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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-31/3/2021) 

 

 

ΓΙΜΔΡΗ ΘΔΜΑΣΑ 

 
Διιάδα θαη Αίγππηνο: Παηρλίδη ζην Δλεξγεηαθό Γεσπνιηηηθό πεδίν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

Μηθ. Καη πξνζαξκνγή απφ άξζξν ηεο Αλησλίαο Γήκνπ ζην ζχλδεζκν: 

https://moderndiplomacy.eu/2021/03/28/greece-and-egypt-game-changers-in-the-east-

mediterraneans-energy-geopolitics/  

Ζ Διιάδα παξακέλεη ε ηξίηε ρψξα κε ηηο ιηγφηεξεο έξεπλεο ζην ελεξγεηαθφ πεδίν ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην κε ειπηδνθφξεο πξννπηηθέο ελεξγεηαθψλ αλαθαιχςεσλ πνπ ηεθκεξηψλνληαη ζε 

ηξηζδηάζηαηεο ζεηζκηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ζεηζκηθφ πινίν «Nordic Explorer» 

ηεο λνξβεγηθήο εηαηξείαο PGS ην 2012-2013. Οη εθηηκήζεηο απφ γεσιφγνπο πεηξειαίνπ, κεραληθνχο 

θαη νηθνλνκνιφγνπο δείρλνπλ φηη έλαο πηζαλφο φγθνο 10 ηξηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ πνδηψλ αεξίνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή λφηηα ηεο Κξήηεο, θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζε 

βαζηά θαη πνιχ βαζηά ειιεληθά ζαιάζζηα χδαηα. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Διιάδα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ζαιάζζησλ ηκεκάησλ θαη ρεξζαίσλ 

πεξηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ έζνδα θαη δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε 

εμνξχμεηο πδξνγνλαλζξάθψλ. Σα έζνδα θαη ηα δηθαηψκαηα θαζνξίδνληαη ξεηά ζε ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ εηαηξεηψλ φπσο ε θνηλνπξαμία ηεο 

Hellenic Petroleum, ηεο American Exxon Mobil θαη ηεο French Total γηα εμεξεχλεζε θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο. χκθσλα 

κε απηφ ην ζπκβφιαην, εάλ αλαθαιπθζεί πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, «ην ειιεληθφ θξάηνο ζα 

θεξδίζεη ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ επελδχζεηο, θαηαλεκεκέλν σο εμήο: 20% σο θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζπλ 5% σο πεξηθεξεηαθφο θφξνο, κε ην ππφινηπν λα είλαη εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε κηα απμαλφκελε θιίκαθα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ φγθν ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ». 

Ζ παλδεκία θνξσλντνχ θαζπζηέξεζε ειαθξψο ηα ζρέδηα αλάπηπμεο λέσλ νηθνπέδσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ε ηξηκεξήο θνηλνπξαμία πνπ αλέιαβε ηελ αλάπηπμε δχν ζαιάζζησλ νηθνπέδσλ ζηα δπηηθά θαη 

λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο επαλαπξνγξακκαηίδεη ηε δηεμαγσγή ζεηζκηθψλ εξεπλψλ γηα ην 2022 αληί γηα 

ην 2021. Απφ ηελ άπνςε ηεο εμεξεχλεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, ε ππεξάθηηα Κξήηε αληηπξνζσπεχεη κηα 

παξακεζφξηα πεξηνρή . Ωζηφζν, ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κξήηεο αληηκεησπίδεη δχν κεγάιεο 

πξνθιήζεηο, δειαδή έλαλ ζπλδπαζκφ πνιχπινθεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο θαη εμαηξεηηθά βαζέσλ πδάησλ 

πνπ μεπεξλνχλ ηα ηξία ρηιηάδεο κέηξα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ. Ωζηφζν, νη γεσινγηθέο 

νκνηφηεηεο κε ην νηθφπεδν Zohr ηεο Αηγχπηνπ απμάλνπλ ηηο πξννπηηθέο γηα ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο 

πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Ζ Διιεληθή Αξρή Γηαρείξηζεο Τδξνγνλαλζξάθσλ έρεη εληνπίζεη πεξηζζφηεξα απφ 30 ζαιάζζηα 

νηθφπεδα κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε πνζφηεηα αλαθηήζηκνπ αεξίνπ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 2,5 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ηε δήισζε ελφο λένπ δηεζλνχο 

γχξνπ αδεηνδφηεζεο πνπ πηζαλφηαηα λα είλαη ςεθηαθφο αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο γεηηνληθήο 

Αηγχπηνπ πνπ αλαθνίλσζε ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνλ πξψην ςεθηαθφ δηεζλή γχξν πξνζθνξψλ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο (E&P) ζε 24 νηθφπεδα ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ, ηεο 

δπηηθήο εξήκνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Ζ παλδεκία ψζεζε ηελ Αίγππην λα πηνζεηήζεη νξηζκέλεο πνιηηηθέο γηα λα μεπεξάζεη ηηο ελεξγεηαθέο 

πξνθιήζεηο, φπσο ε ππεξπξνζθνξά ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαη ηε 

κείσζε ησλ εμαγσγψλ ελέξγεηαο. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε κείσζε ηηο ηηκέο ελέξγεηαο γηα 

βηνκεραληθνχο ρξήζηεο απφ 5,50 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά βξεηαληθέο ζεξκηθέο κνλάδεο (mmbtu) ζε 

4,50 / mmbtu , θαη κείσζε ηνλ θφξν επί ησλ κεξηζκάησλ ηεο εηαηξείαο γηα λα κεηψζεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
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αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Ο ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο 

Αηγχπηνπ έρεη επίζεο επεξεαζηεί αλαγθάδνληαο ηελ Αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Τπεξεζία Ζιεθηξηζκνχ 

θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ λα επηβάιεη φξηα ζηελ πνζφηεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί. Ζ παξέκβαζε ηεο ξπζκηζηηθήο 

αξρήο αλακέλεηαη λα επηβξαδχλεη ηηο επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηα επφκελα δχν 

ρξφληα θαη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαζπζηεξεί ηηο πξνζθνξέο γηα ειηαθά πάξθα έσο φηνπ ε δπλακηθή 

ελεξγεηαθήο πξνζθνξάο-δήηεζεο γπξίζεη ππέξ ηεο δήηεζεο. 

Όκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ππήξμαλ ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη νη 

πξννπηηθέο γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ πεδίσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην ήηαλ αξθεηά ειπηδνθφξεο. 

Σα έξγα βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ πεξηιακβάλνπλ ην έξγν επέθηαζεο παξαγσγήο νθηαλίσλ ηεο Δζληθήο 

Δηαηξείαο Γηχιηζεο θαη Πεηξνρεκηθήο ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηα εγθαίληα ηνπ δηπιηζηεξίνπ πεηξειαίνπ 

ηεο Αηγππηηαθήο Δηαηξείαο Γηχιηζεο (ERC) ζην Mostorod πνπ αλακέλεηαη λα παξάγεη πεξίπνπ 2,3 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαπζίκνπ ληίδει θαη 860 ρηιηάδεο ηφλνπο θαπζίκνπ πςειψλ νθηαλίσλ εηεζίσο  

θαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο ηνπ Ahmed Hamdy Tunnel 2, ελφο ππφγεηνπ ζπλδέζκνπ 

κεηαθνξάο θάησ απφ ην θαλάιη ηνπ νπέδ πνπ ζα ζπλδέζεη ηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά κε ηελ επεηξσηηθή 

Αίγππην. 

Παξά ηελ παλδεκία, ην Κάηξν ππέγξαςε 22 ζπκθσλίεο εμεξεχλεζεο θαη παξαγσγήο ην 2020 γηα ηελ 

αλάπηπμε ππεξάθηησλ νηθνπέδσλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε δηεζλείο 

εηαηξείεο πεηξειαίνπ φπσο ε American Exxon Mobil, ε British Shell θαη ε BP, ε Ηηαιηθή ENI, ε 

French Total θαη άιιεο. Ζ ειιεληθή κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξεία ελέξγεηαο Energean Oil & Gas έρεη 

αλαιάβεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηεο αηγππηηαθήο παξαρψξεζεο ζην Abu Qir πνπ βξίζθεηαη ζην Γέιηα 

ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, θαη είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θφκβνπο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ 

ειιεληθή εηαηξεία ελέξγεηαο έιαβε πξφζθαηα κηα ηειηθή επελδπηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ 

παξαρψξεζε ζηελ πεξηνρή North Am Amya θαη North Idku φπνπ βξίζθνληαη ηα πεδία θπζηθνχ αεξίνπ 

Yazzi θαη Python, ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ δνξπθνξηθά ζηελ ππεξάθηηα θαη ζηελ ππνδνκή μεξάο ηνπ 

Abu Qir. 

