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Οικονομική επιζκόπηζη Αιγύπηος (1-31/3/2022) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Ζ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε φηη ε Αίγππηνο έρεη επηβάιεη 

απαγφξεπζε εμαγσγήο καγεηξηθνχ ιαδηνχ, θαιακπνθηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ  γηα 3 

κήλεο, θαζψο θαη ζηηαξηνχ, θάβαο, θαθψλ, δπκαξηθψλ θαη φισλ ησλ εηδψλ αιεχξσλ. 

Σα ηξέρνληα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ζηηαξηνχ ηεο Αηγχπηνπ επαξθνχλ γηα λα 

θαιχςνπλ ηνπο επφκελνπο 4 κήλεο, ελψ ε εξρφκελε ζπγθνκηδή επαξθεί γηα άιινπο 4 

κήλεο. Ζ Αίγππηνο βξίζθεηαη ζε επαθή κε 14 ελαιιαθηηθέο αγνξέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ, ηεο Αξγεληηλήο, ηνπ Καλαδά θαη ηεο Παξαγνπάεο 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε ζηηεξά. Ζ Αίγππηνο, ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηδφηεζεο ηξνθίκσλ, παξέρεη ζε εθαηνκκχξηα πνιίηεο βαζηθά είδε δηαηξνθήο ζε 

ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ηελ αγνξά, φπσο ξχδη, δπκαξηθά, καγεηξηθφ ιάδη θαη ςσκί. 

Ζ Αίγππηνο έρεη ήδε εμαζθαιίζεη 126.000 ηφλνπο ζίηνπ απφ ηε Γαιιία θαη ηε 

Ρνπκαλία, κε πνζφηεηα 63.000 ηφλσλ ζίηνπ απφ ηελ θαζεκία, δήισζε ν ππνπξγφο 

Δθνδηαζκνχ θαη Δζσηεξηθψλ. Ο Πξφεδξνο Al-Sisi θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα 

πξνζθέξεη ζηνπο αγξφηεο πξφζζεηα θίλεηξα γηα λα ηνπο ελζαξξχλεη λα παξαδψζνπλ 

ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πνζφηεηα ζηηαξηνχ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο γεσξγηθήο 

πεξηφδνπ. 

Σν Τπνπξγείν Δθνδηαζκνχ θαη Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ αλαθνίλσζε φηη ε Αίγππηνο 

πξφθεηηαη λα ιάβεη ζπλνιηθή πνζφηεηα 189.000 ηφλσλ ζίηνπ απφ ηε Ρσζία, ηελ 

Οπθξαλία θαη ηε Ρνπκαλία ηηο επφκελεο εκέξεο. Οη ζπκθσλίεο γηα απνζηνιέο απφ ηελ 

Οπθξαλία  ζπλήθζεζαλ πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε νπθξαληθή αλαθνίλσζε γηα δηαθνπή 

ησλ εμαγσγψλ εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηηαξηνχ, θαιακπνθηνχ, 

ζηηεξψλ, αιαηηνχ θαη θξέαηνο.  

χκθσλα κε ην Food Export Council, νη εμαγσγέο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο 

ηξνθίκσλ ηφζν ζηε Ρσζία φζν θαη ζηελ Οπθξαλία ην 2021 αλήιζαλ ζε 67 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, αληηπξνζσπεχνληαο ην 1,68% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

ηξνθίκσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ζπλνιηθά έθηαζαλ ηα 4,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Ο θξαηηθφο ζηαηηζηηθφο νξγαληζκφο CAPMAS θαηέγξαςε ηνλ εηήζην νλνκαζηηθφ 

πιεζσξηζκφ γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ζην 10%, απφ 8% ηνλ Ηαλνπάξην, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ, θαη ζεσξείηαη ν πςειφηεξνο ησλ 

ηειεπηαίσλ 3 εηψλ θαζψο ππεξβαίλεη ην φξην πνπ έρεη νξίζεη ε CBE ζην 7% (±2%) γηα 

ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2022. 

Ζ CBE απνθάζηζε λα εμαηξέζεη, γηα έλα ρξφλν, ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ, θαζνιηψλ θαη 

θαθψλ απφ ηελ απαίηεζε γηα πξνθαηαβνιή κεηξεηψλ 100% πνπ επηβάιιεηαη ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο, δειαδή ηελ πιήξε θάιπςε ησλ εηζαγσγηθψλ πηζησηηθψλ 

επηζηνιψλ (LC) ζηηο ηξάπεδεο θαηά ην άλνηγκά ηνπο. Ζ εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο, ζα ηζρχζεη έσο ηηο 15 Μαξηίνπ 2023.  

 Σελ ψξα πνπ νη παγθφζκηεο ηηκέο ζηηαξηνχ απμήζεθαλ θαηά 48 %  κε ηελ ηηκή ηνπ 

ηφλνπ λα απμάλεηαη θαηά 100 δνιάξηα, νη παγθφζκηεο ηηκέο ηνπ θαιακπνθηνχ 

απμήζεθαλ 30%, ηεο ζφγηαο απμήζεθαλ 24%, ηεο δάραξεο 7%, ηνπ θαηεςπγκέλνπ 

θξέαηνο θαηά 11%, ησλ πνπιεξηθψλ θαηά 10%, θαη ε ηηκή ηνπ ιαδηνχ θαηά 55%, ν 

Αηγχπηηνο πξσζππνπξγφο Madbouli εθκπζηεξεχζεθε φηη ε θπβέξλεζε γλσξίδεη ηα 

παξάπνλα ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ησλ απμήζεηο ηηκψλ, ηνλίδνληαο φηη πξηλ απφ ηελ θξίζε 

Ρσζίαο-Οπθξαλίαο θαη ηελ πιεζσξηζηηθή θξίζε πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ε θπβέξλεζε 

πξνζπαζνχζε ήδε λα απνξξνθήζεη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο Madbouli 

πξφζζεζε φηη ην 35% ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Αίγππην είλαη 

εηζαγφκελνο. εκείσζε φηη νη ηηκέο ηνπ ζηηαξηνχ ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ κφλν θαηά 

