NIR) ηεο CBE 

απμήζεθαλ θαηά 470 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θηάλνληαο ηα 34 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, 

απφ 33,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2022. 

Σνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο, ηα NIR ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ πάλσ απφ 860 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, παξά ηελ απνπιεξσκή πεξίπνπ 2,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ζε ππνρξεψζεηο εμσηεξηθνχ ρξένπο ηνλ Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην 2022. Σα NIR 

ηνπ Γεθεκβξίνπ ήηαλ ηα πςειφηεξα απφ ηνλ Μάην ηνπ 2022. 

 Ο Τπνπξγφο Δθνδηαζκνχ θαη Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Αιί Μνζειρί δήισζε ζηηο 

16/1/2023, φηη ην ππνπξγείν έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ παξαγσγή 4 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

ζηηαξηνχ απφ ηε ζπγθνκηδή πνπ μεθηλά ζηα κέζα Απξηιίνπ 2023, ζεκεηψλνληαο φηη νη 

ζπλνιηθέο πξνκήζεηεο ηεο πεξαζκέλεο ζεδφλ έθηαζαλ ηνπο 4,2 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

ε δειψζεηο ζην πεξηζψξην εγθαηλίσλ ηνπ θέληξνπ αξηζηείαο ζην Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην ηνπ Καΐξνπ, ν Μνζειρί είπε φηη ζηελ επηθείκελε ζπλεδξίαζε ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα αλαθνηλσζνχλ επηπιένλ θίλεηξα ζηνπο αγξφηεο ζηηαξηνχ. 

Αλέθεξε επίζεο φηη ην Τπνπξγείν έρεη μεθηλήζεη πξφγξακκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, θαη 

κέρξη ην άββαην 14 Ηαλνπαξίνπ είρε πξνκεζεπηεί 320.000 ηφλνπο εηζαγφκελνπ 

ζηηαξηνχ. Κάζε εβδνκάδα ζα αλαθνηλψλεηαη δηαγσληζκφο γηα αγνξέο ζηηαξηνχ. 

 Ζ εθεκεξίδα Al Ahram ζε άξζξν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Sayed Ali επηζεκαίλεη φηη «νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ είλαη πιένλ ν θχξηνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Αηγχπηνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ, δελ είλαη αλάγθε λα δηαηεξήζνπκε ηελ αηγππηηαθή ιίξα ζπλδεδεκέλε κε ην 

δνιάξην, αιιά ζα πξέπεη κάιινλ λα ζθεθηνχκε λα ηε ζπλδέζνπκε κε έλα θαιάζη 

λνκηζκάησλ. Απηφ ζα πξνζθέξεη ζηε ιίξα πεξηζζφηεξε ζηαζεξφηεηα, 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ». 

χκθσλα κε ηνλ δεκνζηνγξάθν πξφθεηηαη γηα «κηα ηζηνξηθή θίλεζε ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE), φπνπ ην επξψ θαη ην γηνπάλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην 

θαιάζη λνκηζκάησλ. Ζ πξφζδεζε ζην γηνπάλ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ εμνηθνλφκεζε έσο θαη 3 δηζ δνιαξίσλ εηεζίσο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

εμεηάζνπκε θαη ην επξψ, πάληα ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε». 

 Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΝΣ ελέθξηλε ζηηο 16/12/2022 ηε πκθσλία 

δαλεηαθήο ζχκβαζεο δηάξθεηαο 46 κελψλ ζην πιαίζην ηνπ Extended Fund Facility 

(EFF) γηα ηελ Αίγππην, κε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο $3 δηζεθαηνκκπξίσλ. Ζ 

απφθαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ επηηξέπεη πξνο ην παξφλ ηελ άκεζε 

εθηακίεπζε $347 εθαηνκκπξίσλ. Οη δφζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ ζα είλαη 

εμακεληαίεο θαη ζα ρνξεγνχληαη θαηφπηλ επαλαμηνιφγεζεο ησλ ππφ εθαξκνγή 

πξναπαηηνχκελσλ πνιηηηθψλ.  

Σν πξφγξακκα αθνξά ζε έλα νινθιεξσκέλν παθέην πνιηηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκάησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο ππφ ηελ 
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θαζνδήγεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν παθέην πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε απειεπζέξσζε 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο,  ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή 

κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε πησηηθή πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη παξάιιεια ηελ ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ, θαζψο θαη 

εθηεηακέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο  νξζήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

 Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθε θαηά 41,3% ηνλ 

επηέκβξην θαη θπκάλζεθε ζηα $2,44 δηζ., ζε ζχγθξηζε κε $4,15 δηζ. ηνλ ίδην κήλα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θξαηηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS). 

χκθσλα κε ηελ CAPMAS ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ ην επηέκβξην ηνπ 2022 θαηά 11,6% ζε ζρέζε κε ηνλ επηέκβξε ηνπ 2021, 

νη νπνίεο αλήιζαλ ζε $4,11 δηζεθαηνκκχξηα, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 

θαηά 16,4%  πνπ έθηαζαλ ηα $6,55 δηζεθαηνκκχξηα. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε εμαγσγηθή αμία απμήζεθε ήηαλ ην 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην θαηά 671,7%, ηα ιηπάζκαηα θαηά 15,1%, ηα έηνηκα ξνχρα 

θαηά 9,2% θαη ηα αθαηέξγαζηα πιαζηηθά θαηά 3,9%. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αμία ησλ εμαγσγψλ νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ κεηψζεθε ηνλ 

επηέκβξην, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα πεηξειαηνεηδή θαηά 29,3%, ην 

αξγφ πεηξέιαην θαηά 47%, ηα δπκαξηθά θαη δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 

θαηά 22,6% θαη ηα θάξκαθα θαηά 25,5%.  

Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ κεηψζεθε ζηα εμήο εκπνξεχκαηα: ζηηάξη θαηά 2,6%, 

αθαηέξγαζηα πιαζηηθά θαηά 0,1%, νξγαληθά θαη αλφξγαλα ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα 

θαηά 3,8% θαη θάξκαθα θαηά 35,4%. 

Δλψ απμήζεθε ζηα: πεηξειαηνεηδή θαηά 84,6%, θπζηθφ αέξην θαηά 69%, 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαηά 3,7% θαη εθρπιίζκαηα βπξζνδεςίαο θαη βαθήο θαηά 

21,2%. 

 Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Αι ίζη ζε νκηιία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηλίσλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ Αιεμάλδξεηα ζηηο 4/12/2022, απέξξηςε ηνπο  ηζρπξηζκνχο 

φηη ε θπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ θαη γεθπξψλ, 

ζεκεηψλνληαο φηη απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο, γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη 

ζεκαληηθφο. Δηδηθφηεξα αλέθεξε φηη ζρεδηάδεηαη ε θχηεπζε 1 δηζ. η.κ. κε ζηηάξη, 

ζεκεηψλνληαο φηη ζηφρνο είλαη λα θηάζεη ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ζηηαξηνχ ζηελ 

Αίγππην ηα 1,68 δηζ. η.κ. κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022 θαη ζηα 4,2 δηζ. η.κ. ην 2023. Οη 

πεξηνρέο  ζην Νέν Γέιηα, ζηελ Σφζθα θαη ζην Αλαηνιηθφ Ονπάηλαη, κεηά ηελ 

επέθηαζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, ζα παξάγνπλ κεηαμχ 2,5 θαη 3 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ζίηνπ. 

Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηε 

βηνκεραλία ή ηελ γεσξγία, ηφληζε ν Πξφεδξνο. 

 Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αξκφδηνο γηα ηε Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή 

θαη ηε Θεζκηθή Μεηαξξχζκηζε, Ahmed Kouchouk, δήισζε φηη ν δείθηεο εμσηεξηθνχ 

ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ απνηειεί ην 34% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) 

θαη βξίζθεηαη ζε αζθαιή επίπεδα. Δλψ αλ απμεζεί ζην 50%, ηφηε ην επίπεδν ζα είλαη 

αλεζπρεηηθφ 

 Ο Πξφεδξνο Abdel Fattah El Sisi ππνζηήξημε φηη ην θξάηνο επηζπκεί λα εληζρχζεη ηελ 

εγρψξηα παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ θαη ζηξαηεγηθψλ αγαζψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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κεησζνχλ νη εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ θαη λα ραιαξψζεη ε πςειή δήηεζε γηα ην 

δνιάξην ΖΠΑ. 

Ο ίζη θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα αλαθνηλψζεη ηνλ φγθν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηα ιηκάληα, θαη επαλέιαβε ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ζηνπο πνιίηεο γηα λα απνθεπρζεί ε δηάδνζε θεκψλ. 

Ο ίζη αλέθεξε φηη ην θξάηνο επηδηψθεη λα παξάγεη ζηξαηεγηθά πξντφληα φπσο ριψξην 

θαη ηαηξηθά αέξηα γηα λα θαιχςεη ηηο εγρψξηεο αλάγθεο, θαη ε δεκηνπξγία ηέηνησλ 

εξγνζηαζίσλ ζα επηηξέςεη ζην θξάηνο λα αληαπεμέιζεη ζηε δήηεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνκέα πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη ηα επφκελα ρξφληα. 

Ο ίζη ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ελφηεηα ελφςεη ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ κε ζθνπφ ηελ 

ειάθξπλζε ησλ βαξψλ γηα ηνπο πνιίηεο. Δλψ είλαη ζεκαληηθφ ηα ππνπξγεία θαη νη 

αξρέο λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο απνζέκαηα αζθαιείαο.  

ρεηηθά κε ηε «golden license», ν Πξφεδξνο ίζη είπε φηη ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, θπξίσο γηα επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ 

παξαγσγή αγαζψλ απαξαίηεησλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, φπσο ην εξγνζηάζην 

αλζξαθηθνχ λαηξίνπ «Soda Ash» , ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάζνπλ κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο. 

Απεπζχλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ζηνλ Αλψηαην Γηνηθεηή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

Τπνπξγφ Άκπλαο θαη ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ηξαηεγφ Μνράκελη Εάθη, ν 

Πξφεδξνο ίζη είπε φηη ππάξρνπλ έξγα πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ δχν ή ηξία 

ρξφληα γηα λα πινπνηεζνχλ. 

Δλψ ηα εηζαγφκελα πξντφληα θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ην 

θξάηνο θαη ηελ εγρψξηα παξαγσγή. 