Ζ Διιάδα θαη ε Αίγππηνο θαηάθεξαλ λα γίλνπλ δχν απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ 

εμαζθάιηζαλ πνιιά ππνζρφκελεο επελδπηηθέο πξννπηηθέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Οη δχν 

ρψξεο κέζσ ζπληνληζκέλσλ πνιηηηθψλ έρνπλ θαζνξίζεη ηελ ελεξγεηαθή γεσπνιηηηθή ηεο πεξηνρήο. Ζ 

Αζήλα θαη ην Κάηξν ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηε κεξηθή νξηνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ΑΟΕ ηνπο, 

αθπξψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο ηεο Ληβχεο ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

ζαιάζζησλ ζπλφξσλ. Ζ ζπκθσλία νξηνζεηεί κηα ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ 26ν 

κεζεκβξηλφ πνπ ζπλαληά ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Κξήηεο έσο ην 28ν κεζεκβξηλφ πνπ ζπλαληά ην 

ειιεληθφ λεζί ηεο Ρφδνπ, παξαρσξψληαο ην 55% ησλ δηαηξεκέλσλ ζαιάζζησλ δσλψλ ζηελ Αίγππην 

θαη ην 45% ζηελ Διιάδα. Ζ ζπκθσλία κεξηθήο νξηνζέηεζεο είλαη απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεχζεσλ 15 

εηψλ θαη αλαγλσξίδεη φια ηα δηθαηψκαηα ησλ παξάθηησλ θξαηψλ ζηηο ζαιάζζηεο δψλεο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS). Ζ ζπκθσλία 

αθπξψλεη πξαθηηθά ην επηρείξεκα ηεο Σνπξθίαο φηη ηα ειιεληθά λεζηά δελ έρνπλ απνθιεηζηηθή 

νηθνλνκηθή δψλε. Ζ ζπκθσλία κεξηθήο νξηνζέηεζεο πξνβιέπεη επίζεο φηη θαη νη δχν ρψξεο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο επηρείξεζεο γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ αλάπηπμε θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ εθηείλνληαη ζηηο ΑΟΕ ηνπο. 

Ζ Διιάδα, ε Αίγππηνο θαη ε πεξηνρή αλακέλεηαη λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηε ζπκθσλία 

νξηνζέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζηελ πξνζέιθπζε δηεζλψλ επελδχζεσλ γηα 

εμεξεχλεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε νξηνζεηεκέλεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, απνζάξξπλζε ηεο 

ηνπξθηθήο θξαηηθήο εηαηξείαο ελέξγεηαο (TPAO) λα πξνρσξήζεη ζε δξαζηεξηφηεηεο γεψηξεζεο ζηηο 

ζαιάζζηεο δψλεο ηεο Ληβχεο πνπ εθηείλνληαη ζηα αηγππηηαθά χδαηα, εθηέιεζε πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ 

ελεξγεηαθήο ππνδνκήο φπσο ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ ζα κεηαθέξεη 

θπζηθφ αέξην απφ ην Ηζξαήι θαη ηελ Κχπξν ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Διιάδαο θαη  εθηέιεζε ηνπ 
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EuroAfrica Interconnector πνπ ζα ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Διιάδαο κέζσ ηνπ ειιεληθνχ λεζηνχ ηεο Κξήηεο.  

Μέζσ κηαο επξείαο πεξηθεξεηαθήο δέζκεπζεο γηα εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο ελέξγεηαο, ε Διιάδα θαη ε Αίγππηνο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ 

Φφξνπκ Αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηνπ νπνίνπ ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ππνγξάθεθε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2020. Σν θφξνπκ πνπ εδξεχεη ζην Κάηξν είλαη έλαο νξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ πινχην ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κέζσ ηεο απφ θνηλνχ νινθιήξσζεο θαη ρξήζεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ή 

θαηαζθεπήο λέαο. Σν θφξνπκ παξέρεη κηα πιαηθφξκα δηαιφγνπ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θξαηψλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο βηνκεραλίαο γηα δεηήκαηα upstream 

θαη downstream. Ωο απνηέιεζκα ησλ πνιιά ππνζρφκελσλ αλαθαιχςεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ε Διιάδα θαη ε Αίγππηνο έρνπλ ιάβεη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πεξηθεξεηαθνχο θφκβνπο εκπνξίαο ελέξγεηαο. Ζ Διιάδα έρεη πινπνηήζεη έξγα ελεξγεηαθήο ππνδνκήο 

κε ζθνπφ λα ρξεζηκεχζεη σο πχιε γηα πεξηθεξεηαθέο πξνκήζεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Αζήλα αλαβάζκηζε δχν θνξέο ην ρεξζαίν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ Revithoussa LNG πνπ 

βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο Αζήλαο γηα λα δηαρεηξηζηεί κεγαιχηεξνπο φγθνπο ΤΦΑ θαη λα δηαηεξήζεη 

απμεκέλε ηθαλφηεηα αεξηνπνίεζεο ΤΦΑ. Δπηπιένλ, ε ηαρεία θαηαζθεπή ηεο ππεξάθηηαο κνλάδαο 

απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο (FSRU) ζηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ζηε βνξεηναλαηνιηθή 

Διιάδα γηα ηε κεηαθνξά ΤΦΑ ζηα Βαιθάληα θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε έρεη πξνζειθχζεη 

ακεξηθαληθή θαη επξσπατθή ππνζηήξημε. Ο ιφγνο είλαη φηη ην FSRU ζηε βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα 

εληζρχεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο Δπξψπεο θαη ηε δηνρέηεπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ΤΦΑ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Αίγππηνο ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Κχπξν γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ πνπ ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην νηθφπεδν Aphrodite ζηα εξγνζηάζηα 

πγξνπνίεζεο ηεο Αηγχπηνπ γηα επαλεμαγσγή ζε ηξίηεο αγνξέο. Τπνγξάθεθε κηα πξφζζεηε ζπκθσλία 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Ηζξαειηλνχ αεξίνπ απφ ην νηθφπεδν Leviathan κέζσ αγσγνχ ζηελ Αίγππην θαη 

κηα άιιε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αηγππηηαθήο Αξρήο πκκεηνρήο Φπζηθνχ Αεξίνπ (EGAS), ηεο 

Δλνπνηεκέλεο Δηαηξείαο Αλάδνρσλ (CCC) θαη ηνπ Παιαηζηηληαθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε νηθνπέδνπ ζαιάζζηνπ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γάδαο. Γηα ηελ ηειεπηαία ζπκθσλία, ηα 

ζρέδηα εθκεηάιιεπζεο αθνξνχλ ηε κεηαθνξά παιαηζηηληαθνχ αεξίνπ κέζσ ελφο λένπ αγσγνχ ζηελ 

Αίγππην γηα πγξνπνίεζε θαη εμαγσγή ζηελ Δπξψπε. 

Αλακθίβνια, ε Διιάδα θαη ε Αίγππηνο είλαη δχν ρψξεο πνπ ε ρσξνζέηεζή ηνπο, ηνπο επηηξέπεη λα 

πηνζεηνχλ ζπλεπείο πνιηηηθέο πνπ επηθεληξψλνληαη φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε εκπνξηθνχο θφκβνπο, αιιά θαη ζηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ 

ζπλφξσλ. Καη νη δχν ρψξεο επηδηψθνπλ ηελ ελεξγφ δηπισκαηία θαη ηελ νηθνδφκεζε ζπλαζπηζκψλ, νη 

νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζα αλαδσνγνλήζνπλ 

πεξηθεξεηαθνχο κεραληζκνχο πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, ησλ ιαψλ θαη ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
Η Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 6

ε
 ζηνπο απνδέθηεο εκβαζκάησλ ζηνλ θόζκν ην 2020, κε 24,4 δηζ. 