17%, ελψ νη παγθφζκηεο ηηκέο ηνπ απμήζεθαλ θαηά 48%. Σν απφζεκα ζηηαξηνχ ηεο 

Αηγχπηνπ επαξθεί γηα ηέζζεξηο κήλεο θαη πξφζζεζε φηη ε Αίγππηνο δελ ρξεηάδεηαη λα 

αγνξάζεη επηπιένλ ζηηάξη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

εκείσζε φηη ε πεξίνδνο ζπγθνκηδήο ηνπ ζηηαξηνχ ζα μεθηλήζεη ζηα κέζα Απξηιίνπ, 

πξνζζέηνληαο φηη ε Αίγππηνο έρεη αξθεηφ ζηηάξη θαη δελ ζα θαηαθχγεη ζηε δηεζλή 

αγνξά κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022. Ζ θπβέξλεζε δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα ζεκεία 

πψιεζεο γηα λα παξέρεη πξντφληα ζε πξνζηηέο ηηκέο, ελψ ζα θαιχςεη ηελ αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ επηδνηνχκελνπ ςσκηνχ θαηά 100% θαη ηνπ ιαδηνχ θαηά ζρεδφλ 75%. 

Ζ έλαξμε ηεο έθζεζεο δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ "Ahlan Ramadan" ήηαλ αξρηθά 

πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 24 Μαξηίνπ, αιιά κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ Τπνπξγφ 

πξνκεζεηψλ απνθαζίζηεθε λα μεθηλήζεη απφ ηηο 18 Μαξηίνπ ζε φιεο ηηο επαξρίεο 

εθηφο απφ ην Κάηξν, ζην νπνίν ζα μεθηλήζεη αξγφηεξα. Ο Madbouli πξφζζεζε φηη ην 

θξάηνο έρεη αλαθηήζεη 2 εθαηνκκχξηα Feddan (8.400 m2) κέζσ εζληθψλ έξγσλ, θαη νη 

εθηάζεηο κε ζηηεξά ζηελ Αίγππην ππνινγίδνληαη λα έρνπλ απφδνζε 3,6 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο θέηνο, ζε ζχγθξηζε κε 3,2 εθαηνκκχξηα ηφλνπο πέξπζη. 

 Δθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ απνζπξζεί απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ηεο 

Αηγχπηνπ, κεηά απφ ηε ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, 

θαζψο νη επελδπηέο εγθαηαιείπνπλ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο γηα αζθαιέζηεξεο 

ηνπνζεηήζεηο, φπσο δήισζαλ δχν ηξαπεδίηεο πνπ γλσξίδνπλ ην ζέκα ζην 

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Reuters. 

Αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ θξίζε, ε Αίγππηνο δπζθνιεπφηαλ λα δηαηεξήζεη ηελ δήηεζε 

γηα ηα έληνθα γξακκάηηα ηεο, γηα λα θαιχςεη ηα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη λα απνηξέςεη ηελ πίεζε ζην λφκηζκά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
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κελ απνδπλακσζεί απφ πηζαλέο απμήζεηο επηηνθίσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ 

ΖΠΑ ηνλ Μάξηην.  

πγθξαηεκέλε πψιεζε αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ μεθίλεζε ζηηο 3 Μαξηίνπ θαη ακέζσο 

θέξδηζε δπλακηθή, φηαλ νη επξσπατθέο αγνξέο άλνημαλ ηε Γεπηέξα (7/3), ζχκθσλα κε 

ηνπο ελ ιφγσ ηξαπεδίηεο, νη νπνίνη αξλήζεθαλ λα απνθαιχςνπλ ην φλνκά ηνπο ιφγσ 

ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζέκαηνο. Έλαο απφ απηνχο απνθάιπςε φηη κεξηθέο εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα δηέξξεπζαλ απφ ηε δεπηεξνγελή αγνξά ηε Γεπηέξα θαη φηη νη 

απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ ζε αηγππηηαθή ιίξα είραλ εθηηλαρζεί θαηά 30-40% θαηά 

κέζν φξν. Ο άιινο εθηίκεζε φηη μέλνη επελδπηέο είραλ ηξαβήμεη 3 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα απφ ηελ Αίγππην απφ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, βαζίδνληαο ηελ εθηίκεζε 

ζηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο, ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ άιιεο ηξάπεδεο.  

Πνιινί επελδπηέο αλεζπρνχλ φηη νη αλαδπφκελεο αγνξέο ελδέρεηαη λα είλαη πην 

επηξξεπείο ζε ηπρφλ πηέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνπή ηνπ εκπνξίνπ κε ηε 

Ρσζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαθφινπζεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη θπξίσο ζηα ζηηεξά. 

Σξαπεδίηεο θαη αλαιπηέο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε απφηνκε πηψζε ησλ θαζαξψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (NFAs) ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 

Αηγχπηνπ δείρλεη πψο έρεη δεκηνπξγεζεί πίεζε ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Σα NFA 

κεηψζεθαλ ζηα 11,8 δηζεθαηνκκχξηα αηγππηηαθέο ιίξεο ($ 655 εθ.) ηνλ Ηαλνπάξην, απφ 

186,3 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο ($ 10,3 δηο) ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2021, θζάλνληαο ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο. Άιια ζεκάδηα πίεζεο πεξηιακβάλνπλ κηα απφηνκε αχμεζε ζηηο 

δεκνπξαζίεο πνπ δηελεξγεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζηηο  βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο 

ησλ εγρψξησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ  κέζσ πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο, ιέλε νη 

ηξαπεδίηεο. Απηέο έρνπλ απμεζεί θαηά 360 δηζεθαηνκκχξηα αηγππηηαθέο ιίξεο ($ 23 

δηζ) απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2021, θζάλνληαο ζε 985,35 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο ($ 

54,6 δηο) απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2022, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Οη 

πξάμεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα απνξξνθήζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά, θαη λα 

κεηψζνπλ ηνλ πιεζσξηζκφ, αιιά ρξεζηκεχνπλ επίζεο ζην λα απνηξέςνπλ ηηο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο απφ ην λα ράζνπλ ηνπο μέλνπο επελδπηέο - θαη ην μέλν λφκηζκα πνπ θέξλνπλ 

- απφ ηελ αγνξά νκνιφγσλ, εθηηκνχλ πνιινί ηξαπεδίηεο. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ηεο Fed πηζαλφηαηα ζα απνξξνθεζεί απφ πςειφηεξεο απνδφζεηο ηφζν ησλ 

εγρψξησλ νκνιφγσλ, φζν θαη ησλ πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο, πξνζζέηνπλ. Σν πςειφ 

επηηφθην πνπ αληηκεησπίδεη ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη πίεζε ζην λφκηζκα 

θαη επίζεο θηλδπλεχεη λα επηβαξχλεη πεξαηηέξσ ην έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 
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φπνπ πεξηζζφηεξν απφ ην 36% ησλ δαπαλψλ θαηεπζχλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο.  