 Ο πξσζππνπξγφο Μνπζηαθά Μαληκπνχιη αλαθνίλσζε ζηηο 26/12/2022 φηη απφ ηηο 

αξρέο Γεθεκβξίνπ έσο ηηο 23 Γεθεκβξίνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ ηα ιηκάληα 

εκπνξεχκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζε $5 δηζεθαηνκκχξηα, ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηα ιηκάληα θηάλεη ηα $15 δηζεθαηνκκχξηα. 

Ο Μαληκπνχιη είπε φηη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα ζεκαληηθά αγαζά, πξνζζέηνληαο 

φηη ππήξμαλ ζπκθσλίεο κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ  
 Σα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλαλ ηελ Κπξηαθή, 29/1/2023, ηε ζπκθσλία πνπ 

επηηξέπεη ζηελ Αίγππην λα εληαρζεί επίζεκα ζηε λέα Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα πνπ ζα 

ζπζηαζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ φκηιν BRICS πνπ πεξηιακβάλεη ηε Βξαδηιία, ηε Ρσζία, 

ηελ Ηλδία, ηελ Κίλα θαη ηε Νφηηα Αθξηθή. 

Ο αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, Μνράκελη Ακπληέι-Υακίλη, 

δήισζε φηη ε έληαμε ζηνλ φκηιν BRICS θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ ηξάπεδα, σθειεί ηελ 

Αίγππην. «Θα επσθειεζνχκε απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα ηεο Σξάπεδαο 

ζηνπο ηνκείο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο πγείαο, ησλ ππνδνκψλ, ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ 

λεξνχ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ», δήισζε ν Abdel-Hamid. 

Οη βνπιεπηέο ραηξέηεζαλ ζεξκά ηε ζπκθσλία, ζεσξψληαο φηη ζα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηεο δήηεζεο ζε δνιάξηα ΖΠΑ. «Ζ έληαμε ηεο Αηγχπηνπ ζηε Νέα Σξάπεδα 

Αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ BRICS ζα αλαθνπθίζεη επίζεο ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

απφ ηελ πίεζε εχξεζεο δνιαξίσλ ΖΠΑ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο 

θαζψο ηα κέιε ηεο Σξάπεδαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εζληθά ηνπο λνκίζκαηα 

γηα ην εκπφξην», δήισζε ν Abdel-Hamid.  



6 

 

Απηή ε ζπκθσλία έξρεηαη λα κεηψζεη ηε δήηεζε γηα ην δνιάξην ΖΠΑ θαη αλνίγεη 

λένπο νξίδνληεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε έλα κεγάιν νηθνλνκηθφ κπινθ φπσο ν 

φκηινο BRICS. Δπαίλεζε επίζεο ηελ απφθαζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο Ρσζίαο 

πξηλ απφ κία εβδνκάδα λα πξνζζέζεη επίζεκα ηελ αηγππηηαθή ιίξα ζηε ιίζηα κε ηα 

μέλα λνκίζκαηα. «Πηζηεχσ φηη κεηά ηελ έληαμε ζηνλ φκηιν BRICS θαη ηε λέα 

αλαπηπμηαθή ηνπ ηξάπεδα, ζα κπνξέζνπκε λα ζπλάςνπκε παξφκνηεο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Κίλα, ηελ Ηλδία, ηε Βξαδηιία θαη ηε Νφηηα Αθξηθή», δήισζε ν βνπιεπηήο Mervat 

Mattar. 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) εληφπηζε αξθεηέο παξάλνκεο πξαθηηθέο 

φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ζηφρν λα 

δηαηαξάμνπλ ηηο ηζνξξνπίεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πξαθηηθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε γξήγνξσλ θεξδψλ κε παξάλνκα κέζα. Ζ CBE ζεκείσζε, 

ζηε δήισζε, φηη εληνπίζηεθαλ πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε κεηξεηψλ ελψ νη 

ηδηνθηήηεο ηνπο βξίζθνληαη ζηελ Αίγππην. Πξφζζεζε φηη ζπλνιηθά απνζχξζεθαλ $55 

εθαηνκκχξηα  ζε κία εκέξα, αχμεζε πνπ είλαη ππεξ5πιάζηα απφ ηνλ εκεξήζην κέζν 

φξν πνπ θαηαγξάθεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 2021. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηαηηζηηθήο (CAPMAS) αλέθεξε φηη νη εηζαγσγέο ηεο 

Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε 80,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην πξψην δεθάκελν ηνπ 2022, ζε 

ζχγθξηζε κε 72,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε 11,1%. 

Ζ CAPMAS δήισζε φηη νη 10 θνξπθαίνη εμαγσγείο πξνο ηελ Αίγππην είλαη: ε Κίλα 

(12,4 δηζ. $), ε ανπδηθή Αξαβία (6,9 δηζ. $), νη ΖΠΑ (6,1 δηζ. $), ε Ηλδία (3,7 δηζ. $), 

ε Γεξκαλία (3,4 δηζ. $), ε Ρσζία (3,3 δηζ. $), ε Σνπξθία (3,2 δηζ. $). δηζ.), Βξαδηιία 

(3,1 δηζ. $), Ηηαιία (2,8 δηζ. $) θαη Κνπβέηη (2,7 δηζ. $). 