Γνιάξηα  

Ζ Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αηγχπηνπ (CAPMAS) αλαθνίλσζε φηη ε Αίγππηνο θαηέιαβε ηελ 

6ε ζέζε παγθνζκίσο ζε φ, ηη αθνξά ηα εκβάζκαηα πξνο ην εζσηεξηθφ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

εμσηεξηθφ, χςνπο 24,4 δηζ. δνιαξίσλ γηα ην 2020 Ο αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην 6,7% ηνπ ΑΔΠ. Σα 

ζηνηρεία αλαθνηλψζεθαλ ζην πιαίζην ηεο εμάκελεο έθζεζεο ηεο CAPMAS, κε ηίηιν «Πιεζπζκφο - 

Έξεπλα θαη κειέηεο», κε αξθεηέο αλαιπηηθέο κειέηεο. 
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Ζ κειέηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε δεηθηψλ κεηαλάζηεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο SDG ηνπ ΟΖΔ ζηελ Αίγππην, θαη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πξνθιήζεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε. Σα εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά 

ην πξψην εμάκελν (H1) ηεο ρξήζεο (2019-2020) ζηα 13,7 δηζ. Γνιάξηα, παξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

θνξνλντνχ (COVID-19), ζε ζχγθξηζε κε 12 δηζ. Γνιάξηα ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2018/19, 

αληαλαθιψληαο αχμεζε 1,7 δηζ. $. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Ο ξόινο ηεο Afreximbank ζηελ πξνώζεζε ησλ άκεζσλ επελδύζεσλ ζηελ Αθξηθή 

Πξηλ απφ πεξίπνπ ελάκηζε ρξφλν, ε Afreximbank εγήζεθε ηεο εθηέιεζεο ηνπ κνλαδηθνχ κεγαιχηεξνπ 

ελδναθξηθαληθνχ επελδπηηθνχ έξγνπ ζηελ Σαλδαλία. Σν έξγν πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 2,9 δηο 

δνιαξίσλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα παξάγεη πεξηζζφηεξα απφ 2.000 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ρξεκαηνδνηήζεθε απνθιεηζηηθά απφ αθξηθαληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη βξίζθεηαη ππφ 

εθαξκνγή απφ αηγππηηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Απηφ πξνζηίζεηαη ζε παξφκνηα επελδπηηθά 

έξγα αμίαο πεξίπνπ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Afreximbank θαη 

εθηειέζηεθαλ απφ αθξηθαληθέο εηαηξείεο ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Ζ Afreximbank έδσζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ αθξηθαληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ (ADI), 

δειαδή επελδχζεηο απφ Αθξηθαλνχο ζε αθξηθαληθέο ρψξεο εθηφο απφ ηηο δηθέο ηνπο. 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ, επελδχζεηο απφ κε αθξηθαληθέο πεγέο) έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ 

ζπγθεληξσζεί ζηηο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο ηεο Αθξηθήο, κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Αληηζέησο, νη ADI έρνπλ επηθεληξσζεί ζε 

παξαγσγηθνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ μελνδνρείσλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ησλ ρεκηθψλ, ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ππνδνκψλ θαη άιισλ 

ηνκέσλ ππεξεζηψλ. Ζ αχμεζε ησλ ελδναθξηθαληθψλ επελδχζεσλ είλαη επνκέλσο απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AfDB), νη ΑΞΔ εληφο ηεο Αθξηθήο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2003 θαη 2017 αλήιζαλ ζε 92,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ωζηφζν, αληηπξνζσπεχνπλ 

έλα κηθξφ κέξνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο λα επεθηείλεη απηά ηα 

είδε ADI βαζίδνληαη ζηνλ ζρεηηθά κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ αληίθηππφ ηνπο απφ ηηο ΑΞΔ. Μέζσ ησλ 

ADI επελδχζεσλ ην ελδνπεξηθεξεηαθφ εκπφξην κπνξεί λα επηηαρπλζεί κε δπλακηθή έλλνηα. Οη ADI 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη εθηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ αθξηθαληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

εηαηξείεο θαη νδεγνχλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο εζθαικέλεο εληχπσζεο γηα ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο ηεο 

επείξνπ λα εθηειεί κεγάια αθξηθαληθά έξγα. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ επελδχζεσλ είλαη ε δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ πνζνζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο εληφο ηεο Αθξηθήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζε λέα 

αλαπηπμηαθά έξγα, επεθηείλνληαο έηζη ηνπο πφξνπο ηεο Αθξηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Σα άκεζα θαη 

έκκεζα απνηειέζκαηα δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη εμίζνπ εκθαλή. Σα έξγα, πνπ πινπνηήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο αθξηθαληθνχο πφξνπο, δηεπθφιπλαλ ηηο κεηαθνξέο δεμηνηήησλ θαη ηερλνινγηψλ εληφο 

ηεο Αθξηθήο, ψζεζαλ ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ελζσκάησζαλ ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ).  Ζ αχμεζε ησλ ADI ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε, παξά ηε ζεκαληηθή 

πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί. Ζ Έθζεζε Δπελδχζεσλ ηεο Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AfDB) 

γηα ην 2018, αλαθέξζεθε θπξίσο ζηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ζην 

θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ πνιηηηθή αζηάζεηα σο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ ADI. Άιιεο πξνθιήζεηο αθνξνχλ ηε δηαθζνξά, ηνπο θφξνπο, ηα ηεισλεία θαη ηνπο 

εκπνξηθνχο θαλνληζκνχο. Δπηπρψο, νη θαλνληζηηθέο πξνθιήζεηο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ ηεο 

Ζπεηξσηηθήο Αθξηθήο (AfCFTA). Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021, ε Αθξηθή άξρηζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη 
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ζην πιαίζην ηνπ AfCFTA. Απηφ ην ηζηνξηθφ βήκα ζεκαηνδνηεί ηελ πξψηε θάζε ηεο απειεπζέξσζεο 

ηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηεο 

εμάιεηςεο ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ πνζνζηψζεσλ. Αθνινπζεί ε έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ην 

εκπφξην αγαζψλ, έλα πξσηφθνιιν γηα ην εκπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο, έλα πξσηφθνιιν γηα ηελ επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην 

πξφγξακκα δαζκνινγηθψλ παξαρσξήζεσλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ 

ζπλερίζηεθαλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Φάζεο 2, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην Πξσηφθνιιν γηα ηηο 

Δπελδχζεηο, ζα νινθιεξσζνχλ ζχληνκα. 

Δπηπιένλ, ζα βειηηψζεη ην πεξίπινθν πιαίζην ησλ ελδναθξηθαληθψλ επελδχζεσλ, αληηθαζηζηψληαο ηηο 

πθηζηάκελεο 171 ελδν-αθξηθαληθέο δηκεξείο επελδπηηθέο ζπλζήθεο (BIT) κε κηα εληαία ζπλζήθε πνπ 

ζα ξπζκίδεη φινπο ηνπο ADI. Ωζηφζν, ε έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηηο επελδχζεηο δελ είλαη 

απηνζθνπφο. Θα απαηηεζνχλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ κε πνιηηηθψλ 

πξνθιήζεσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο. Ζ AfDB πξφηεηλε φηη νη αθξηθαληθέο ρψξεο πξέπεη λα 

νηθνδνκήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζηελ ήπεηξν, 

αληιψληαο δπλαηφηεηεο απφ ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα, ηηο ηνπηθέο γλψζεηο θαη ην εγρψξην ηαιέλην 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο πξέπεη λα 

πξνσζνχλ ζηαζεξέο πνιηηηθέο, νκαινχο θαλνληζκνχο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. 

Ο ξφινο ησλ αλαπηπμηαθψλ ηδξπκάησλ ζα είλαη θξίζηκνο ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ελδναθξηθαληθνχ 

επελδπηηθνχ δπλακηθνχ θαη ν ξφινο ηνπο ζα είλαη ζεκαληηθφο ζηελ ζηήξημε αθξηθαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα αθξηθαληθά έξγα. Σα ελδν-αθξηθαληθά επελδπηηθά 

θεθάιαηα θαη ηα ελδναθξηθαληθά επελδπηηθά πξντφληα εγγπήζεσλ ηεο ηεο Afreximbank παξέρνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δηεπθνιχλζεηο εγγχεζεο θηλδχλνπ θαη επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ ADI. Ζ πχιε πιεξνθνξηψλ γηα ην εκπφξην ηεο Afreximbank, πξφθεηηαη λα 

μεθηλήζεη ην δεχηεξν ηξίκελν (2ν ηξίκελν) ηνπ 2021, θαη ζα πξνζθέξεη επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε 

νιφθιεξε ηελ Αθξηθή κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 

Σα πξνγξάκκαηα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηεηείο επθαηξίεο αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο ζηελ 

Δλδναθξηθαληθή Δκπνξηθή Έθζεζε, πνπ δηνξγαλψλεη ε Afreximbank, ε Αθξηθαληθή Έλσζε θαη ε 

Γξακκαηεία ηεο AfCFTA. Δπηπιένλ, ην Παλαθξηθαληθφ χζηεκα Πιεξσκψλ θαη Γηαθαλνληζκνχ 

(PAPSS), απφ ηελ Σξάπεδα ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΑΔ, θπθινθνξεί ήδε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2021, θαη 

έηζη νη πξνθιήζεηο κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ελδναθξηθαλνί επελδπηέο 

ζα αξρίζνπλ λα πεξηνξίδνληαη. Ζ πξσηνπνξηαθή πξσηνβνπιία ηεο Afreximbank γηα ην εκπφξην εληφο 

ηεο Αθξηθήο (ην IntraChamps), πνπ μεθίλεζε ην 2016, ππήξμε ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ελδναθξηθαληθνχ εκπνξίνπ θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ηεο 

Σξάπεδαο. 