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε φηη ηα εκβάζκαηα απφ 

Αηγχπηηνπο νκνγελείο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 6,4% ή 1,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ην 2021, θηάλνληαο πεξίπνπ 31,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2021, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

29,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνπ 2020. 

 Η Αίγςπηορ και ηα Ηνωμένα Απαβικά Εμιπάηα επιδιώκοςν ενίζσςζη ηηρ 

οικονομικήρ ηοςρ ζςνεπγαζίαρ. 

Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Νεβίλ Γθακέα  ζπλαληήζεθε κε ηελ Πξέζβε 

ησλ ΖΑΔ ζην Κάηξν Μαξηάκ Υαιίθα αι Κάακπη γηα λα ζπδεηήζνπλ ηξφπνπο 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ 

επίζεο νη ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Οη 

Gamea θαη Kaabi ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο αχμεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ ησλ αγνξψλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ ΖΑΔ, ηδίσο ππφ ην θσο 

ησλ ηξερνπζψλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ πξνθιήζεσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Καΐξνπ θαη ηνπ Άκπνπ Νηάκπη λα 

κεηαθξαζηνχλ ζε έξγα εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ εμππεξεηνχλ ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ δχν ρσξψλ ηφληζε ε Τπνπξγφο.  

Ζ Gamea ππνιφγηζε ηελ αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο ηα ΖΑΔ ην 2021 ζε 

πεξίπνπ $ 1,196 δηζεθαηνκκχξηα, νη νπνίεο ζπκπεξηειάκβαλαλ νηθνδνκηθά πιηθά, 

εξγαιεία κεραληθήο, ειεθηξνληθά είδε, ηξφθηκα, αγξνηηθά πξντφληα, ηαηξηθά είδε, 

έηνηκα ξνχρα θαη έπηπια. Ζ Gamea επεζήκαλε ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηνπ δέξκαηνο, 

ησλ επίπισλ θαη ηεο ρεηξνηερλίαο. 

Ζ Kaabi, αλέθεξε φηη ην Άκπνπ Νηάκπη επηζπκεί λα εληζρχζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δεζκνχο κε ην Κάηξν . Ζ αγνξά ησλ ΖΑΔ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πχιε γηα απφ θνηλνχ εμαγσγέο κε ηελ Αίγππην ζε άιιεο αγνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αξαβηθνχ Κφιπνπ θαη ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ζεκείσζε ε 

δηπισκάηεο. 

Παξάιιεια, ε Αίγππηνο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ πχιε γηα ηηο εμαγσγέο ησλ 

ΖΑΔ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο. 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 
 Ζ  Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE), ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε (21/3/2022) ηεο 

Δπηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (MPC), απνθάζηζε λα απμήζεη ην επηηφθην θαηά 

1% δηακνξθψλνληαο ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη δαλεηζκνχ ζε 9,25% θαη 10,25% 
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αληίζηνηρα, θαη λα πξνρσξήζεη ζε ππνηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο θαηά 14%. Σηο 

πξνεγνχκελεο εβδνκάδεο πνιινί μέλνη επελδπηέο είραλ απνζχξεη ηα ρξήκαηά ηνπο ζε 

ζπλάιιαγκα (θπξίσο δνιάξηα) απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο, θάηη πνπ πξνθάιεζε κεγάιε 

πίεζε ζηελ ηζνηηκία ιίξαο/δνιαξίνπ.  

Οη απνθάζεηο πνπ έιαβε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ππνηίκεζε ηεο 

αηγππηηαθήο ιίξαο θαη αχμεζε ησλ επηηνθίσλ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ 

νηθνλνκία σο πξνο ηε ζπγθξάηεζε ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ αηγππηηαθή 

αγνξά, ζχκθσλα θαη κε δειψζεηο ζηειερψλ ηεο Goldman Sachs Group, θνξπθαίνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ. Ωζηφζν, νη απνθάζεηο απηέο αλακέλεηαη 

λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαζψο ζα νδεγήζνπλ ζε  ξαγδαία 

άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Καη ην βαζηθφ εξψηεκα είλαη αλ ηα κέηξα απηά ζα είλαη 

επαξθή ή ζα ρξεηαζηνχλ πεξαηηέξσ θηλήζεηο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ θεληξφθπγσλ 

ηάζεσλ πνπ αξρίδεη θαη εκθαλίδεη ην μέλν επελδπηηθφ θεθάιαην.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη κέζα ζε 2 κέξεο ε ηηκή ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ 

έθηαζε ζηηο 18,1 EGP γηα αγνξά θαη 18,2 EGP γηα πψιεζε απφ 15,6 EGP θαη 15,7 

EGP αληίζηνηρα. Καη γηα ην επξψ νη ηηκέο δηακνξθψζεθαλ ζηηο 20,03 EGP γηα αγνξά 

θαη 20,18 EGP γηα πψιεζε απφ 17,29 EGP  θαη 17,44 EGP αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ, ζε λέν ηζηνξηθφ επίπεδν αλέβεθαλ νη ηηκέο ηνπ ρξπζνχ ζηελ Αίγππην κε ηελ 

ηηκή ελφο γξακκαξίνπ ρξπζνχ 21 θαξαηίσλ λα θηάλεη ηα 1.001 EGP. Ζ ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ 24 θαξαηίσλ έθηαζε πεξίπνπ 1.144 EGP αλά γξακκάξην, ελψ ε ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ 18 θαξαηίσλ ηα 0,858 EGP αλά γξακκάξην. Ζ άλνδνο θαηεγξάθε κεηά ηελ 

απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) λα απμήζεη ηα επηηφθηα. 

