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Βελτίωση εµπορικού ισοζυγίουΒελτίωση εµπορικού ισοζυγίουΒελτίωση εµπορικού ισοζυγίουΒελτίωση εµπορικού ισοζυγίου    
Το εµπορικό έλλειµµα της Αιγύπτου διαµορφώθηκε σε $2,5 δισ. τον ∆εκέµβριο 2013, 
µειωµένο κατά 21,2% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2012 ($3,2 δισ). Η αξία των εξαγω-
γών το Νοέµβριο 2013 µειώθηκε κατά 3% σε $2,5 δισ. Τα προϊόντα που κατέγραψαν 
την µεγαλύτερη µείωση ήταν τα πετρελαιοειδή, το αργό πετρέλαιο, τα λιπάσµατα, τα 
βρώσιµα έλαια και η µαργαρίνη. Η αξία των εισαγωγών επίσης µειώθηκε κατά 13,6% 
σε $5 δισ. από $5,7 δισ. τον Νοέµβριο 2012, οφειλόµενη κυρίως στην πτώση των 
τιµών του σιταριού, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.  
 
Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων    
Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα, τα καθαρά συναλλαγµατικά αποθέµατα αυξήθη-
καν σε $17,3 δισ. στα τέλη Φεβρουαρίου, για δεύτερο συνεχόµενο µήνα, από $17,1 
δισ. τον Ιανουάριο. O ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι το συναλλαγµατι-
κά αποθέµατα βρίσκονται σε ασφαλή επίπεδα και επεσήµανε εκ νέου την σηµασία 
της οικονοµικής βοήθειας των Χωρών Κόλπου, που συνίσταται σε χρηµατικές καταθέ-
σεις, επενδύσεις και φορτία πετρελαίου και η οποία είχε ενισχύσει σηµαντικά τα απο-
θεµατικά, ξεκινώντας από τον Αύγουστο 2013 ($18,9 δισ.). 
    
Μείωση πληθωρισµούΜείωση πληθωρισµούΜείωση πληθωρισµούΜείωση πληθωρισµού    
Ο πληθωρισµός αστικών περιοχών διαµορφώθηκε σε 9,8% τον Φεβρουάριο 2014, 
έναντι 11,4% τον Φεβρουάριο 2013. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή  (∆ΤΚ) µειώθηκε, 
επίσης, σε 10,2% σε ετήσια βάση έναντι 12,2% το 2013.  Σε µηνιαία βάση, το ποσο-
στό πληθωρισµού µειώθηκε σε 1% από 1,6% τον προηγούµενο µήνα. Η Στατιστική 
Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αυτή είναι η τρίτη συναπτή µείωση του ∆ΤΚ σε σχέση µε το 
14,2% του Νοεµβρίου 2014, υψηλότερη τιµή από το 2010 και εντεύθεν.  
    
Αναθεωρηµένες προβλέψεις για την οικονοµίαΑναθεωρηµένες προβλέψεις για την οικονοµίαΑναθεωρηµένες προβλέψεις για την οικονοµίαΑναθεωρηµένες προβλέψεις για την οικονοµία    
Η νέα µεταβατική Κυβέρνηση θέτει χαµηλότερα τον πήχη των προβλέψεων για τα 
µακροοικονοµικά µεγέθη. Ο νέος Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι κατά το τρέχον 
οικονοµικό έτος ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί σε 2% - 
2,5%,  σε αντίθεση µε τον εκτιµώµενο 3,5% από την προηγούµενη κυβέρνηση, στόχο 
τον οποίο οικονοµικοί αναλυτές θεωρούσαν ως ιδιαίτερα αισιόδοξο. Στο 1ο µισό του 
οικονοµικού έτους ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ διαµορφώθηκε σε 1,4%. Αντίστοιχα, το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα αναµένεται να φτάσει το 11% - 12% σε σχέση µε το έως σή-
µερα εκτιµώµενο 10%,  πρόβλεψη η οποία σχετίζεται και µε την εφαρµογή του κατώ-
τατου µισθού, κόστους LE18 δισ. ετησίως. Η νέα Κυβέρνηση στοχεύει στην µείωση 
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος σε 10% - 10,5% κατά το οικονοµικό έτος 2014 – 
2015. 
    