Ζ πξσηνβνπιία IntraChamps επηηξέπεη ζηελ Σξάπεδα λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηεο γηα ηελ ήπεηξν 

θαη ηηο ηζρπξέο ζρέζεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Παξέρεη ζε επηρεηξήζεηο επθαηξίεο λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξέο θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα θεξδίζνπλ επηηπρψο έξγα. Ζ Afreximbank κέζσ 

ηνπ IntraChamps ζέηεη ηηο αθξηθαληθέο επηρεηξήζεηο ζε ηζφηηκν αληαγσληζκφ κε κε αθξηθαληθέο 

επηρεηξήζεηο, ψζηε λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα έξγα θαη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Αθξηθή, ππνζηεξηδφκελεο κε νκφινγα πξνζθνξάο, εγγπήζεηο πξνθαηαβνιψλ, ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ή 

/ θαη εκπνξηθψλ ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Απφ 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηνβνπιίαο ην 2016, πεξίπνπ $ 5 δηζεθαηνκκχξηα αθνξνχλ ζε 

πξνζθνξέο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξεη ή πιήξσο απφ ηελ Afreximbank. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε 

δηεπθφιπλζε, ε Σξάπεδα έρεη ππνζηεξίμεη αθξηθαληθέο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ην Dangote 

Group of Nigeria ζηε Γθάλα θαη ηελ Σαλδαλία. δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ Wadi Degla ηεο Αηγχπηνπ 

ζηελ Αηζηνπία θαη ηελ Κέλπα · Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ El-Sewedy ζε πνιιέο αθξηθαληθέο ρψξεο 

θαη ηελ επέλδπζε ηεο Mota-Engil, S.A. ζηελ Αγθφια θαη ζε άιιεο αθξηθαληθέο ρψξεο, κεηαμχ άιισλ. 
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ην πιαίζην ηνπ AfCFTA, ε αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ ελδναθξηθαληθψλ επελδπηηθψλ ξνψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ AfCFTA, ηελ αλάιπζε πνιηηηθήο, ηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ θαζνδήγεζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζε πξνγξάκκαηα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Απφ ηελ άπνςε 

απηή, ε Afreximbank μεθίλεζε έλα έξγν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή, 

παξαθνινχζεζε / παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ ελδναθξηθαληθψλ ξνψλ επελδχζεσλ. Οη 

επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ζηελ ππφινηπε ήπεηξν παξακέλνπλ ηεξάζηηεο. Σν AfCFTA θαη νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην πεξηβάιινλ, αιιά ηδξχκαηα φπσο ην Afreximbank θαη άιια 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα αλάπηπμεο ζα παξακείλνπλ θξίζηκα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ αθξηθαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο.  

Σν γηγαληηαίν έξγν ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Αηγύπηνπ εμαιείθεη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε ζηελ 

πόιε ηνπ Γέιηα 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Kafr el-Sheikh ζην Γέιηα ηεο Αηγχπηνπ παξαθνινπζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ ηηο 

απφπεηξεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαζρίζνπλ ηε Μεζφγεην γηα λα 

δήζνπλ ζηελ Δπξψπε. Πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηηζηεί ην θχκα κεηαλάζηεπζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο, ε θπβέξλεζε δεκηνχξγεζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ Αίγππην θαη ηελ πεξηνρή MENA, ην «έξγν Ghalioun», ην νπνίν εγθαηληάζηεθε 

ην 2017 ζηελ πεξηνρή Berket Ghalioun. Υηηζκέλν σο έλα ηεξάζηην ηρζπνηξνθείν ζε κία έθηαζε 12.000 

feddans, ην έξγν Ghalioun πηζηεχεηαη φηη κείσζε ην πνζνζηφ παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο αθνχ παξείρε 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηνπο λένπο. 

Δηδηθφηεξα: 

1- Σν έξγν παξείρε 15.000 επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαηά ηηο πξψηεο θάζεηο εγθαηάζηαζεο θαη 

παξαγσγήο ηνπ. 

2- Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ είλαη ρηηζκέλε ζε έθηαζε 4.000 feddan.- Σν θφζηνο ηεο πξψηεο θάζεο 

είλαη 1 δηο θαη 700 εθαηνκκχξηα EGP 

3- Ο Πξφεδξνο Sisi έζεζε ην ζεκέιην ιίζν ηεο δεχηεξεο θάζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πεξηνρή 9.000 

feddans. Πεξηιακβάλεη έλα εθθνιαπηήξην ςαξηψλ θαη γαξίδσλ ζε έθηαζε 17 ζηξεκκάησλ κε 

ρσξεηηθφηεηα 20 εθαηνκκπξίσλ ζαιάζζησλ ςαξηψλ θαη 2 δηζεθαηνκκχξηα πξνλχκθεο γαξίδαο. Σν 

ηρζπνηξνθείν πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 453 ιίκλεο αλαπαξαγσγήο. Ζ εθκεηάιιεπζε γαξίδαο 

πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 655 ιίκλεο. 

4- Πεξηιακβάλεη επίζεο θέληξν έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηάξηηζεο ζε έθηαζε 700 ηεηξαγσληθψλ 

κέηξσλ. 

5- Πεξηιακβάλεη έλα εθηξνθείν γηα ζαιάζζηα ςάξηα ζε έθηαζε 1.518 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο 120 ρηιηάδεο ηφλνπο εηεζίσο. 

6- Πεξηιακβάλεη κχιν δσνηξνθψλ γηα γαξίδεο ζε έθηαζε 567 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα 60.000 ηφλσλ εηεζίσο. 

7- Σν εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο αθξνχ πεξηιακβάλεη έθηαζε 1.200 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο 900/1500 θηιά ηελ εκέξα. 

8- Ζ Fish Industrial City απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θάξκα επεμεξγαζίαο ςαξηψλ θαη γαξίδσλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, κε έθηαζε 19.695 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Ζ Fish Industrial City ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο βηνκεραληθήο πφιεο. 

9-ηηο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλνληαη ηχπνη ςαξηψλ πνπ δελ ππήξραλ πξνεγνπκέλσο ζην Kafr El-

Sheikh, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςαξηψλ Musa, ιαβξάθη φισλ ησλ εηδψλ, θηιέησλ, θέθαινο, θαη 

φια ηα είδε γαξίδσλ.  
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Σηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ην θέληξν επεμεξγαζίαο επηζθέπηνληαη καζεηέο ζρνιείσλ θαη θνηηεηέο γηα 

λα ζαπκάζνπλ ην έξγν πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαη λα απνθηήζνπλ εηθφλα γηα πηζαλή επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. 

Η Γεξκαλία επηθξνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο ρξεώλ κε ηελ Αίγππην 

Σν Παγθφζκην Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (WFP) ζηελ Αίγππην έιαβε, ην 2020, 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 15 εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ην Αηγππηηαθφ-Γεξκαληθφ πξφγξακκα αληαιιαγήο 

ρξεψλ, γηα λα βνεζήζεη ηελ θπβέξλεζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο θαη εθπαίδεπζεο νξηζκέλσλ 

νηθνγελεηψλ. Ζ ζπλεηζθνξά έγηλε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπελδχζεηο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηελ Άλσ Αίγππην». Απηφ ην έξγν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο γηα ηηο γπλαίθεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απηάξθεηα θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ. Έλα ρξφλν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πξνέθπςαλ απηά 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΟΖΔ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 

Γεξκαληθήο θξαηηθήο ηξάπεδαο αλάπηπμεο KfW θαη ησλ Αηγχπηησλ εηαίξσλ. Σν WFP επέθηεηλε ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζε γπλαίθεο ζε νξηζκέλεο αγξνηηθέο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο θαη ηνπο 

παξείρε πξφζβαζε ζε κηθξνπηζηψζεηο, επθαηξίεο γηα θαηάξηηζε, ζπκβνπιεπηηθή θαη ζπκκεηνρή ζε 

δίθηπα. Υάξε ζε απηήλ ηελ ππνζηήξημε, πνιιέο γπλαίθεο θαηάθεξαλ λα μεθηλήζνπλ λα δεκηνπξγνχλ 

ηα δηθά ηνπο έξγα - έλα βήκα πνπ απνηέιεζε κηα ζεκειηψδε αιιαγή ζηε δσή ηνπο. 

Ζ Zainab είλαη κία απφ ηηο γπλαίθεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ελεξγά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

WFP θαη εξγάδεηαη σο εμεηδηθεπκέλε ηερλίηξηα ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ αληηγξάθσλ αξραίσλ 

αηγππηηαθψλ αγαικάησλ. Καηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο κηθξή επηρείξεζε θαη λα αγνξάζεη 

λέν εμνπιηζκφ πνπ επηηξέπεη επίζεο ζε πνιιά απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο λα βξνπλ επθαηξίεο 

εξγαζίαο ζην εξγαζηήξηφ ηεο. Μηα άιιε γπλαίθα, ε Aya, ράξε ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ην WFP, 

κπφξεζε λα εθπιεξψζεη ην φλεηξφ ηεο λα αλνίμεη έλα θνκκσηήξην.  