 Σν Sovereign Wealth Fund ηεο Αηγχπηνπ πέηπρε λα πξνζειθχζεη κεγάιεο μέλεο 

επελδχζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  ζηελ 

Αίγππην, πνπ ππνινγίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ $ 2 δηζεθαηνκκχξηα ζηελ πξψηε 

θάζε, ηφζν απεπζείαο φζν θαη κέζσ ηνπ Αηγππηηαθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ (EGX), 

ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ ρεδηαζκνχ Υάια ΔΛ-αΐλη. 

Ζ αλαθνίλσζε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ είρε ν πξσζππνπξγφο Mostafa 

Madbouly κε ηνπ εηαίξνπο ηνπ Sovereign Fund of Egypt γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

ζε δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ ρεδηαζκνχ Hala el-Said, 

ηνπ Mohamed Aba Zeid Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγνχ ρεδηαζκνχ θαη ηνπ 

Ayman Soliman, Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Sovereign Fund of Egypt. 

 Ο Τπνδηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) γηα πζηήκαηα θαη 

Τπεξεζίεο Πιεξσκψλ, Ehab Nasr, δήισζε φηη ε ηξάπεδα επηθεληξψλεη ηψξα ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο "Γλσξίζηε ηνλ πειάηε ζαο", ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο ηεο λα αλνίγνπλ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο κέζσ δηαδηθηχνπ. 
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Ζ ππεξεζία έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο λα αλνίμνπλ ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεγαίλνπλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ, 

δήισζε ν Nasr, ζπλερίδνληαο φηη ην έξγν, ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πξηλ 

απφ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα δψζεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα 

έρνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε CBE νινθιήξσζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 

δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ θαζ’ φιε ηελ εβδνκάδα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επίζεκσλ αξγηψλ θαη δηαθνπψλ, ζρνιίαζε ν Nasr. Μέρξη ηνλ Απξίιην, φπσο 

δηαβεβαίσζε, φιεο νη ηξάπεδεο ζα έρνπλ νινθιεξψζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ/EBRD) ππνζηεξίδεη 

ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ηεο Αηγχπηνπ γηα ηε ρξήζε πδξνγφλνπ ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα. Ο αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο 

(EBRD) Mark Bowman δήισζε ηε Γεπηέξα φηη ε ηξάπεδά βνεζά ηελ Αίγππην λα 

επηηχρεη ην βέιηηζην δπλακηθφ ζηε ρξήζε  αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη λα 

κεηαβεί ζε κηα πεξηζζφηεξν πξάζηλε νηθνλνκία, βνεζψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο πδξνγφλνπ ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Όπσο δήισζε ζρεηηθά: 

«Δίκαζηε πνιχ πεξήθαλνη πνπ ζπλεηζθέξνπκε ζηε κειινληηθή εζληθή ζηξαηεγηθή ηεο 

Αηγχπηνπ γηα ην πδξνγφλν ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηε 

δέζκεπζε ηεο Σξάπεδαο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο φπνπ επελδχεη. Ζ 

Σξάπεδα ππήξμε ηζρπξφο ππνζηεξηθηήο ηεο αλάπηπμεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζηελ Αίγππην, παξέρνληαο ζπκβνπιέο, ηερληθή βνήζεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε. ηφρνο 

καο είλαη λα ζηεξίμνπκε ηε ρψξα ζηελ επίηεπμε ελφο αθφκε νξφζεκνπ». 

Ζ Σξάπεδα ππέγξαςε κλεκφλην θαηαλφεζεο (MoU) κε ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ θαη ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη 

Οξπθηψλ Πφξσλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο Σξάπεδαο ζα πεξηιακβάλεη ραξηνγξάθεζε ηεο ηξέρνπζαο θαη 

κειινληηθήο αλακελφκελεο δηεζλνχο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηεο αγνξάο πδξνγφλνπ, 

αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο πδξνγφλνπ ζηελ Αίγππην, θαη 

απνηίκεζε ηεο απνζήθεπζεο, κεηαηξνπήο θαη κεηαθνξάο πδξνγφλνπ θαη ησλ 

παξαγψγσλ ηνπ. 

Ζ EBRD ζα βνεζήζεη επίζεο ζηε δηεμαγσγή θαλνληζηηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ πδξνγφλνπ ζηελ Αίγππην, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ εθνδηαζκνχ. Ζ 



8 

 

αμηνιφγεζε ζα παξάζρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα 

ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα, πξνσζψληαο ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πδξνγφλνπ σο 

θαπζίκνπ ρσξίο άλζξαθα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη εληνπίδνληαο πηζαλνχο 

ηνκείο γηα επελδχζεηο. 

ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 Ζ Αθξηθή αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε κέζσ ηεο 

Αθξηθαληθήο Ζπεηξσηηθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (AfCFTA), πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο επθαηξίεο γηα ηηο εηαηξείεο θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη 

αθξηθαληθέο εμαγσγέο, φπσο δήισζε ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο ρεδηαζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala el Saeed. 

Ζ Αίγππηνο ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

Αηδέληαο ηεο Αθξηθήο 2063 ζηα ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, πξφζζεζε ε ππνπξγφο θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ηεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε κηα ζχλνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ. 

Ζ Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηεο ζηελ 

Αθξηθαληθή ήπεηξν απφ $ 5 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο ζε $ 15 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο,  

κέζα ζηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα. Ζ UNCTAD εθηηκά φηη ε ζπκθσλία AfCFTA ζα 

κπνξνχζε λα εληζρχζεη ην ελδναθξηθαληθφ εκπφξην θαηά πεξίπνπ 33% θαη λα κεηψζεη 

ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο επείξνπ θαηά 51%. 