Οικονοµική βοήθεια αραβικών χωρώνΟικονοµική βοήθεια αραβικών χωρώνΟικονοµική βοήθεια αραβικών χωρώνΟικονοµική βοήθεια αραβικών χωρών    
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, η οικονοµική βοήθεια από αραβικές χώρες, 
υπό µορφή πετρελαιοειδών, θα επιµηκυνθεί τουλάχιστον έως τον Σεπτέµβριο  και θα 
συµβάλλει στην αντιµετώπιση των αυξηµένων ενεργειακών αναγκών κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Ο Υπουργός Πετρελαίου είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι απαιτού-
νται εισαγωγές πετρελαιοειδών ύψους $1 δισ. για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.  
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Προστασία επενδύσεωνΠροστασία επενδύσεωνΠροστασία επενδύσεωνΠροστασία επενδύσεων    
    
∆ύο σηµαντικές αλλαγές αναµένονται σύντοµα όσον αφορά το 
καθεστώς προστασίας των ξένων επενδυτών.  
Πρώτον, η επικείµενη τροποποίηση του Επενδυτικού Νόµου. Η 
Κυβέρνηση αναµένεται να εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδί-
ου νόµου και να τεθεί σε ισχύ πριν από τις Προεδρικές εκλογές. 
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου: 

• αποκλείονται τρίτα µέρη, πέραν των συµβαλλοµένων 
(επενδυτής - Αρχές), από την υποβολή νοµικών ενστά-
σεων επί υφιστάµενων συµφωνιών-συµβάσεων  

• περιλαµβάνονται αναδροµικές διατάξεις για την εξωδι-
καστική επίλυση διαφορών µεταξύ επενδυτών – κρατι-
κών αρχών 

• η Κυβέρνηση θα δύναται να ακυρώνει τις ποινικές 
επιπτώσεις τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εναντί-
ον των επενδυτών 

 
∆εύτερον, η επανασύσταση, µε διάταγµα της 12ης Μαρτίου, 
της ∆ιυπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό, µε µέλη, 
µεταξύ άλλων, και από την δικαστική εξουσία. Μετά την ψήφιση 
του Επενδυτικού Νόµου η εν λόγω Επιτροπή θα χειρίζεται κατά 
πάσα πιθανότητα, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών   
    
Επιδοτήσεις τροφίµωνΕπιδοτήσεις τροφίµωνΕπιδοτήσεις τροφίµωνΕπιδοτήσεις τροφίµων    
    
Η Κυβέρνηση σχεδιάζει την τροποποίηση του συστήµατος επι-
δότησης τροφίµων, µέσω πιλοτικού προγράµµατος, στο Πορτ 
Σάιντ, που θα ξεκινήσει µε την απελευθέρωση των τιµών αλεύ-
ρων. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Προµηθειών, το νέο καθεστώς 
θα διευρύνει τα προσφερόµενα προϊόντα και θα καθορίσει όριο 
προµήθειας ψωµιού ανά άτοµο, µέσω χρήσης «έξυπνων καρ-
τών». Σήµερα, οι κάτοχοι καρτών επιδότησης δικαιούνται καθο-
ρισµένες ποσότητες µαγειρικού λαδιού, ζάχαρης και ρυζιού και 
απεριόριστες ποσότητες επιδοτούµενου ψωµιού. Πλέον, σχεδιά-
ζεται η διεύρυνση των διαθέσιµων αγαθών µε την παροχή γάλα-
κτος, φρούτων και λαχανικών, ενώ οι αχρησιµοποίητοι «πόντοι» 
θα µπορούν να κατανέµονται µεταξύ των προσφερόµενων αγα-
θών.  
 