Σέηνηεο ηζηνξίεο δείρλνπλ φηη γπλαίθεο φπσο ε Zainab θαη ε Aya έρνπλ απνθηήζεη λέεο εκπεηξίεο θαη 

θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ην φξακά ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ άιινπο λα βξνπλ επθαηξίεο λα εξγαζηνχλ. 

Απηφ ζα έρεη αληίθηππν ζηε δσή ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Ζ Γεξκαλία, καδί κε ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, ην KfW θαη ην WFP, είλαη απνθαζηζκέλε λα ζπλερίζεη ζην δξφκν ηεο γφληκεο 

ζπλεξγαζίαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

Πξόεδξνο Αι ίζη: «Καλείο δελ ζα αγγίμεη ζηαγόλα από ην λεξό ηεο Αηγύπηνπ» 

Ζ Αίγππηνο δελ ζα επηηξέςεη ζε θαλέλαλ λα πάξεη νχηε κηα ζηαγφλα λεξνχ, θαη θαλείο δελ είλαη ζην 

αππξφβιεην γηα εκάο, δήισζε ν Πξφεδξνο Abdel Fattah Al-Sisi. Ο Al-Sisi θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςήο ηνπ ζην Κέληξν Θαιάζζηαο Καηάξηηζεο θαη Πξνζνκνίσζεο ηεο Αξρήο ηνπ Καλάιη νπέδ 

(SCA) ζηελ Ηζκαειία., ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο δελ απεηιεί θαλέλαλ.  Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ ηεο επηηπρίαο ηεο Αηγχπηνπ ζηελ απεκπινθή ηνπ πινίνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ever Given ηε Γεπηέξα. 

Μηιψληαο γηα ην δήηεκα ηνπ Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), ν Al-Sisi είπε: 

«Τπνγξακκίδσ πάληα φηη ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ε πξψηε καο επηινγή απφ ηελ αξρή. Οπνηαδήπνηε 

ερζξηθή θίλεζε ζα έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο». Ο Πξφεδξνο εμήγεζε φηη ε 

Αίγππηνο επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ. Ωζηφζν, ε Αίγππηνο ζα αλαιάβεη δξάζε αλ θάπνηνο πάξεη παξάλνκα έζησ θαη κηα ζηαγφλα 

λεξνχ. 

Δλ ησ κεηαμχ, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Αηζηνπίαο θαη ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Νηέκεθε Μεθφλελ δήισζε φηη 

ε ρψξα ηνπ ζα μεθηλήζεη ηε δεχηεξε πιήξσζε ηνπ ηεξάζηηνπ θξάγκαηνο Μπιε Νείινπ ηνλ Ηνχιην, 

φπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί. Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ν ππνπξγφο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο 

ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ακπληέι Αάηη δήισζε φηη ε ρψξα ηνπ έρεη δείμεη πςειά επίπεδα επειημίαο 
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θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο πεξηφδνπ γηα ην GERD. Ο Abdel Aaty πξφζζεζε φηη ε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο έρεη ζηακαηήζεη θαη φηη ε Αηζηνπία πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ρξφλν. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 

 
Η AfDB αλαθεξύρζεθε ην Καιύηεξν Παγθόζκην Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα γηα ην 2021 από 

ηελ Global Finance 

Ζ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) αλαθεξχρζεθε σο ην Καιχηεξν Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

Ίδξπκα ζηνλ θφζκν γηα ην 2021 απφ ηελ Global Finance. Ζ Global Finance αλαθήξπμε ηελ AfDB σο 

ην θαιχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζηνλ θφζκν, σο κηα παγθφζκηα αλαγλψξηζε ησλ ζπλερψλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ππνζηήξημε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Απηφ ην βξαβείν απνηειεί ζαθή ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί ε AfDB 

ππφ ηελ ηθαλή εγεζία ηεο πξνέδξνπ ηεο, Akinwumi Adesina. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Adesina 

επαλεθιέρζεθε νκφθσλα γηα δεχηεξε ζπλερή πεληαεηή ζεηεία σο επηθεθαιήο ηνπ ηδξχκαηνο πέξπζη. 

Σν 2020, ε AfDB είρε αλαγλσξηζηεί γηα ηελ γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αθξηθαληθήο 

επείξνπ κεηά ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19) θαη γηα ην ξφιν ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο Έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο γηα ηελ ηαρεία αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δαλεηζκνχ ηνπ 2020 θαη γηα ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθήο ζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο θαη ηαρείαο εθηακίεπζεο. 

Ζ AfDB παξέρεη ηνλ θαηάιιειν δεκνζηνλνκηθφ ρψξν γηα ηηο ρψξεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πηεζηηθέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο COVID-19, θαζψο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αγνξά θαη εηζαγσγή 

ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ. Ζ ηξάπεδα έδσζε επίζεο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηελ θξίζε. 

Παξά ηηο πξνθιήζεηο ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ, δηαηήξεζε πνιχ ηζρπξέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Η CBE πξόθεηηαη λα δηαζέζεη 1,2 δηζ. EGP γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε απιήξσησλ ινγαξηαζκώλ 

θπζηθνύ αεξίνπ ησλ εηαηξεηώλ θεξακηθώλ θαη πνξζειάληλσλ εηδώλ 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) ζα δηαζέζεη 1,2 δηο EGP γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

απιήξσησλ ινγαξηαζκψλ θπζηθνχ αεξίνπ ησλ εηαηξεηψλ θεξακηθψλ θαη πνξζειάληλσλ εηδψλ. ηφρνο 

είλαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πξνθαηαβνιή δφζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ 

ηα έμνδά ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε δφζε ζα κεηαθεξζεί απεπζείαο ζηηο εηαηξείεο θνηλήο 

σθέιεηαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε εληάζζεηαη ζηελ επηρνξήγεζε ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

κε πνζφ χςνπο 100  δηζ. EGP κε απφδνζε 8%. 

ε επηζηνιή πξνο ηηο ηξάπεδεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο, ε CBE δήισζε φηη νη εηαηξείεο 

πνπ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηήλ ηελ πξσηνβνπιία πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φια ηα έγγξαθα 

πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηε ζπκθσλία κε ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ θαη ηηο εηαηξείεο 

θπζηθνχ αεξίνπ. ηα έγγξαθα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηεο πξνθαηαβνιήο, 

ελψ απφ απηή εμαηξείηαη ην 50% ηεο αμίαο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ηφθσλ γηα ρξέε θπζηθνχ αεξίνπ έσο 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019. Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη απηέο νη εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζνπλ ην 

ρξένο ηνπο κέζσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ CBE μεθίλεζε κηα πξσηνβνπιία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ βηνκεραληθνχ, ηνπ γεσξγηθνχ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2019. πλνιηθά 100 δηζεθαηνκκχξηα EGP ζα δηαηεζνχλ κέζσ 

ηξαπεδψλ κε επηηφθην 8%, ππνινγηδφκελν ζε θζίλνπζα βάζε. 

Οη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ κέζσ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο επεηξάπε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ εμφδσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ληίδει. 
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Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζπδεηνύλ ηελ ηόλσζε ησλ ζεζκηθώλ 

επελδύζεσλ ζηελ θεθαιαηαγνξά ηεο Αηγύπηνπ 

Ο Ηζιάκ Αδδάκ, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (FRA), 

ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά 

γηα λα ζπδεηήζνπλ ηξφπνπο ηφλσζεο ησλ ζεζκηθψλ επελδχζεσλ ζηελ θεθαιαηαγνξά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ επίζεο κεζφδνπο αχμεζεο ηεο αγνξάο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο αξρήο. Ο Azzam είπε φηη ζηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ νη 

δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ πνπ ζπδήηεζαλ θαη δηεξεχλεζαλ ηνπο ηξφπνπο αχμεζεο ησλ ζεζκηθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ θεθαιαηαγνξά. Ζ ζπλάληεζε νινθιεξψζεθε κε ηε ζπκθσλία φηη νη δηαρεηξηζηέο 

επελδχζεσλ ζα ππνβάινπλ έγγξαθν εξγαζίαο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνηάζεηο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο αγνξάο εληφο δχν εβδνκάδσλ. ην έγγξαθν ζα ηνληζηεί ε πξνζπάζεηα ηνπ FRA λα παξέρεη 

πιήξε ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ Αηγππηηαθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ EGX, 

ελψ πξαγκαηνπνηεί δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο κε άιια ζεζκηθά φξγαλα ηεο αγνξάο. ε απηφ ην πιαίζην, 

ν Αδδάκ ζεκείσζε φηη, κεηά ηε ζπλάληεζε, ν πξφεδξνο ηνπ FRA Μνράκελη Οκάλ έδσζε εληνιή λα 

εθδίδνληαη ηαθηηθά ελεκεξσηηθά δειηία πξνο φια ηα ηδησηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Απηφ ζα 

εμαζθαιίζεη φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ελαξκνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14α παξάγξαθνο 1 ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ λφκνπ 

αξηζ. 54 ηνπ 1975. Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 100 εθαη. EGP. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο δηαρεηξηζηήο 

επελδχζεσλ κε άδεηα απφ ηνλ FRA, ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, ζα κπνξνχλ λα έρνπλ ηε δηαρείξηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 14. 