Σα 10 θνξπθαία εκπνξεχκαηα πνπ εηζήγαγε ε Αίγππηνο θαηά ηνπο πξψηνπο 10 κήλεο 

ηνπ 2022 ήηαλ: πξντφληα πεηξειαίνπ ζπλνιηθήο αμίαο 6,1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 

πξψηεο χιεο ζηδήξνπ ή ράιπβα ζηα 4,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πιαζηηθά ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή ζηα 4,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αξγφ πεηξέιαην 3,9 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, νξγαληθέο θαη κε ρεκηθέο νπζίεο ζηα 3,4 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ζηηάξη 3,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη θάξκαθα 

ζηα 3,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαιακπφθη 2,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζπφξνη 

ζφγηαο 2,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη νρήκαηα ζηα 1,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 Ζ αμία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ ΖΠΑ απμήζεθε ζηα 

8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο ηνπ 2022 έλαληη 7,2 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021 κε ξπζκφ αχμεζεο 12,2%. 

 Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο δήισζε εμάιινπ φηη 

νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ κεηψζεθαλ ζηα 2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

θαηά ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο ηνπ 2022, ζε ζχγθξηζε κε 2,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021 κε ειαθξά κείσζε 5,2%. 

Ο Οξγαληζκφο πξφζζεζε φηη νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο απφ ηηο ΖΠΑ έθηαζαλ ηα 6 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο ηνπ 2022 έλαληη 5,1 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021 κε αχμεζε 19,3%. 

Ζ CAPMAS αλέθεξε φηη νη επελδχζεηο ησλ ΖΠΑ ζηελ Αίγππην έθηαζαλ ηα 9,2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021, έλαληη 7,7 
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δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/2020, ζεκεηψλνληαο ξπζκφ 

αχμεζεο 19,8%. 

Πξνζηίζεηαη φηη ηα αηγππηηαθά εκβάζκαηα απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηέγξαςαλ 

1,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2020/2021, ζε ζχγθξηζε κε 975,2 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην 2019/2020, κε αχμεζε 40,9%, ελψ ηα εκβάζκαηα ησλ Ακεξηθαλψλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζηελ Αίγππην ηελ ίδηα ρξήζε αλήιζαλ ζε 42,8 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 49,9 

εθαη. δνιαξίσλ έλα ρξφλν λσξίηεξα, κε κείσζε 14,1%. 

 Οη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηνπο πξψηνπο 10 

κήλεο ηνπ 2022 απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 0,5%, θζάλνληαο ηα $3,490 δηζεθαηνκκχξηα 

απφ $3,473 δηζεθαηνκκχξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021. ηε κεληαία έθζεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ Σξνθίκσλ (FEC) πνπ εθδφζεθε ζηηο 12/12/2022, αλαθέξεηαη 

φηη νη εμαγσγέο ηνλ Ιανουάριο ηνπ 2022 έθηαζαλ πεξίπνπ ηα $306 εθαηνκκχξηα, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 14% ζε ζχγθξηζε κε ηηο εμαγσγέο ηνλ ίδην κήλα ην 2021. Σν 

Φεβρουάριο ηνπ 2022 νη εμαγσγέο έθηαζαλ ηα $341 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε κείσζε 

0,3% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2021 θαη είραλ θηάζεη ηα $342 εθ. Οη εμαγσγέο 

ζηηο αξαβηθέο αγνξέο αλήιζαλ ζηα $1,748 δηζεθαηνκκχξηα θαηά ηνπο πξψηνπο 10 

κήλεο ηνπ 2022, αληηπξνζσπεχνληαο ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ θαηάινγν κε ηνπο εηζαγσγείο 

ηξνθίκσλ απφ ηελ Αίγππην αμίαο $697 εθαηνκκπξίσλ, θαιχπηνληαο ην 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ ηεο Αηγχπηνπ. 

Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ πξνο ηηο ΖΠΑ απμήζεθε θαηά 24% θηάλνληαο ηα 

$232 εθαηνκκχξηα, αληηπξνζσπεχνληαο ην 7% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ 

ηεο Αηγχπηνπ. 

 Σν πκβνχιην Δμαγσγψλ Σξνθίκσλ (FEC) ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηνπ 

ζηνρεχνληαο ηα $5 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην ηέινο ηνπ 2023, φπσο δήισζε ν πξφεδξνο 

ηνπ FEC Hany Berzy. 

Ο ζηφρνο είρε αξρηθά ηεζεί γηα ην 2022, σζηφζν, νη ζπλέπεηεο απφ ηε ξσζν-νπθξαληθή 

θξίζε θαη νη αλαηαξαρέο πνπ πξνθάιεζε ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ νξηζκέλσλ 

πξντφλησλ, φπσο ηα δπκαξηθά, ηα βξψζηκα έιαηα θαη νξηζκέλα φζπξηα, επεξέαζαλ ηηο 

εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ, αλέθεξε ν Berzy, ζην πεξηζψξην ηεο 7εο Γηεζλνχο Δκπνξηθήο 

Έθζεζεο Σξνθίκσλ & Πνηψλ (Food Africa), ε νπνία έιαβε ρψξα ζην Κάηξν 5-

7/12/2022 κε ειιεληθή ζπκκεηνρή. 

 Ζ Αίγππηνο απειεπζέξσζε 172.000 ηφλνπο πξψησλ πιψλ ρνξηνλνκήο απφ ηα ιηκάληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαιακπνθηνχ θαη ζφγηαο, αμίαο 81 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 

ζηηο 20 θαη 21 Γεθεκβξίνπ. 