Η απελευθέρωση των τιµών αλεύρων θα λάβει χώρα εντός τρι-
µήνου. Τα άλευρα θα προµηθεύονται πλέον οι αρτοποιοί σε 
τιµές αγοράς ενώ θα επιδοτείται µόνο το τελικό προϊόν, που θα 
αγοράζεται από το κράτος και θα διατίθεται µε µειωµένη τιµή 
στους δικαιούχους. Το εν λόγω σύστηµα αναµένεται να περιορί-
σει το ποσοστό απάτης και, κατά συνέπεια, το κόστος επιδοτή-

σεων, δεδοµένου ότι η 
Κυβέρνηση κατηγορεί 
τους αρτοποιούς ότι 
µεταπωλούν επιδοτούµε-
να άλευρα στην παράλ-
ληλη αγορά, αντί να τα 
χρησιµοποιούν στην 
παρασκευή επιδοτούµε-
νου ψωµιού 

Ενιαία άδεια τηλεπικοινωνιών Ενιαία άδεια τηλεπικοινωνιών Ενιαία άδεια τηλεπικοινωνιών Ενιαία άδεια τηλεπικοινωνιών     
    
Η Κυβέρνηση αναµένεται να ανακοινώσει στις αρχές 
Απριλίου την ενεργοποίηση της «ενοποιηµένης άδειας 
τηλεπικοινωνιών», η οποία θα επιτρέψει στο µονοπώλιο 
σταθερής τηλεφωνίας της Telecom Egypt (TE) την παρο-
χή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Το Υπουργείο Επικοι-
νωνιών εκτιµά ότι η εν λόγω άδεια θα ενεργοποιηθεί 
πριν από την 30ή Ιουνίου και θα δώσει τη δυνατότητα 
στην TE (80% κρατικής ιδιοκτησίας) να κάνει χρήση των 
υφιστάµενων υποδοµών των παρόχων κινητής τηλεφωνί-
ας για την παροχή ίδιων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 
µε αντίτιµο την καταβολή στον εν λόγω πάροχο τιµών 
χονδρικής. Ως αντάλλαγµα, προβλέπεται ότι οι 3 ιδιωτι-
κοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας (Mobinil, Vodafone 
Egypt και Etisalat Egypt) θα µπορέσουν να στήσουν ει-
κονικό δίκτυο για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας, 
κάνοντας χρήση του δικτύου της ΤΕ. Το ζήτηµα, ωστό-
σο, που θα πρέπει να διευθετηθεί από τις ιδιωτικές εται-
ρείες είναι η µη δυνατότητα δηµιουργίας «διεθνούς κόµ-
βου» ή κατασκευής δικτύου οπτικών ινών όπως αυτού 
της ΤΕ, έτσι ώστε να µην παρακωλύεται ο πλήρης αντα-
γωνισµός στον κλάδο.   

    
    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις CocaCocaCocaCoca----ColaColaColaCola    
    
Η Coca-Cola αναµένεται να 
επενδύσει $500 εκ. κατά την 
επόµενη τριετία, υπό µορφή 
κεφαλαιουχικών δαπανών 
και άλλων εµπορικών και 
κοινωνικών προγραµµάτων. 
Στο πλαίσιο του επενδυτικού 
σχεδιασµού της προγραµµατίζει την αναµόρφωση-
ανακαίνιση 100 χωριών έως το 2020. Η εταιρεία, µε 
εξαγωγές σε άνω των 40 χωρών, δραστηριοποιείται 
στην Αίγυπτο επί 70 έτη και απασχολεί 12.000 Αιγυπτί-
ους. Το 2013 κατέγραψε καθαρά  κέρδη άνω των $8,6 
εκ., µειωµένα κατά 5% σε σχέση µε το 2012. 
 
 
 
Υπόθεση φοροδιαφυγής Υπόθεση φοροδιαφυγής Υπόθεση φοροδιαφυγής Υπόθεση φοροδιαφυγής Orascom Construction Indus-Orascom Construction Indus-Orascom Construction Indus-Orascom Construction Indus-
triestriestriestries    
    