ε ζρεηηθφ πιαίζην, ν Azzam ζπλαληήζεθε κε αμησκαηνχρνπο, εθδφηεο νκνιφγσλ θαη εηαηξείεο 

επελδχζεσλ θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αηγππηηαθή θεθαιαηαγνξά γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηφλσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρξεσζηηθψλ κέζσλ. Γηα 

ηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ρξεσζηηθά κέζα, ην παθέην απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθε πέξπζη απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ FRA πξνζέθεξε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο νκνιφγσλ. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 
Γεύηεξν κεγάιν έξγν γηα ηελ εθαξκνγή θαιιηεξγεηώλ ζηελ έξεκν 

Αθφκα 1 εθαηνκκχξην feddans εξεκηθήο γεο θνληά ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ πξφθεηηαη 

λα γίλνπλ θαιιηεξγήζηκα  σο κέξνο ελφο λένπ εζληθνχ κεγάινπ έξγνπ. Ο Πξφεδξνο Abdel Fattah El 

Sisi αλέζεζε ζηελ θπβέξλεζή ηνπ λα «πξνρσξήζεη ακέζσο» ζηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ, ην νπνίν έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο πεξηνρήο γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ νλνκάδεηαη «Νέν Γέιηα». 

Ζ πεξηνρή ζα πεξηιακβάλεη βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ρηίδνληαη γχξσ απφ ηηο εθηάζεηο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί εληφο δχν εηψλ, φπσο δήισζε ν ππνπξγφο Γεσξγίαο El Sayed El Quseir. Σν 

έξγν έρεη ήδε ππνβιεζεί ζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Καΐξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Αιεμάλδξεηαο. Παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ην έξγν 1,5 εθαηνκκπξίσλ 

feddan, ην νπνίν ν El Sisi αλαθνίλσζε ην 2015 σο έλα απφ ηα πνιιά εζληθά κεγάια έξγα. Απηφ ην 

έξγν πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθνξά κηαο ηεξάζηηαο έθηαζεο γεο ζηε Γπηηθή Έξεκν ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

επελδπηέο θαη ζηνρεχεη λα απμήζεη ην κέγεζνο ηεο αξφζηκεο γεο ηεο Αηγχπηνπ θαηά 20%. 

Σειεπηαία λέα ζρεηηθά κε ηελ Eastern Co. 

Νένη, πην αληαγσληζηηθνί φξνη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ίδξπζεο ηεο δεχηεξεο κεγάιεο εηαηξείαο θαπλνχ 

ηεο Αηγχπηνπ ζα κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ κεηά απφ επίζεκε θαηαγγειία πνπ θαηέζεζαλ 

θαπλνπαξαγσγνί ζην ηκήκα θαπλνχ ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ. Ζ θαηαγγειία 
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θαίλεηαη λα απνξξίπηεη ηνπο φξνπο πνπ είρε εθδψζεη ε Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) γηα ηε 

δεκνπξαζία αδεηψλ, φπσο δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Ibrahim Imbaby. Οη εηαηξείεο ζέινπλ 

ηε δεκηνπξγία  αλεμάξηεηεο επηηξνπήο κε ζπκκεηέρνληεο απφ ηα ππνπξγεία νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αηγππηηαθή αξρή αληαγσληζκνχ (ECA), ην IDA θαη ην ηκήκα θαπλνχ, νη 

νπνίνη ζα θαζνξίζνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα γηα ηνπο λένπο φξνπο αληαγσληζκνχ. 

Ζ θαηαγγειία έγηλε ζε ζπλέρεηα ησλ ηζρπξηζκψλ γηα αληηκνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο, ζρεηηθά κε ην 

κνλνπψιην ζηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη ηνλ θαπλφ, ην νπνίν παξαβηάδεη ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ. Σν 

IDA είρε αλαθνηλψζεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ άδεηα, ε νπνία ζα ηεξκαηίζεη ην κνλνπψιην 

ηεο Αλαηνιηθήο βηνκεραλίαο θαπλνχ. Ζ αξρή θάιεζε αξθεηέο εγρψξηεο θαη δηεζλείο εηαηξείεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα βαζίδνληαη ζε έλα ζχζηεκα 

κέηξεζεο πφλησλ. Σν ζεκεξηλφ θξαηηθφ κνλνπψιην ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξείαο ζα θαηέρεη ην 24%, ελψ 

ε λενεηζεξρφκελε εηαηξεία ζα πξέπεη λα ηηκνινγεί ηηο επσλπκίεο πνπ ζα εκπνξεχεηαη 50% πςειφηεξα 

απφ ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξεία. Μέρξη ζηηγκήο, έλαο αλψλπκνο πιεηνδφηεο απφ ηα Δκηξάηα έρεη 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. Οη μέλνη επελδπηέο πηέδνπλ γηα παξάηαζε δχν κελψλ ζηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ηελ Κπξηαθή, 4 Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

ρξφλνο γηα ηερληθέο κειέηεο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο - θαη επίζεο λα πεξηκέλνπλ γηα πηζαλή αιιαγή 

ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πώο νη λενθπείο επηρεηξήζεηο ηεο Αηγύπηνπ βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζπαηάιεο 

πδάηηλσλ πόξσλ  

Γχν λενθπείο επηρεηξήζεηο, ε Agritech Plug'n'Grow θαη ε Wte Technologies, ησλ νπνίσλ ε 

δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζπαηάιεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ην νπνίν 

πηζαλφηαηα ζα επηδεηλσζεί θαζψο ε θξίζε ηνπ Grand Ethiopian Renaissance Dam εμαθνινπζεί λα κελ 

επηιχεηαη, κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε κεξηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Ζ εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε λεξνχ  ζηελ Αίγππην είλαη 560 θπβηθά κέηξα. Ζ γεσξγία, ε 

νπνία θαηαλαιψλεη ην 80% ηνπ λεξνχ ηεο Αηγχπηνπ, έρεη εθηεηακέλεο απψιεηεο λεξνχ ιφγσ ελφο 

πεπαιαησκέλνπ δηθηχνπ άξδεπζεο θαη μεπεξαζκέλσλ κεζφδσλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο, νη εθηηκήζεηο θάλνπλ ιφγν γηα πεξίπνπ 9,5 bcm ην FY2018-19, 

ζχκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία Capmas. Μφλν ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ ππήξραλ απψιεηεο 7 δηο 

θπβηθψλ κέηξσλ λεξνχ ην FY2018-19 ιφγσ δηαξξνψλ ζηα θαλάιηα άξδεπζεο. 

Αιιά πέξα απφ ηηο δηαξξνέο, ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο ρξήζεο λεξνχ ζηελ 

άξδεπζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαδνζηαθή άξδεπζε, ε θαιιηέξγεηα 1 θηινχ καξνπιηνχ κπνξεί λα 

θαηαλαιψζεη έσο θαη 250 ιίηξα λεξνχ, φπσο αλαθέξεη ν Mostafa Hassanen, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

Plug’n’Grow. Ζ εηαηξεία Plug'n'Grow παξέρεη ζηνπο λένπο, θαζψο θαη ζε έκπεηξνπο θαιιηεξγεηέο 

πδξνπνληθά θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο πςειήο απφδνζεο γηα παξαγσγή ιαραληθψλ θαη ςαξηψλ κε 

πξνζηηφ θφζηνο. Ζ πδξνπνλία ζπλεπάγεηαη θαιιηέξγεηα θπηψλ ρσξίο ρψκα. Σν Aquaponics βαζίδεηαη 

ζηελ άξδεπζε άλπδξσλ θπηψλ κε λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ςαξηψλ ή άιισλ 

νξγαληζκψλ. Έηζη, ην λεξφ γίλεηαη πην πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Καη ηα δχν ζπζηήκαηα 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θιίκαθα ρξεζηκνπνηψληαο ζεξκνθήπηα. 

Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πδξνπνλίαο εμνηθνλνκνχλ 85-90% ηνπ λεξνχ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή άξδεπζε, θαη εμαζθαιίδνπλ έηνηκεο γηα εμαγσγή θαιιηέξγεηεο, ιέεη ν Hassanen. Ζ 

ρξήζε ηνπ aquaponics κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη έσο θαη 99% ηνπ λεξνχ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο άξδεπζεο. Ζ ρξήζε ζεξκνθεπίσλ επηηξέπεη ζηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ 1 feddan πδξνπνλίαο λα είλαη ηζνδχλακα κε ηα πξντφληα 26 feddans παξαδνζηαθήο άξδεπζεο - 

επνκέλσο, εμνηθνλνκείηαη πνιχο ρψξνο. Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο αλαθέξεη φηη ε ρξήζε πδξνπνληθήο 

γηα ιαραληθά κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ην λεξφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα βαζηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ φπσο ην ζηηάξη θαη ην ξχδη. Ζ λενθπήο επηρείξεζε βνεζά ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο λα 

κεηαηξέςνπλ ηα παξαδνζηαθά αγξνθηήκαηα ζε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα. πκβνπιεχεη, ζρεδηάδεη θαη 
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θαηαζθεπάδεη ην ζχζηεκα γηα λένπο ηδηνθηήηεο γεο. Παξέρεη επίζεο ζπλερή ηερληθή ππνζηήξημε, 

ινγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, πεξηζζφηεξα άηνκα ελδηαθέξζεθαλ λα επελδχζνπλ ζε κηθξέο 

εθκεηαιιεχζεηο γεο. Λφγσ ηεο παλδεκίαο, ε αγνξά πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε ζρεδφλ ζηακάηεζε, ελψ 

ηα επηηφθηα ζηελ Αίγππην κεηψζεθαλ, πξνζζέηεη ν Hassanen. Απηφ ψζεζε ηνπο αλζξψπνπο ζηελ 

Αίγππην λα εηζέιζνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ. ηνπο πειάηεο ηεο Plug'n'Grow 

πεξηιακβάλνληαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κηθξέο εκπνξηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θαζψο θαη πειάηεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα ρηίζνπλ έλα κηθξφ, απηφλνκν ζπίηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα 

ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ είλαη πγηεηλά. ρεηηθά πξφζθαηα μεθίλεζε λα πξνζθέξεη κηα ιχζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε AI θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζην δίθηπν λεξνχ, φπσο 

δηαξξνέο λεξνχ. Ζ  Plug'n'Grow παξέρεη κηα έμππλε πιαηθφξκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηα εξγαιεία 

κέηξεζεο νπνηαζδήπνηε  εηαηξείαο χδξεπζεο, ε νπνία κπνξεί λα αληρλεχζεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

πίεζε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Απηά ηα δεδνκέλα ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη κέζσ ελφο αιγνξίζκνπ 

πνπ απνθαιχπηεη ηη θαη πνχ ζπκβαίλνπλ δηαξξνέο, θαη ζηέιλεη έγθαηξα εηδνπνηήζεηο θαη αληρλεχεη ηηο 

βέιηηζηεο πεξηνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ. Δπί ηνπ παξφληνο, ε εηαηξεία δνθηκάδεη ην έξγν 

ζηε Υνπξγθάληα. Σν πξντφλ είλαη επίζεο δηαζέζηκν γηα θνηλφηεηεο θαη ελψζεηο κε εζσηεξηθά δίθηπα 

λεξνχ. 

Δλψ ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηε γεσξγία κέζσ ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ, ε εμνηθνλφκεζε πφζηκνπ λεξνχ ζα κπνξνχζε επίζεο λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζεκεηψλεη ν Mohamed Abdelkader, ηδξπηήο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

Wai Technologies. Σν πφζηκν λεξφ πεξλά απφ κηα δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ κε ρξήζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ψζηε λα είλαη αζθαιέο γηα θαηαλάισζε. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη αθφκε πην πεξίπινθε 

ζηελ πεξηνρή ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο αικπξνχ λεξνχ, ην νπνίν θαζηζηά ην 

λεξφ πην αθξηβφ. 

Ωζηφζν, νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο δελ ζα επηηχρνπλ πνιιά ρσξίο αληίζηνηρε πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ 

Αίγππηνο ζέιεη λα κεηψζεη ηε δηαξξνή λεξνχ ζην 5% έσο ην 2030, ζχκθσλα κε ην Όξακα Egypt 

Vision 2030. Οη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ιακβάλνπλ πην θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ απνθάζεηο. Κάπνηεο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή  γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο βξίζθνληαη 

ζηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, νη ζπδεηήζεηο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο 

έρνπλ μεθηλήζεη αλαθνξηθά κε ην λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα επηβάιεη απζηεξφηεξεο θπξψζεηο γηα ηα 

απφβιεηα λεξνχ, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο, ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηα ζέκαηα 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Πεξηζζόηεξε βνήζεηα γηα ηνπξηζκό θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

Οη ηνπξηζηηθέο εηαηξείεο, ηα μελνδνρεία θαη νη ηδησηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζα έρνπλ απαιιαγή γηα 

άιινπο έμη κήλεο ζηηο ρξεψζεηο, ηνπο θφξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο έσο ηνλ Οθηψβξην 

2021. Ζ Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ππέγξαςε ηελ πξφηαζε 

πξηλ ηελ παξαδψζεη ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ γηα ηειηθή απφθαζε. Σν κέηξν ηφλσζεο εηζήρζε γηα 

πξψηε θνξά ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθίζεη ηηο πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 

ρεδφλ 2 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην κεηά ηελ άξζε ησλ ειέγρσλ ζηα 

εζσηεξηθά ζχλνξα ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην, ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ Σνπξηζκνχ Khaled El Anany. Ο 

El Anany είπε φηη ε Αίγππηνο ζα δεη κηα επηζηξνθή ζηνπο θαλνληθνχο αξηζκνχο επηζθεπηψλ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2022. 
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ΔΜΠΟΡΙΟ 

 
ρέδην 100 εκεξώλ γηα ηελ εμαγσγή δσηθνύ θεθαιαίνπ:  

Σν ζρέδην 100 εκεξψλ πνπ πηνζέηεζε ην Τπνπξγείν Εσηθψλ Πφξσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ θαηάθεξε λα επηηχρεη αχμεζε ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν κελψλ θαη λα ην 

δηπιαζηάζεη ζρεδφλ ηξεηο θνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη 

εμαγσγέο δψσλ θαη θξέαηνο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ έσο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα 

ηνπ Μαξηίνπ έθηαζαλ ηα 307.172 βννεηδή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 264.833 πξνβάησλ, 8.794 

αγειάδσλ θαη 33.545  θακήισλ, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 105.000 γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2020, 

ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ. Σν Τπνπξγείν είρε ιάβεη νξηζκέλα κέηξα θαη κέηξα 

πνπ απνζθνπνχζαλ ζην λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα δψσλ ηεο ρψξαο, θαη αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ εμαγσγήο δψσλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Δπηζθόπεζε ησλ έξγσλ πξάζηλεο αλάπηπμεο ηεο Αηγύπηνπ ζην πιαίζην ηνπ Οξάκαηνο 2030 

Ζ Αίγππηνο έρεη νξίζεη κηα ζεηξά απφ πξάζηλα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

νξάκαηνο 2030. 691 απφ απηά πεξηιακβάλνληαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021 θαη είλαη αμίαο 447,3 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ην 30%  ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ είλαη ζε εμέιημε, ελψ ην πνζνζηφ 

αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 50% σο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2025, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο έσο ην 

2030. Γηα λα ζπκβεί απηφ, νη επελδχζεηο ζε πξάζηλα έξγα πξνγξακκαηίδνληαη λα δηπιαζηαζηνχλ ζε 

έλα έηνο, απφ ην 15% ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ ζην 30% ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 / 2022. 