Ο ππνπξγφο Γεσξγίαο, El-Sayed El-Qusayer, αλέθεξε φηη απηφ έγηλε ζε ζπληνληζκφ κε 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) θαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζην 

πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θξάηνπο λα πξνβεί ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε 

δηαδνρηθή απειεπζέξσζε φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ιηκάληα. 

Ο πξσζππνπξγφο Μνπζηαθά Μαληκπνχιη αλαθνίλσζε φηη εκπνξεχκαηα αμίαο πεξίπνπ 

300 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απειεπζεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν 

εκεξψλ. Ο El-Qusayer εμήγεζε φηη ηα πξντφληα πεξηειάκβαλαλ 146.000 ηφλνπο 

θαιακπνθηνχ αμίαο 58,4 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 26.000 ηφλνπο ζφγηαο αμίαο 19,2 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη πξφζζεηα δσνηξνθψλ αμίαο 3,4 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 
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ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 Ο λένο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ θαη Διεχζεξσλ Εσλψλ 

(GAFI) Hossam Heiba θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

επηηξνπή θεθαιαηαγνξψλ θαη ρξεκαηηζηεξίσλ ζηελ Έλσζε Αηγππηίσλ Δπηρεηξεκαηηψλ 

ηε Γεπηέξα 16/1/2023 ππνγξάκκηζε φηη ε αξρή δίλεη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο 

εγρψξηνπο επελδπηέο επί ηνπ παξφληνο. 

Οη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο βξαρππξφζεζκνπ ζρεδίνπ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδχζεηο, αλέθεξε 

ζρεηηθά. 

 Σν Sovereign Fund (ESF) ηεο Αηγχπηνπ θαη ε Etisalat Egypt ίδξπζαλ ηελ εηαηξεία 

Erada Microfinance γηα λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Σν ηακείν ζα ππνζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή έληαμε θαη ζα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα 

ηε λενιαία παξέρνληαο θαηλνηφκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ςεθηαθά 

πξντφληα δαλεηζκνχ. 

Οη απνδέθηεο δαλείσλ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο απμήζεθαλ θαηά 46% ην πεξαζκέλν 

έηνο, κε ηα δάλεηα λα αγγίδνπλ ηα 35,5 δηζ. EGP. Πεξίπνπ 3,8 εθαηνκκχξηα δηθαηνχρνη 

- ην 60% ησλ νπνίσλ είλαη γπλαίθεο - έιαβαλ δάλεηα ην 2022 χςνπο 33,5 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο. 

 Ο Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ Mahmoud Esmat είρε ζπλάληεζε κε ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα γηα 

ην λέν έηνο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή, ηε 

κεηαξξχζκηζε θαη ηελ αλάπηπμε θαζψο θαη ηελ πνξεία δηαθφξσλ έξγσλ πνπ είλαη 

απηή ηε ζηηγκή ζε εμέιημε. Ο Esmat αλαθέξζεθε ζηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο κε ζθνπφ ηε κείσζε 

ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα πξντφληα. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ επίζεο ε 

αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο θαη απηνκαηηζκνχ θαη ε 

ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλεβαίλνπλ ζε ηζηνζειίδεο ησλ θξαηηθψ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 Ο ππνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Ahmed Issa,ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Αίγππην (AmCham Egypt), 

ελεκέξσζε ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ επηκειεηεξίνπ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ππνπξγείνπ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Κάλνληαο κηα παξνπζίαζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ππνπξγείνπ, ν Eissa είπε φηη ην ππνπξγείν ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηηο εηήζηεο αθίμεηο 

ηνπξηζηψλ θαηά 25-30%. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο θαη επθνιφηεξεο 

πξφζβαζεο ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, αχμεζε ζέζεσλ επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο πξνο 

αηγππηηαθά αεξνδξφκηα θαη ελίζρπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο επηβαηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, πξφζζεζε ν Eissa. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο 

επελδχζεηο, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, επεζήκαλε ν ππνπξγφο. Ο Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ππάξρνπλ 
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επελδπηηθέο επθαηξίεο χςνπο 30 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηα 

επφκελα πέληε ή επηά ρξφληα.  

 Ζ Τπνπξγφο ρεδηαζκνχ Υάια ει αΐλη αλέθεξε φηη νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ησλ αξραηνηήησλ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ πεξίπνπ ηα 7,4 

δηζεθαηνκκχξηα EGP ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022/2023, απφ 6,2 δηζεθαηνκκχξηα EGP ην 

2021/2022. 

Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ είρε αλέιζεη απφ 3,7 εθαηνκκχξηα ην 2020 ζε πεξίπνπ 8 

εθαηνκκχξηα ην 2021 θαη ν αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

απμήζεθε απφ 43 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο ην 2020 ζε 93,8 εθαηνκκχξηα ην 2021. 

Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ έθηαζαλ ηα $9 δηζεθαηνκκχξηα ην 2021, απφ $4,1 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2020. 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 Ο πξφεδξνο ησλ Αηγππηηαθψλ Δζληθψλ ηδεξνδξφκσλ (ENR) Μνράκελη Άκεξ 

δήισζε φηη ην ηζπαληθφ θιηκαηηδφκελν ηξέλν Talgo είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα κέζα 

κεηαθνξάο ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα. Μηιψληαο ζην 

ηειενπηηθφ θαλάιη ETC, ηε Γεπηέξα 26/12/2022 αλέθεξε φηη ηα ηξέλα Talgo ζα 

κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπ ηαμηδηνχ Κάηξν-Αιεμάλδξεηα ζηα 80 ιεπηά, ελψ ηα εηζηηήξηα 

ζα θπκαίλνληαη απφ 150 EGP έσο 200 EGP. Σα ηξέλα είλαη επίζεο εμνπιηζκέλα κε 

ζέζεηο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2023 κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο Amer ζεκείσζε φηη 

ην θξάηνο δαπάλεζε 87 δηζεθαηνκκχξηα EGP γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Gulf of Suez Petroleum Co. (GUPCO) Salah Abdel-

Karim δήισζε ηε Γεπηέξα φηη ε εηαηξεία ηνπ ζα επελδχζεη 588 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ζηε θνξνινγηθή πεξίνδν 2023-2024 γηα λα πινπνηήζεη έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο αξγνχ ζηα 70.000 βαξέιηα ηελ εκέξα κέζσ αλάπηπμεο 

γεσηξήζεσλ θαη επίζπεπζεο ηεο νξηνζέηεζεο ησλ πεδίσλ παξαγσγήο. 

Οη δειψζεηο ηνπ Abdel Karim έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο GUPCO ππφ ηνλ ππνπξγφ Πεηξειαίνπ Tarik al-Molla γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2023-2024. 

Πξφζζεζε φηη 11 γεσηξήζεηο πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο ζηνλ 

λέν ζηαζκφ παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο North Safa θαη ε παξαγσγή ζα απμεζεί θαηά 

8.500 βαξέιηα ηελ εκέξα θαη ζα πξνζηεζνχλ ζηα 175 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

απνζεκαηηθνχ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ν επηθεθαιήο ηεο South Valley Egyptian Petroleum Holding 

Company (Ganope) Nael Darwish δήισζε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ζεηζκηθψλ δνθηκψλ 

θαηά ην πξψην ζηάδην έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο είλαη αθφκε ζε 

εμέιημε θαη ην επελδπηηθφ θφζηνο αγγίδεη ηα 150 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Ο Darwish είπε φηη ε κέζε παξαγσγή ηεο Ganope θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ 

έθηαζε ηα 22,5 ρηιηάδεο βαξέιηα πεηξειαίνπ ηελ εκέξα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο 

2022. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλσληθή εηαηξηθή επζχλε θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο αλήιζε ζε 20 εθαηνκκχξηα EGP πνπ δηνρεηεχζεθαλ ζε έξγα 
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αλαβάζκηζεο ζρνιείσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο θαη αλάπηπμεο νξηζκέλσλ ρσξηψλ ζηελ 

Άλσ Αίγππην. 

 Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek el-Molla, ζε ζπλεδξίαζε ηεο Αλψηαηεο Δπηηξνπήο γηα 

Έξγα ηνπ Σνκέα Πεηξειαίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ζηελ πινπνίεζε 

νξηζκέλσλ έξγσλ δηχιηζεο θαη πεηξνρεκηθψλ, αμηνινγήζεθαλ ηξία έξγα, 

ζπγθεθξηκέλα: ε επέθηαζε ηνπ Γηπιηζηεξίνπ Πεηξειαίνπ Μέζεο Αλαηνιήο, θνηλψο 

γλσζηνχ σο Midor, ζηελ Αιεμάλδξεηα, ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο νπηάλζξαθα θαη 

ειηαθήο παξαγσγήο ζην δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ ηνπ νπέδ θαη έλα ζπγθξφηεκα γηα 

ηελ παξαγσγή μχιηλσλ πιαηζίσλ απφ θφθθνπο ξπδηνχ. Ο Μφιια είπε φηη ε πινπνίεζε 

απηψλ ησλ έξγσλ ζα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο, ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, 

ηδηαίηεξα ησλ πιενλαζκάησλ παξαγσγήο. 

 Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, κε επηθεθαιήο ηνλ πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouli, 

εμέηαζε κηα ζεηξά ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Καηά ηε ζπλάληεζε (18/1/2023), ν 

ππνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek el Molla είπε φηη νη εμαγσγέο πεηξειαίνπ αλήιζαλ ζηα 

18,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2022, ζε ζχγθξηζε κε 12,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

θαη 7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2021 θαη ην 2020, αληίζηνηρα. 

Δλψ ν ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Ahmed Samir είπε φηη νη εμαγσγέο εθηφο 

πεηξειαίνπ αλήιζαλ ζε 35,612 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2022 κε αχμεζε 12% παξά 

ηηο δηεζλείο θξίζεηο. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ έθηαζε ηα 53,8 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην 2022, θαηέιεμε ν εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ Nader Saad. 

 Έλα Μλεκφλην Πξνζέζεσλ ("MoI") ππεγξάθε απφ ηελ Egyptian Natural Gas Holding 

Company (EGAS), εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Πξφεδξν Magdy Galal, θαη ηελ Eni, 

εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ COO Natural Resources Guido Brusco, γηα ηε ζπλεξγαζία 

ζε ηερλνινγίεο κείσζεο εθπνκπψλ ξχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαχζεο αεξίνπ. 