Η µητρική ολλανδική εταιρεία OCI NV ανακοίνωσε ότι η 
Orascom Construction Industries SAE, ιδιοκτησία του 
οικονοµικού ολιγάρχη Sawiris απηλλάγη πλήρως των 
κατηγοριών φοροδιαφυγής, απόφαση µε την οποία εξοι-
κονοµούνται περίπου $1 δισ. Η διαµάχη µεταξύ της 
Κυβέρνησης και των ιδιοκτητών της Orascom, οικογέ-
νειας Sawiris, είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012, 
όταν ο πρώην Πρόεδρος Μόρσι ισχυρίστηκε ότι η εται-
ρεία δεν είχε καταβάλλει φόρους ύψους $2 δισ. για την 
εξαγορά θυγατρικής της από τη Lafarge για $12 δισ. Η 
Orascom είχε καταλήξει σε διακανονισµό µε την Κυβέρ-
νηση τον Απρίλιο του 2013, και κατέβαλλε στην συνέ-
χεια την πρώτη δόση από τα συνολικά $0,36 δισ., ενώ 
πλέον αναµένονται οι κινήσεις της για την επιστροφή 
του ποσού. 
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Μείωση κερδών Μείωση κερδών Μείωση κερδών Μείωση κερδών GB AutoGB AutoGB AutoGB Auto    
    

Η µεγαλύτερη αυτοκινητοβιοµηχανία 
της Αιγύπτου Ghabbour Auto (GB 
Auto) ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 
ύψους $16,67 εκ. για το 2013, µειω-
µένα κατά 46,7% σε σχέση µε το 

2012. Οι ισχνές, συγκριτικά, οικονοµικές επιδόσεις αποδίδο-
νται στις χαµηλές πωλήσεις τρικύκλων, στη συρρικνούµενη 
αγορά οχηµάτων της Hyundai  και στην αύξηση των γενικών 
εξόδων. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας υποστήριξε ότι 
το 2013 ήταν από τις χειρότερες επιχειρηµατικά χρονιές και, 
ταυτόχρονα, αποφασιστικό σηµείο καµπής για την GB Auto. 
 
 
 
Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις VodafoneVodafoneVodafoneVodafone    

    
Ο Περιφερειακός ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Vodafone δήλωσε ότι η εταιρεία πρό-
κειται να προβεί σε επενδύσεις $1,2 δισ. 
στην Αίγυπτο έως το 2017, οι οποίες θα 
δηµιουργήσουν άνω των 3.000 νέων θέσε-
ων εργασίας. Ο σχεδιασµός της εταιρείας 
για την αιγυπτιακή αγορά συζητήθηκε σε 

πρόσφατη συνάντηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µε τον 
υπουργό Επικοινωνιών. Στοιχεία της Vodafone αναφέρουν ότι 
το 2011 η Vodafone Egypt διέθετε περισσότερα από 36,3 εκ. 
συνδροµητών και 6.500 υπαλλήλους.  
 
 
 
Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις McDonald’s McDonald’s McDonald’s McDonald’s     
    

Σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας, η αιγυ-
πτιακή θυγατρική της McDonald’s πρόκειται 
να προβεί σε επενδύσεις ύψους $144 εκ. 
κατά την επόµενη επταετία, µε σκοπό τον 
πολλαπλασιασµό των  υποκαταστηµάτων της 
στην Αίγυπτο.  Η εταιρεία προτίθεται να λει-
τουργήσει συνολικά 170 υποκαταστήµατα, 
από 79 σήµερα, σε 10 ∆ιοικητικά ∆ιαµερί-
σµατα, ενώ προβλέπει άνοδο των ετήσιων 

πωλήσεών της κατά 250% έως το 2020, από 107 $εκ. το 
2013.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    
    

Ανάπτυξη έργου υποδοµώνΑνάπτυξη έργου υποδοµώνΑνάπτυξη έργου υποδοµώνΑνάπτυξη έργου υποδοµών    
    