 Οη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηηο ΖΠΑ δνκηθψλ πιηθψλ, ππξίκαρσλ θαη 

κεηαιινπξγηθψλ πξντφλησλ ζεκείσζαλ αχμεζε 80% ην 2021, απνηηκψκελεο ζε $ 325 

εθαηνκκχξηα, έλαληη $ 180 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2020. Σν πκβνχιην 

Δμαγσγψλ γηα Βηνκεραλίεο Γνκηθψλ Τιηθψλ, Ππξίκαρσλ & Μεηαιινπξγηθψλ 

Βηνκεραληψλ (ECBM) αλέθεξε φηη νη ΖΠΑ ήηαλ ν 6νο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ησλ 

αλσηέξσ πξντφλησλ θαηά ην 2021. 

Δμέρνπζα ζέζε κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε νηθνδνκηθά πιηθά θαη 

κεηαιινπξγηθά πιηθά, ήηαλ ν ρπηνζίδεξνο, ην γπαιί, ην αινπκίλην, ην ηζηκέλην, νη 

δεμακελέο, ηα δνρεία, ηα θαξθηά, ην κάξκαξν, ν γξαλίηεο, ηα επηηξαπέδηα ζθεχε θαη ηα 

είδε πγηεηλήο. 

 Ο ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη ιάβεη ζπλνιηθά $ 6,5 δηζεθαηνκκχξηα ζε αλαπηπμηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), δήισζε ε 

ππνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Ράληα Αι-Μαζάη. 
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Σν πνζφ απηφ επέηξεςε ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο θαη ζε άιια ηδξχκαηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ΜΜΔ πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ, πξφζζεζε ε Mashat ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηελ ηειεηή έλαξμεο ηεο 

Έθζεζεο θαη ηνπ πλεδξίνπ "Export Smart", πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ππνπξγείν 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Γηεζλή Αλάπηπμε. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε έρεη εμαζθαιηζηεί κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε πνιινχο δηεζλείο 

αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EΣΑΑ), ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔπ) θαη ηεο Αζηαηηθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ Τπνδνκήο (AIIB). 

Ζ δηνξγάλσζε ηνπ ―Export Smart‖ απνηειεί κηα εηήζηα εθδήισζε γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηε ζχλδεζε εμαγσγέσλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Royal Maxim Palace Kempinski, ζην Κάηξν, θαη είλαη ε πξψηε ζην είδνο ηεο 

εθδήισζε πνπ επηδηψθεη λα ελδπλακψζεη ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη 

λα θαιιηεξγήζεη λέεο ζηνπο εμαγσγηθνχο ηνκείο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

πιαηθφξκαο πνπ πξνβάιιεη ηηο πνηθίιεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαγσγέο. 

 Ζ Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania el Mashat επηβεβαίσζε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

Αηγχπηνπ λα θαηαιάβεη εγεηηθή πεξηθεξεηαθή ζέζε θαη λα γίλεη θφκβνο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή. ππφ ην πξίζκα ηνπ 

ηεξάζηηνπ πιεζπζκνχ ηεο λενιαίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ηνπο. Δπεζήκαλε 

επίζεο ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηελ θαηλνηνκία, ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπινθήο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

Ζ Γξαζηεξηφηεηα ηεο Έλσζεο Βηψζηκσλ Τπεξεζηψλ (SSA) γηα ηε ζηήξημε πνιχ 

κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Γηεζλνχο Αλάπηπμεο ησλ ΖΠΑ (USAID),  ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο 

απφ 20 εγρψξηνπο θαη δηεζλείο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: ηεο INJAZ Egypt, 

ηεο εηαηξείαο Lumas γηα έξεπλα αγνξάο θαη θαηάξηηζε, ηνπ iSchool, ηνπ Βξεηαληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αίγππην, ηεο Startup Factory, ηνπ MINT Incubator ηεο 

EGBANK, ηεο Alahanek Ya Balady Association, ηνπ AUC Center for 

Entrepreneurship and Innovation , ηεο Θεξκνθνηηίδαο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Καΐξνπ, ηνπ Elsewedy 

Electric Foundation, ηνπ νξγαληζκνχ Ashoka θαη ηεο επηρείξεζεο EYouth. 

 Σν πξψην ηακείν γηα επελδχζεηο ζε ρξπζφ κε θεθάιαην 500.000.000 EGP ($ 28 εθ.) 

πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Eid al-Fitr (2/5/2022), πνπ ζεκαηνδνηεί 

ην ηέινο ηνπ κήλα λεζηείαο ηνπ Ρακαδαληνχ. 
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Ο Sameh al-Torgoman,  επηθεθαιήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νκίινπ πνπ ζα 

δξνκνινγήζεη ην ηακείν, αλέθεξε φηη νη απμαλφκελνη θίλδπλνη ζηελ παγθφζκηα ζθελή 

ελίζρπζαλ ηελ πξνζθνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ θαηαθχγην γηα 

κεκνλσκέλνπο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο κεηά ηα πςειά πνζνζηά πιεζσξηζκνχ 

παγθνζκίσο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί.  

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 
 Ο Ahmed Shereen Karim, επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγψλ ηζηκέληνπ, δηέςεπζε 

ηηο αλαθνξέο γηα ρακειή πξνζθνξά ηζηκέληνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Ο Shereen, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Βηνκεραληψλ 

Γνκηθψλ Τιηθψλ ζηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ, είπε φηη ην ηζηκέλην 

δηαηίζεηαη ζηελ ηνπηθή αγνξά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κε πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ην κήλα. 

Ο Shereen είπε φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηζηκέληνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

ππεξηεηξαπιάζηαο αχμεζεο ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ άλζξαθα θαη ελέξγεηαο, 

πξνζζέηνληαο φηη ν άλζξαθαο απνηειεί κεηαμχ 60 θαη 70% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

θαη εηζάγεηαη εμ νινθιήξνπ. Ωζηφζν, ζεκείσζε φηη δελ αλακέλεηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ην επφκελν δηάζηεκα. 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 
 Σν Κέληξν Σερλνινγηθήο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (TIEC) — ζπγαηξηθή 

ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Βηνκεραλίαο Πιεξνθνξηθήο (ITIDA) — αλαθνίλσζε ηελ 

έλαξμε ηνπ πξψηνπ Hackathon Metaverse ζηα Σερλνινγηθά Κέληξα CREATIVA 

Innovation Hubs θαη Egypt Makes Electronics Labs (EME) ζε φιε ηελ Αίγππην. 