Ζ ππνγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία ηνπ ππνπξγνχ Πεηξειαίνπ Tarek El Molla 

θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο Eni Claudio Descalz. Με βάζε ην Μλεκφλην, νη 

εηαηξείεο ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

εμεχξνπλ ηξφπνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηε βηνκεραλία 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ 

 Οη εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε 8,40 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ην 2022, αχμεζε 171% ζε ζχγθξηζε κε 3,50 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην πξνεγνχκελν 

έηνο, φπνπ ην άικα ζηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ απνδφζεθε ζηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο εμαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) παγθνζκίσο. Σν 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ δήισζε φηη ε Αίγππηνο εμήγαγε 8 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο θπζηθνχ αεξίνπ ην 2022, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 7 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ην 2021. Σν ππνπξγείν ηφληζε φηη ν ηνκέαο πεηξειαίνπ πέηπρε λα εθαξκφζεη ην 

ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο, πνπ είρε σο ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πξφζζεησλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα εμαγσγή, 

ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ LNG δηεζλψο. 

 Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ Σάξεθ Δι Μφια ζε δειψζεηο ηνπ ζηα θξαηηθά 

κέζα ελεκέξσζεο ηελ Παξαζθεπή 16/12/2022, αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε  κεγάινπ 

θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ ζηα αλνηρηά ηεο βνξεηναλαηνιηθήο αθηνγξακκήο ηεο 

Αηγχπηνπ ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα. Σα απνζέκαηα βξίζθνληαη ππφ αμηνιφγεζε, 

σζηφζν εθηηκνχληαη ζε 3,5 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα αεξίνπ. Σν θνίηαζκα 

βξίζθεηαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ  Nargis, ελφο απφ ηα ηέζζεξα ππεξάθηηα νηθφπεδα ζηα 
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νπνία ε ακεξηθαληθή Chevron έρεη ζπκθέξνληα καδί κε ηελ Tharwa Petroleum Co ηεο 

Αηγχπηνπ. 

Σν πξφζθαην εχξεκα ζα κπνξνχζε λα δψζεη πεξαηηέξσ ψζεζε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Αηγχπηνπ λα θαηαζηεί ελεξγεηαθφο θφκβνο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, κεηά ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ θνηηάζκαηνο αεξίνπ Zohr  ην 2015 απφ ηελ ηηαιηθή ελεξγεηαθή 

εηαηξεία Eni.  

Αηγχπηηνη αμησκαηνχρνη αλαθέξνπλ φηη ε Αίγππηνο ην ηξέρνλ έηνο 2022 εμάγεη θάζε 

κήλα ζηελ Δπξψπε θπζηθφ αέξην αμίαο $600 εθαηνκκπξίσλ θαη ειπίδεη λα θηάζεη ην $ 

1 δηζεθαηνκκχξην ην κήλα ην 2023. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο 

εμαγσγέο, νη αηγππηηαθέο αξρέο έρνπλ ρακειψζεη ηελ έληαζε ζην θσηηζκφ ησλ 

δξφκσλ θαη ζηνλ θσηηζκφ ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

πεξηζζφηεξν θπζηθφ αέξην γηα εμαγσγή. 

Ζ Αίγππηνο επηδηψθεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο απφ ηελ παξαγσγή  θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαζψο θαη λα εληζρχζεη ηα απαξαίηεηα απνζέκαηα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο κέζσ 

ηεο επέθηαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ηεο αλάπηπμεο ζηαζκψλ πγξνπνίεζεο, ηεο 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, ηεο ππνγξαθήο ζπλεξγαζηψλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

εγρψξηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ Αίγππηνο εμήγαγε θπζηθφ θαη πγξνπνηεκέλν αέξην ζπλνιηθήο αμίαο $ 8 

δηζεθαηνκκπξίσλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021-2022, ην νπνίν έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2022. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε Αίγππηνο ήηαλ εηζαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην  2015 

κέρξη ην  2017, ελψ επέζηξεςε ζην θαζεζηψο εμαγσγέα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018. 

 Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Μνράκελη 

άθεξ δήισζε φηη βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηξεηο κεγάιεο δηεζλείο 

εηαηξείεο γηα ηε δηαζχλδεζε κε ην επξσπατθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 3.000 κεγαβάη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ππνζαιάζζηαο 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ Αηγχπηνπ, Κχπξνπ θαη Διιάδαο. 

Ζ Αίγππηνο απνδίδεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηε 

κεηαηξνπή ηεο Αηγχπηνπ ζε ελεξγεηαθφ θφκβν θαη πάξνρν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηελ Δπξψπε. 

Έρνπλ ππνγξαθεί ελλέα (9) ζπκθσλίεο-πιαίζηα γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγφλνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. ηφρνο ηνπο είλαη λα πξνζζέζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100.000 κεγαβάη 

ζην ειεθηξηθφ δίθηπν εληφο ησλ επφκελσλ 10 εηψλ, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε 37 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ εηεζίσο. Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο γηα ηα 

έξγα απηά αλέξρνληαη ζε $83,8 δηζεθαηνκκχξηα  θαη ζα πξνζθέξνπλ 264.000 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ελέθξηλε λνκνζρέδην πνπ επηηξέπεη ζηνλ Τπνπξγφ 

Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πξψησλ πιψλ λα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ Egyptian 