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηελ Αίγππην είλαη ην Benban Solar Park ζην Aswan, 

θαη ην monorail πνπ ζα ζπλδέζεη ηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα κε ηελ πφιε ηεο 6εο Οθησβξίνπ. Σν 

monorail είλαη έλα απφ ηα πέληε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ πεληαεηψλ πξάζηλσλ 

νκνιφγσλ αμίαο 750 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Αίγππην ηνλ πεξαζκέλν 

επηέκβξην. Σα άιια ηέζζεξα είλαη εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Asyut, ηελ Αιεμάλδξεηα 

θαη ηελ πεξηνρή ηεο Γθίδαο, θαζψο θαη ην εξγνζηάζην αθαιάησζεο ζηελ Dabaa. Σα πξάζηλα έξγα ζηελ 

Αίγππην αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ησλ πδάησλ 

θαη ησλ ιπκάησλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε επέλδπζε ζην Benban Solar Park αλέξρεηαη ζηα 2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη έρεη ηζρχ 1.475 κεγαβάη. Έλα άιιν έξγν πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε 

είλαη ην πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην ηεο Ataqa. Σν θφζηνο ηνπ είλαη 2,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ε 

ηζρχο ηνπ είλαη 2.400 κεγαβάη. Δπηπιένλ, ππνγξάθεθε ζχκβαζε χςνπο 4,3 δηζεθαηνκκπξίσλ ιηξψλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ ζην νπέδ κε ηζρχ 250 κεγαβάη. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ην ειεθηξηθφ ηξέλν πςειήο ηαρχηεηαο πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ 

Alamain θαη Ain Sokhna πνπ δηέξρεηαη απφ ηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα θαη ην κνλνηξφρην  δίθηπν 

(monorail) αλέξρνληαη  ζηα 1,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη 2,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ θαη ησλ ιπκάησλ, νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Bahr 

Al Baqar αλέξρνληαη ζε 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα κε εκεξήζηα ρσξεηηθφηεηα 5,6 εθαηνκκπξίσλ 

θπβηθψλ κέηξσλ. Έλα άιιν έξγν πνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί είλαη ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζην Alamain, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο είλαη 150 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ηνπ νπνίνπ ε 

εκεξήζηα ρσξεηηθφηεηα είλαη 150.000 θπβηθά κέηξα. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα επέθηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Al Gabal Al Asfar 

αλέξρεηαη ζε 7,8 δηζεθαηνκκχξηα EGP κε εκεξήζηα ρσξεηηθφηεηα 3 εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ. 

Έηζη, ε ζπλνιηθή εκεξήζηα ρσξεηηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα είλαη 3,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα 

έσο ην 2023. 

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ παξαθνινπζεί ην έξγν επέθηαζεο ζηαζκώλ ηξνθνδνζίαο θπζηθνύ 

αεξίνπ ζηελ Αίγππην 

Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, Tarek El Molla, παξαθνινπζεί ηηο 

δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ζηαζκψλ 

ηξνθνδνζίαο θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηε κεηαηξνπή απηνθηλήησλ ζε CNG θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Ο El Molla ηφληζε ζε ζπλάληεζε ζην Τπνπξγείν ηνπ φηη ζπλερίδεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ ηξνθνδνζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε εζληθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ πξνεδξηθή πξσηνβνπιία 

γηα αληηθαηάζηαζε θαη κεηαηξνπή απηνθηλήησλ ζε CNG. Σφληζε φηη ε επέθηαζε ζηα πξαηήξηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ζα ελζαξξχλεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία, 

ε νπνία επζπγξακκίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο γηα ηελ παξνρή ιηγφηεξν δαπαλεξψλ, 

θαζαξψλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ θαπζίκσλ. 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
Η Τπνπξγόο Δκπνξίνπ αλαθνηλώλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ. 

Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ Nevine Gamea αλαθνίλσζε φηη ε Αξρή 

Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) άξρηζε ηελ ππνγξαθή ησλ ηειηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ παξάδνζε 

έηνηκσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηνπο επελδπηέο. Οη κνλάδεο πνπ παξαδίδνληαη βξίζθνληαη ζε επηά 

βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξζεθαλ ζε επηά θπβεξλήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Gharbeya, Alexandria, Beni Suef, ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, Sohag, Luxor θαη Minya. Σα έξγα 

απηά γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

βηνκεραληψλ. Σα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε πιήξεηο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ 

ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ηνπηθή εθβηνκεράληζε. Σαπηφρξνλα, ε πξσηνβνπιία ζα 

πξνζθέξεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηνπο λένπο ζε φιεο ηηο Γηνηθεηηθέο πεξηνρέο. Ο επηθεθαιήο ηεο 

IDA Mohamed El-Zallat δήισζε φηη ε πξψηε παξηίδα ηειηθψλ ζπκβάζεσλ γηα 51 βηνκεραληθέο 

κνλάδεο ππεγξάθε κε 23 επελδπηέο. Απηέο νη κνλάδεο βξίζθνληαη ζην ζπγθξφηεκα Mahalla Al-Kubra 

ζην Κπβεξλείν ηεο Gharbeya. Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ απφ κία έσο νθηψ κνλάδεο γηα λα 

θαιχςνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Έρεη επίζεο απνθαζηζηεί φηη νη επελδπηέο ζα εθδψζνπλ έλα 

βηνκεραληθφ κεηξψν θαη άδεηα, θαη ζα μεθηλήζνπλ ηελ παξαγσγή, εληφο έμη κελψλ ην πνιχ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ κνλάδσλ ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, ν Al-Zallat πξφζζεζε φηη ε αξρή, ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα παξέρεη φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο έξγσλ, έρεη 

ζπληνληζηεί θαη ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

(MSMEDA). Απηφ απνζθνπεί ζηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο 

κνλάδσλ γηα ηελ απφθηεζε κεραλψλ, εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή, πξνθεηκέλνπ ε παξαγσγή λα 

μεθηλήζεη άκεζα. Δπηπιένλ, ζα δνζνχλ νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ απφθηεζε ησλ κνλάδσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε νξηζκέλεο ηξάπεδεο. Δπίζεο, ππήξμε πξφζθαηε απφθαζε λα αλαβιεζεί ε είζπξαμε 

ελνηθίνπ γηα έμη κήλεο γηα λα δηεπθνιπλζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Ο ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο ηεο Αηγύπηνπ εγθαηληάδεη ηελ πξσηνβνπιία «Αλαθύθισζε γηα ην 

Μέιινλ» γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο πιαζηηθώλ 

Ζ πξσηνβνπιία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο αλαθχθισζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο Τπνπξγφο πεξηβάιινληνο θ. Φνπάλη αλέθεξε 

φηη ε Αίγππηνο έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηα ηειεπηαία 
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ρξφληα, εηδηθά φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ο λφκνο 202 ηνπ 2020 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο αλαθχθισζεο γηα ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Ο Οδηθφο Υάξηεο γηα ηελ Αλαθχθισζε ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα ηα πιαζηηθά δεκηνπξγψληαο κηα θπθιηθή νηθνλνκία γηα ηα πξνο 

αλαθχθισζε πιηθά. ηνρεχεη επίζεο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο αλαθπθιψλνληαο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Οη αηγύπηηνη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ αληηκέησπνη κε πηζαλή έιιεηςε εμαξηεκάησλ 

Οη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά πηζαλφλ λα 

αληηκεησπίζνπλ έιιεηςε θαηαζθεπαζηηθψλ εμαξηεκάησλ. Οη πεγέο αλέθεξαλ επίζεο φηη ε Αηγππηηαθή 

Απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία θαη ν Όκηινο MM γηα ηε Βηνκεραλία θαη ην Γηεζλέο 

Δκπφξην (MTI) αλέβαιαλ ηελ θπθινθνξία νξηζκέλσλ κνληέισλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εηζαγφκελσλ εμαξηεκάησλ. Δλψ ε αγνξά δελ έρεη αθφκε επηβεβαηψζεη ηα λέα απφ επίζεκεο 

πεγέο ηνπ θιάδνπ, νη ελδείμεηο, σζηφζν, επζπγξακκίδνληαη κε ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο. Παξαγσγνί 

φπσο ε GM, ε Ford θαη ε Stellantis (Fiat Chrysler) έρνπλ αθνινπζήζεη πεξηθνπέο ζηελ παξαγσγή ηνπο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηζηπ εκηαγσγψλ. Απηά απνηεινχλ θξίζηκα εμαξηήκαηα γηα κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ 

ζε νρήκαηα, φπσο πδξαπιηθφ ηηκφλη, θξέλα θαη ζπζηήκαηα ςπραγσγίαο. Ζ έιιεηςε εμαξηεκάησλ, 

ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ θιάδνπ, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απψιεηα εζφδσλ, εθηηκψκελε ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 60 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, παγθνζκίσο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. 

 

ΟΤΓΑΝ 

 
Αλαθνξέο γηα πώιεζε θαπζίκσλ ζηε καύξε αγνξά ηνπ νπδάλ. 

χκθσλα κε αλαθνξέο ε θξίζε ζηελ αγνξά ηεο βελδίλεο θαη ησλ θαπζίκσλ δελ πξφθεηηαη λα 

ηειεηψζεη, παξά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ πεηξειαίνπ. Δκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο πηζηεχνπλ φηη ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηε δηαλνκή θαπζίκσλ επηζεκαίλνληαο φηη ην 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο απνθάιπςε φηη 102 απφ ηνπο 292 ζηαζκνχο θαπζίκσλ ζην Υαξηνχκ  δελ 

ιεηηνπξγνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη δηνηθεηηθνί. Οη νηθνλνκνιφγνη 

επηβεβαίσζαλ φηη ην δήηεκα δηαλνκήο θαπζίκσλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα πξαηήξηα θαπζίκσλ ζα 

ζπλερίζνπλ λα αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ. 

 