Σν hackathon ζηνρεχεη λα εκπλεχζεη θαη λα ελζαξξχλεη λένπο Αηγχπηηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο θαη αλαπηχζζνληαο εθαξκνγέο 

Metaverse ζπκβάιινληαο ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ 

θνηλσλία. 

Σν hackathon πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πβξηδηθνχο θαη δηαδξαζηηθνχο 

δηαγσληζκνχο ζε 10 αηγππηηαθέο δηνηθεηηθέο επαξρίεο, ζπγθεθξηκέλα ην Κάηξν, ηελ 

Αιεμάλδξεηα, ηε Μαλζνχξα, ηε Μελνπθίγηα, ηελ Ηζκαειία, ηε Μίλπα, ηελ Αζηνχη, ηελ 

Κέλα, ην νράγθ θαη ην Αζνπάλ. 

Απφ ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ έσο ηηο 15 Ηνπλίνπ 2022, ην hackathon ζα επηθεληξσζεί ζηε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Metaverse, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ (GameFi -SocialFi-NFT -DAO/DAC -GPT) ή εθαξκνγέο έκκεζεο 

ζπλεηζθνξάο (Κάζε πξντφλ/ππεξεζία πνπ βαζίδεηαη ζε αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο κε 
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άκεζε ρξήζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο Metaverse). Σν hackathon δέρεηαη 

θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο AR/VR/MR/XR, κνληεινπνίεζε 3D θαη 

θηλνχκελα ζρέδηα, εηθνληθά θαη ςεθηαθά φληα, ππνινγηζηψλ NFT φξαζεο θαη ρσξηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη blockchain NLP, αηζζεηεξηαθά wearable θαη ζπζθεπέο, 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο, ML/AI, IoT. 

 Ο ηνκέαο ησλ startup ζεκεηψλεη ζηαζεξή αλάπηπμε, φπσο δήισζε ν  Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Βηνκεραλίαο Πιεξνθνξηθήο (ITIDA) Amr 

Mahfouz. Οι ξένερ επενδύζειρ ζε αιγςπηιακέρ νεοθςείρ επισειπήζειρ θηάνοςν ηο 

77% ηος ζςνολικού κεθαλαίος αςηών ηων επισειπήζεων, γεγονόρ πος ανηανακλά 

ηην εμπιζηοζύνη ηων ξένων επενδςηών ζηιρ αιγςπηιακέρ αναδςόμενερ εηαιπείερ 

ηεσνολογίαρ, είπε ν Mahfouz ζηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ φγδννπ Techni Summit for 

Technology and Entrepreneurship 2022. Σν Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ θαη 

Πιεξνθνξηθήο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

ΣΟΤΡΙΜΟ 
 Ο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Khaled Anani είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ 

Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ Kamel Wazir ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζαιακεγψλ ζηελ Αίγππην. Ζ 

ζπλάληεζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ νδεγηψλ ηνπ Πξνέδξνπ Ακπληέι Φαηάρ Δι 

ίζη γηα ηε ζέζπηζε ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζαιακεγψλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2021 εθδφζεθε απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε αλψηεξεο 

ππνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Οη ζπλνκηιίεο αθνξνχζαλ ηελ πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ ζαιακεγψλ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ηελ έλαξμε κηαο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηε δηεπθφιπλζε εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ.  

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 
 Ζ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) αλαθνίλσζε ηελ Σξίηε 22/3/2022 φηη ζα 

απμήζεη ηα ηέιε δηέιεπζεο γηα ηα πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεμακελφπινησλ 

κε πεηξέιαην, πνπ δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ. Ζ SCA αλέθεξε ζηνλ 

ηζηφηνπφ ηεο φηη ζα πξνζζέζεη 15% ζηα θαλνληθά ηέιε δηακεηαθφκηζεο 

(βι.https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Tolls/Pages/TollsTable.aspx) 

γηα δεμακελφπινηα πνπ κεηαθέξνπλ πεηξέιαην θαη πεηξειαηνεηδή, απφ ην 5% πνπ 

ηζρχεη κέρξη ηψξα σο πξφζζεηε επηβάξπλζε. Ζ αχμεζε απηή ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 

1ε Μαΐνπ 2022 θαη ζα αλαζεσξεζεί αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιία. 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Tolls/Pages/TollsTable.aspx
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Ζ Αξρή ηνπ θαλαιηνχ αλέθεξε φηη ηα πξφζζεηα ηέιε γηα δεμακελφπινηα ρεκηθψλ θαη 

άιια δεμακελφπινηα πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ θνξηίν ζα απμεζνχλ ζην 20% απφ 10%, 

ελψ γηα ηα πινία μεξνχ θνξηίνπ θαη έξκαηνο ζα είλαη ζην 10%. Σα πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ νρήκαηα, γεληθά θνξηία θαη πινία βαξέσο αλπςσηηθνχ θνξηίνπ, θαζψο 

θαη ηα πινία πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζα αληηκεησπίζνπλ αχμεζε 14% επί ησλ θαλνληθψλ 

ηειψλ. Σα πεηξειαηνθφξα έξκαηνο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα εμαθνινπζνχλ λα ππνρξενχληαη ζε επηπιένλ ρξέσζε 5% 

επί ησλ θαλνληθψλ ηειψλ δηέιεπζεο, αλέθεξε. 

 Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ Kamel el Wazir ζπδήηεζε κε αληηπξνζσπεία ηεο γαιιηθήο 

εηαηξείαο Alstom αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη παξάδνζεο 55 

θιηκαηηδφκελσλ ηξέλσλ γηα ηε γξακκή 1 ηνπ κεηξφ ηνπ Καΐξνπ (Helwan-El Marg), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο γηα 8 ρξφληα. Ζ γαιιηθή εηαηξεία ζα 

πξνκεζεχζεη επίζεο ηελ Αίγππην κε ηνλ εμνπιηζκφ ζπληήξεζεο, σο κέξνο κηαο 

ζπκθσλίαο πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζην πεξηζψξην ηεο 4εο Έθζεζεο 

Έμππλσλ Μεηαθνξψλ θαη Logistics θαη Φφξνπκ γηα ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ 

Αθξηθή (TransMEA 2021), κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ κεηξφ ηνπ Καΐξνπ Γξακκή 1. 

ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε επίζεο ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ κηαο ζεηξάο ππφ εμέιημε 

έξγσλ θαη ε κειινληηθή ζπλεξγαζία ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ. Ο Wazir 

εμέηαζε ηελ πηζαλφηεηα ελφο θνηλνχ έξγνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζεκαηνδφηεζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο «Beni Suef-Assiut», ε νπνία έρεη κήθνο 

250 ρηιηφκεηξα. 

Οη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηελ εθαξκνγή θνηλνχ πιαηζίνπ εξγαζίαο γηα ηελ ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Tanta-

Zefta-Zagazig κήθνπο 55 km, κε ηνλ Wazir λα επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζ’ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν γηα ηελ νινθιήξσζε 

απηψλ ησλ έξγσλ. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2022, γηα ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο ςεθηαθήο ππεξεζίαο γηα 

ηνπο επελδπηέο. Απηή ε νινθιεξσκέλε ςεθηαθή θαη δηαδξαζηηθή ππεξεζία ζα 

επηηξέςεη ζηε SCZone λα δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα 

ελζσκαηψλεη λέεο ππεξεζίεο ζε κηα ςεθηαθή πιαηθφξκα ζχκθσλα κε ηνλ νξγαλσηηθφ 

θνξέα-πιαίζην. 

Ζ πξψηε θάζε πεξηειάκβαλε ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο 
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επελδπηέο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο SCZone 2020-2025. «Ζ έλαξμε ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ EBRD ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

βειηίσζεο θαη αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ απφδνζεο ζην one-stop-shop γηα ηελ SCZone. Ζ 

ζπλεξγαζία ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηε ξχζκηζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο. Θα παξέρεη επίζεο 

ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ απμάλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζην one-stop-shop, παξάιιεια κε ηελ απηνκαηνπνίεζε φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ», δήισζε ν 

Πξφεδξνο ηεο SCZone Yehia Zaki θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηεο EBRD, Mark Bowman. 

ηα ηέιε ηνπ 2021, ε EBRD πηνζέηεζε ηελ ςεθηαθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο, ε νπνία θαζνξίδεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ε ηξάπεδα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηξία ηεο κέζα —επελδχζεηο, 

ξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο— γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

ςεθηαθή κεηάβαζε ζηηο νηθνλνκίεο φπνπ επελδχεη. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο SCZone κε ηελ EBRD ζηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηφζν 

ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο SCZone, φζν θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Sokhna. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 Ζ δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απμήζεθαλ 

αμηνζεκείσηα ην 2021 θαη έθηαζαλ ζηα 3.570 MW, ράξε ζηηο μέλεο άκεζεο 

επελδχζεηο αμίαο $ 3,5 δηζεθαηνκκπξίσλ. ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο, ε Αξρή 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) επεζήκαλε φηη ην 78% ηεο παξαγσγήο 

αθνξά ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ην 22% ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ 

θαη ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. 

Παξά ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ν ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην ζεκείσζε 

επηηπρίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο ζηαζκνχ αηνιηθήο ελέξγεηαο ηζρχνο 

250 MW, ηδηνθηεζίαο βξεηαληθήο εηαηξείαο ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ, αλέθεξε ε αξρή, 

πξνζζέηνληαο φηη ην έξγν έρεη κπεη ζε εκπνξηθή παξαγσγή, κε ην κνληέιν BOO 

(build, own, operate). 

Ζ Αξρή πνπ είρε ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηελ ίδξπζε ειηαθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηζρχ 50 MW ζηελ πεξηνρή Zaafarana, ζπλήςε ζπκβφιαην γηα 

έλα ειηαθφ εξγνζηάζην 50 MW ζην Kom Ombo θαη πνχιεζε 1,9 εθαηνκκχξηα 

κνλάδεο άλζξαθα. Ζ έθζεζε αλαθέξεη φηη ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 



14 

 

ην 2021 έθηαζε πεξίπνπ ηηο 13.879 εθαηνκκχξηα kWh θαη ηα έξγα αηνιηθήο ελέξγεηαο 

παξήγαγαλ πεξίπνπ 5.443 εθαηνκκχξηα kWh, ζεκεηψλνληαο φηη ε παξαγσγή ειηαθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζην εζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλήιζε ζε πεξίπνπ 

4.487 εθαηνκκχξηα kWh θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ έξγα βηνθαπζίκσλ ηηο 

πεξίπνπ 84 εθαηνκκχξηα kWh. Όλα αςηά ηα έπγα ζςνέβαλαν ζηη μείωζη ηων 

εκπομπών CO2 καηά ζσεδόν 10 εκαηομμύπια ηόνοςρ. 

 ηε δεχηεξε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο "Future of Oil and Gas Exploration in the 

Red Sea", ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ είπε φηη εθθίλεζε ε πξψηε δηεζλήο 

πιεηνδνζία γηα εηαηξείεο εμεξεχλεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο κεηά ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ κε ηε 

ανπδηθή Αξαβία, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε 3 δηεζλψλ πεηξειατθψλ 

εηαηξεηψλ, ησλ Chevron, Shell θαη Mubadala θαη ηελ ππνγξαθή 3 ζπκθσληψλ καδί 

ηνπο. εκείσζε φηη νη εξγαζίεο ζεηζκηθήο έξεπλαο ζε έθηαζε 6.700 km2 ζηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα πιεζηάδνπλ ζηελ νινθιήξσζε. Απηφ ζα επηηξέςεη κειινληηθέο εξγαζίεο 

εμεξεχλεζεο. 