General Petroleum Corporation (EGPC) θαη ηελ Egyptian National Petroleum For 

Exploration and Development Company (ENPEDCO) γηα ηελ δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα 

ηελ αλαδήηεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή Qattara ζηε δπηηθή έξεκν. 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο Ayman Hamza δήισζε φηη ηα αηνιηθά πάξθα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ 

Αίγππην ζα είλαη ηα κεγαιχηεξα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ε δειψζεηο ηνπ ζηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ Al Hayah, πξφζζεζε φηη ην έξγν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ 

έξγσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ COP27, φπνπ ππεγξάθεζαλ 
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ηέζζεξεηο ζπκθσλίεο γηα ηελ παξαγσγή ζπλνιηθά 28.000 κεγαβάη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ πνπ αλακέλεηαη λα παξάγεη 10 γηγαβάη 

κε θφζηνο θαηαζθεπήο $12 δηζεθαηνκκχξηα. Σν έξγν ζα πξνζθέξεη 30.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη 3.000 ζέζεηο εξγαζίαο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Τπνγξάθεθε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξσηνβνπιίαο «Investment for 

Employment» θαη ηνπ πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ έξγνπ «Creative Power Solutions AG», 

ε νπνία έρε ζαλ ζηφρν ηε ζηήξημε έξγσλ πνπ κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο άλζξαθα ζηελ 

Αίγππην. Ζ πξσηνβνπιία - κε θεξδνζθνπηθφο επελδπηηθφο κεραληζκφο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηε Γεξκαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο - ζα παξάζρεη ζηελ εηαηξεία επηρνξήγεζε 2,7 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ επελδχζεσλ 

γηα ην έξγν θαηαζθεπήο ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ειηαθψλ 

ζεξκηθψλ ζπιιεθηψλ ζηελ Αίγππην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Ο Raouf Khalaf, 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο πξσηνβνπιίαο, αλέθεξε φηη ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη 

λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο θπβέξλεζεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ.  

 

 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 
 Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ Tarek El Molla δήισζε φηη ππάξρνπλ 

πνιιά έξγα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ θιάδν πεηξειαίνπ 

θαη ζηνπο ηνκείο ηεο πεηξνρεκηθήο βηνκεραλίαο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

θαη πξψησλ πιψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ ππνθαηάζηαζε 

ησλ εηζαγσγψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηειεδηάζθεςεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Αηγππηηαθήο Δηαηξείαο 

Πεηξνρεκηθψλ πκκεηνρψλ (ECHEM) γηα λα εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2023/24 θαη λα ζπδεηήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ λέσλ έξγσλ, ν El 

Molla είπε φηη ππάξρνπλ πνιιά έξγα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ θφζηνο, 

πςειέο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επηηπγράλνπλ πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία απφ ην ηειηθφ πξντφλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε χιε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ παξαγσγή αλζξαθηθνχ λαηξίνπ θαη 

κεηαιιηθνχ ππξηηίνπ ζην Alamein. 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε, ν Ibrahim Mekki, πξφεδξνο ηεο ECHEM, παξνπζίαζε ηνπο 

γεληθνχο δείθηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εθηειεζηηθή ζέζε ησλ έξγσλ πνπ 

πινπνηνχληαη θαη ζρεδηάδνληαη, θαζψο αλέθεξε φηη ν πξνυπνινγηζκφο αθνξά 

καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο θαη έξγα χςνπο  EGP3,5 δηζ. ην πιαίζην απηφ, ν Mekki 

παξνπζίαζε ηα ζπλερηδφκελα θαη ζηνρεπκέλα βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πινπνίεζεο έξγσλ παξαγσγήο βηναηζαλφιεο, ην πεηξνρεκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο ζηελ νηθνλνκηθή δψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, ην πεηξνρεκηθφ 

ζπγθξφηεκα ζην New Alamein, θαζψο θαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο αλζξαθηθνχ 

λαηξίνπ θαη κεηάιισλ ππξηηίνπ ζην New Alamein. Άιια έξγα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξαγσγή μχιηλσλ ζαλίδσλ απφ θφθθνπο ξπδηνχ, παξάγσγα κεζαλφιεο θαη 

απνξξνθεηηθά πνιπκεξή. Δξγνζηάζην κειακίλεο  βξίζθεηαη ζε θάζε πινπνίεζεο ζηε 

Γακηέηηα. 

 Ο ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Ahmed Samir θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίνπ πνπ 

δηνξγάλσζε ε Obeikan Digital Solutions γηα λα αλαθνηλψζεη ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο 

εηαηξείαο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά (18/1/2023), δήισζε φηη ε ηερλνινγία θαη νη 
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ιεηηνπξγίεο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα 

ηηο παγθφζκηεο αιιαγέο. Ο ππνπξγφο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο, ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Απηφ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξφζζεζε ν Samir. Ζ θπβέξλεζε έρεη ήδε αξρίζεη λα 

ρηίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ «Φεθηαθή Αίγππην», ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο ρψξαο ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ζεκεηψλνληαο φηη απηή είλαη ζχκθσλε κε ην φξακα ηεο Αηγχπηνπ γηα ην 

2030. 

 Ο ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Ahmed Samir, αλαθνίλσζε φηη νη αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 11% ηνπο πξψηνπο 11 κήλεο ηνπ 2022, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγηθψλ ηνκέσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ηξέρνπζεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. 
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