Η Αρχή ∆ιαχείρισης της Οικονοµικής Ζώνης Βορειοδυτικού 
Σουέζ υπέγραψε συµφωνία µε την κινεζική κατασκευαστική 
TEDA για την ανάπτυξη 6 τ. χλµ. στην Ain Sokhna. Σύµφωνα 
µε την Αρχή, η εν λόγω συµφωνία αποτελεί µέρος ευρύτερου 
σχεδίου, το οποίο συζητήθηκε µε στελέχη 30 κινεζικών εται-
ρειών σε πρόσφατη επίσκεψή τους. Η TEDA σχεδιάζει την 
κατασκευή υποδοµών ύψους $800 εκ., συµπεριλαµβανόµε-
νων και 500 εργοστασίων, αλλά και την κατασκευή αεροδρο-
µίου. Εκπρόσωπος της TEDA εξήρε τα πλεονεκτήµατα της 
ευρύτερης περιοχής, που συνορεύει µε τη διώρυγα του Σουέζ, 
όπου η Κίνα έχει ήδη δηµιουργήσει σειρά εργοστασίων στον 
τοµέα των πετροχηµικών, συναρµολόγησης οχηµάτων και 
ενδυµάτων. 
    
Ανάπτυξη οικιστικού έργουΑνάπτυξη οικιστικού έργουΑνάπτυξη οικιστικού έργουΑνάπτυξη οικιστικού έργου    
 
Η Arabtec Holding ARTC.DU, η µεγαλύτερη εισηγµένη κατα-
σκευαστική εταιρεία του Ντουµπάι, σε συνεργασία µε τις αιγυ-
πτιακές ένοπλες δυνάµεις, πρόκειται να κατασκευάσει 1 εκ. 
κατοικίες στο πλαίσιο έργου συνολικού προϋπολογισµού 
$40,23 δισ. Το έργο θα καλύπτει 160 εκ. τ.µ. σε 13 περιφέ-
ρειες της Αιγύπτου και θα απευθύνεται σε πολίτες χαµηλών 
εισοδηµατικών κατηγοριών.  
Στην ευρύτερη περιοχή του Καΐρου εκτιµάται ότι θα κατανε-
µηθούν 149 εκ. τ.µ. Η εταιρεία εκτιµά ότι οι κατασκευαστικές 
εργασίες θα ξεκινήσουν το 3ο τρίµηνο του 2014 και θα ολο-
κληρωθούν έως το 2020. Οι πηγές χρηµατοδότησης δεν διευ-
κρινίζονται, ενώ ο ∆/νων Σύµβουλος της Arabtec Holding ανέ-
φερε ότι η γη θα παραχωρηθεί δωρεάν. Αυτό θα επιτρέψει 
στην εταιρεία να προσφέρει τις κατοικίες µε έκπτωση 30%-
40%, προσθέτοντας ότι θα υπογραφεί συµφωνία µε περίπου 
40 τράπεζες στην Αίγυπτο για την παροχή δανείων σε ενδια-
φερόµενους µε χαµηλό εισόδηµα.  
Οι δεσµοί µεταξύ Αιγύπτου – ΗΑΕ αντικατοπτρίζονται στις 
ολοένα και αυξανόµενες διµερείς πολιτικές και οικονοµικές 
σχέσεις.  Ως αποτέλεσµα, τα ΗΑΕ κατατάσσονται στην κορυ-
φή των επενδυτών από τον αραβικό κόσµο. Σύµφωνα µε στοι-
χεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι ΑΞΕ των ΗΑΕ κατά το οικονο-
µικό έτος 2012/13 ανήλθαν σε $480,6 εκ., και έπονται το 
Κατάρ ($375,6 εκ.), το Μπαχρέιν ($262,7 εκ.) και η Σαουδι-
κή Αραβία ($191,7 εκ.). 
 
Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Majid AlMajid AlMajid AlMajid Al----FuttaimFuttaimFuttaimFuttaim    
    
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εξωτερικού Εµπορίου, Βιοµηχανί-
ας και Επενδύσεων, η Majid Al-Futtaim, µε έδρα το Ντουµπάι, 
θα διευρύνει τις επενδύσεις της στην Αίγυπτο την επόµενη 
πενταετία κατά $2,3 δισ. Η εταιρεία προτίθεται να κατασκευ-
άσει τέσσερα εµπορικά κέντρα στο Κάιρο, Γκίζα και Αλεξάν-
δρεια, συνολικού προϋπολογισµού $1,6 δισ., τα οποία αναµέ-
νεται ότι θα δηµιουργήσουν περίπου 38.000 θέσεις εργασίας. 
Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη 32 υπεραγορών και η 
δηµιουργία 4.500 σχετικών θέσεων εργασίας. Η εταιρεία, η 
οποία αποτιµάται σε άνω των $10,6 δισ., ανακοίνωσε τον 
Μάιο 2013 ότι συνιστά τον πλήρη ιδιοκτήτη του franchise 
Carrefour στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας 
Αφρικής, ύστερα από την εξαγορά µειοψηφικού µεριδίου 
25%, αξίας $682,6 εκ. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    
    