 Αλάξηεζε ζηελ ζπλδξνκεηηθή πιαηθφξκα ελαιιαθηηθήο ελεκέξσζεο Mada Masr 

(21.03.2022) αλαθέξεη φηη ε ηηαιηθή εηαηξεία ελέξγεηαο ENI, πξνηίζεηαη λα απμήζεη 

ηελ πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ νπνία πξνκεζεχεη ηελ Δπξψπε, απμάλνληαο ηελ 

παξαγσγή ηεο ζηηο ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηγχπηνπ. 

Όπσο ηφληζε ηελ Παξαζθεπή 18 Μαξηίνπ, ν CEO ηεο ΔΝΗ Claudio Descalzi, ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή, αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηνπο 15 εθαη. θπβηθνχο ηφλνπο εηεζίσο. ην 

δεκνζίεπκα θαηαγξάθεηαη αλεζπρία σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηεο Αηγχπηνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο.  

 Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek al-Molla είρε ζπλνκηιίεο κε αληηπξνζσπεία ηεο 

"Methanex" Corporation, ηνπ κεγαιχηεξνπ παξαγσγνχ θαη πξνκεζεπηή κεζαλφιεο 

ζηνλ θφζκν, θαη εθπξνζψπνπο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ/ILO) θαη ηεο 

θαλαδηθήο πξεζβείαο ζην Κάηξν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπκκεηνρήο ηεο 

εηαηξείαο ζηνπο ηνκείο εξγαζίαο, γηα λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Ζ Methanex Corporation, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΟΔ, μεθίλεζε ην έξγν Decent Jobs for 

Egypt's Young People (DJEP) – Αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο ζηε Damietta» πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ είζνδν 100 λέσλ απφ ηελ επαξρία Damietta ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν 

ζπλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθεθε κε ην Δπηκειεηήξην Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ (CFI). 

Οη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ επίζεο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη 

ηεο Methanex ζην πιαίζην ηνπ κλεκνλίνπ θαηαλφεζεο πνπ ππνγξάθεθε ην 2020 γηα 
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ηελ πξνψζεζε ηεο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο. Ο Mνlla εμέθξαζε επίζεο ηε βνχιεζε ηνπ 

θιάδνπ ησλ πεηξειαηνεηδψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

εηαηξεηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Damietta, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο Methanex, ηεο Misr Fertilizers 

Production Co. (MOPCO) θαη ηεο Spanish Egyptian Gas Company (SEGAS) γηα ην 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG). Ο Mνlla ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηε ΓΟΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

 Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek al-Molla παξνπζίαζε, ζε κηα ζπδήηεζε πνπ 

δηνξγάλσζε ην Αξαβηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ησλ ΖΠΑ ζηελ πφιε Υηνχζηνλ ησλ 

ΖΠΑ, ην φξακα ηεο Αηγχπηνπ γηα ηνλ ελεξγεηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ παγθφζκηα 

θαηεχζπλζε πξνο θαζαξή θαη πξάζηλε ελέξγεηα ππφ ην πξίζκα ηεο δηνξγάλσζεο απφ 

ηελ Αίγππην ηνπ COP 27 θαη ηνλ ζεκαληηθφ ηεο ξφιν ζην Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMGF) θαη ηηο αλαθπφκελεο επθαηξίεο γηα ηηο 

ακεξηθαληθέο εηαηξείεο. 

Ο Μφια επηβεβαίσζε ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αίγππην ζηνπο 

ηνκείο ησλ βηνκεραληψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ην 

εζληθφ ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

επεζήκαλε ηελ επηηπρία ησλ ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.  

 Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Μνράκελη 

άθεξ ππνζηήξημε φηη ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο έρεη αμηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε εγρψξην επίπεδν. εκαληηθή είλαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζε δηάθνξα έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Ο Shaker αλέθεξε φηη ην Τπνπξγείν ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε 

επελδπηέο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο, ελψ είρε 

ζπλάληεζε κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο Alcazar Energy Daniel Calderon γηα λα 

δηεξεπλήζεη ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. Ο Αηγχπηηνο αμησκαηνχρνο 

κίιεζε γηα ηα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη έδσζε κεγάιε 

πξνζνρή ζηηο ρξήζεηο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Ο Calderon, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αλαθέξζεθε ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Αίγππην θαη ζηα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηδηθφηεξα. 

 Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek El Molla ζπδήηεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Chevron 

International Company for Exploration and Production, Clay Neve, αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αίγππην θαη ηα ζρέδηα εμφξπμεο ζηε δπηηθή 

Μεζφγεην θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ζηε κεηαθνξά θπζηθνχ 
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αεξίνπ απφ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηζψξην 

ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ ελέξγεηα CERAWeek, ζην Υηνχζηνλ ησλ ΖΠΑ. 

Ζ είζνδνο ηεο Chevron ζηελ αηγππηηαθή αγνξά ελέξγεηαο αληαλαθιά ηηο ειθπζηηθέο 

επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ πνπ πξνζθέξεη ε Αίγππηνο, δήισζε ν Τπνπξγφο 

πεηξειαίνπ, θαη ν Neve, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγείνπ.  

 Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Μνράκελη 

άθεξ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ είρε κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Αθξηθαληθήο 

Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AfDB) Γξ Kevin Kariuki γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, θιίκαηνο θαη 

πξάζηλεο αλάπηπμεο, επηβεβαίσζε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αηγχπηνπ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

αθξηθαληθψλ ρσξψλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε θαζαξή ελέξγεηα κέζσ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ. 

Καηά ηε ζπλάληεζε, ακθφηεξεο νη πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο θαη κέζα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο θαη ηεο AfDB ζηνπο ηνκείο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, δεδνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

Αηγχπηνπ λα δηνξγαλψζεη ηε Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ην 2022 

(COP 27) ζην ζέξεηξν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ηνπ αξκ ει έηρ ηνλ Ννέκβξην. 

Ο Shaker δήισζε φηη ν αηγππηηαθφο ηνκέαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νινθιεξψζεη 

πνιιά έξγα θαη πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα. Πξφζζεζε φηη απνδίδεη 

ζεκαζία ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζεκεηψλνληαο φηη επηδηψθεηαη λα εληζρπζεί ε ζπκβνιή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κείγκα θαηά 42% κέρξη ην 2035. 
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