Κρίση στην αγορά ενέργειας Κρίση στην αγορά ενέργειας Κρίση στην αγορά ενέργειας Κρίση στην αγορά ενέργειας     
    
Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου ανέφερε ότι οι αραβικές 
χώρες θα συνεχίσουν έως τον Σεπτέµβριο την παροχή προϊό-
ντων πετρελαίου υπό την µορφή βοήθειας ώστε να αποφύγει 
η χώρα την κατάρρευση του συστήµατος ηλεκτροδότησης 
κατά τους θερινούς µήνες όταν αυξάνεται απότοµα η κατα-
νάλωση ρεύµατος.  
 
Η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ ήδη έχουν προµη-
θεύσει την Αίγυπτο κατά το 2ο εξάµηνο 2013 µε πετρέλαιο 
αξίας $ 4 δις. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, µέχρι 
τις αρχές του καλοκαιριού η χώρα χρειάζεται να εισάγει πε-
τρέλαιο αξίας $ 1 δις για να καλύψει τις ενεργειακές της ανά-
γκες. Επίσης, θα πρέπει να εισάγει υγροποιηµένο φυσικό αέ-
ριο για τους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής λόγω της µειωµέ-
νης παραγωγής και παρά την εξοικονόµηση σηµαντικής πο-
σότητας λόγω αθέτησης συµβατικών υποχρεώσεων του κρά-
τους προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείες για εξαγωγή LNG. Η 
Αίγυπτος από µέχρι πρότινος εξαγωγέας φυσικού αερίου, το 
2013 αναγκάστηκε για πρώτη φορά να προβεί σε εισαγωγές 
του εν λόγω προϊόντος.  
 
Οι επιδοτήσεις ενέργειας ανέρχονται ετησίως σε $ 15 δις, 
ήτοι το ¼ του κρατικού προυπολογισµού, γεγονός που καθι-
στά την ενέργεια ιδιαίτερα φθηνή και εποµένως δεν προσφέ-
ρει κίνητρα στους πολίτες για εξοικονόµησή της.  
 
Στο πλαίσιο διαχείρισης της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, 
σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης των ενεργειακών ελλείψε-
ων, η Κυβέρνηση πρόσφατα επέτρεψε στις ιδιωτικές εταιρείες 
να εισάγουν φυσικό αέριο χωρίς µειοδοτικό διαγωνισµό και 
κάνοντας χρήση του κρατικού δικτύου.  
 
Ωστόσο, αναλυτές πιστεύουν ότι η υπάρχουσα υποδοµή δεν 
επαρκεί αναφερόµενοι στο υψηλό κόστος µετατροπής εισα-
γώµενου φυσικού αερίου σε LNG. Προσθέτουν ότι, η Κυβέρ-
νηση θα πρέπει να αναθεωρήσει την τιµολογιακή πολιτική της 
καθώς η τρέχουσα τιµή φυσικού αερίου είναι $ 6 ανά BTU 
ενώ η τιµή του εισαγώµενου θα υπερβαίνει τα $ 10 ανά BTU.  
 
Πρόσφατα, η µείωση της παροχής φυσικού αερίου προς τις 
ενεργοβόρες βιοµηχανίες τσιµέντου κατά 150 εκ. κ.π. ηµερη-
σίως, προκάλεσε πτώση της παραγωγής τους έως και 50% . Η 
µέση τιµή ενός τόνου τοπικής παραγωγής τσιµέντου διαµορ-
φώθηκε σε 750 λίρες από τον µέσο όρο των LE500 τον Φε-
βρουάριο. 
 
    

    
    

    
    
    
    
Χρήση άνθρακα ως καυσίµουΧρήση άνθρακα ως καυσίµουΧρήση άνθρακα ως καυσίµουΧρήση άνθρακα ως καυσίµου    
    
Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιτραπεί η χρήση άνθρακα ως 
καυσίµου από τσιµεντοβιοµηχανίες, από τον Σεπτέµβριο 
2014, µε την προϋπόθεση τήρησης των διεθνών περιβαλλο-
ντικών προτύπων. Το ενεργειακό έλλειµµα της χώρας ευθύνε-
ται για την πρόσφατη µείωση της παραγωγής τσιµέντου και 
την επακόλουθη αύξηση των τιµών, έως και 25% σε διάστη-
µα µικρότερο του ενός µηνός. Πηγές της αγοράς σηµειώνουν 
το αυξηµένο κόστος µετατροπής των κλιβάνων καθώς και 
ότι απαιτούνται τουλάχιστον 18µήνες για την ολοκλήρωση 
των κατασκευών µετατροπής. Από την πλευρά του, ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά µε 
την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων, δεδοµένης και της µη 
ιδιαίτερα αυστηρής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.   
    
    
    
Μείωση εξαγωγών φυσικού αερίουΜείωση εξαγωγών φυσικού αερίουΜείωση εξαγωγών φυσικού αερίουΜείωση εξαγωγών φυσικού αερίου    
    
Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της 
Αιγύπτου τον ∆εκέµβριο 2013 
κατέγραψαν σηµαντική µείωση 
κατά 67,33%, φθάνοντας τα 
$63,7 εκ., σε σύγκριση µε $195 
εκ. τον ∆εκέµβριο 2012. Η παρα-
γωγή µειώθηκε κατά 11,86% σε 
3,35 εκ. τόνους, ενώ η εγχώρια 
κατανάλωση επιβραδύνθηκε κα-
τά 4,2% σε 3,119 εκ. τόνους. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται 
πτώση 10% στην αξία των εξαγόµενων πετρελαιοειδών, φθά-
νοντας τα $458 εκ. από $510 εκ. το 2012. 
 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    
    

Ουκρανική κρίση και εισαγωγές σιταριούΟυκρανική κρίση και εισαγωγές σιταριούΟυκρανική κρίση και εισαγωγές σιταριούΟυκρανική κρίση και εισαγωγές σιταριού    
    
Ο Αντιπρόεδρος της Γενικής Αρχής 
Προµηθειών δήλωσε ότι η πολιτική 
κρίση στην Ουκρανία δεν θα επηρε-
άσει ιδιαίτερα τις αιγυπτιακές εισα-
γωγές σιταριού, διαβεβαιώνοντας 
ότι οι ουκρανικοί λιµένες λειτουρ-
γούν ανεµπόδιστα. Ταυτόχρονα, 
εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις προµηθευτών όπως η Ινδία, 
Ουγγαρία και Βουλγαρία. Επιχειρηµατικοί κύκλοι αναφέρουν 
ότι, βρισκόµενοι στο τέλος της περιόδου εισαγωγών και στο 
ξεκίνηµα της συγκοµιδής στην Αίγυπτο, απεφεύχθησαν σοβα-
ρά προβλήµατα στις εισαγωγές, επισηµαίνοντας ότι οι ποσό-
τητες από Ουκρανία και Ρωσία συνιστούν το 70% του συνό-
λου των εισαγωγών. Ωστόσο, όσο συνεχίζεται η πολιτική κρί-
ση, το µεταφορικό κόστος από Ουκρανία αναµένεται να αυ-
ξηθεί σηµαντικά φθάνοντας έως και $18 από $15 ανά τόνο, 
επηρεάζοντας την επιλογή προµηθευτών κατά την επόµενη 
περίοδο εισαγωγών. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Αύξηση τιµής τσιµέντουΑύξηση τιµής τσιµέντουΑύξηση τιµής τσιµέντουΑύξηση τιµής τσιµέντου    
    
Η µέση τιµή ενός τόνου τοπικής παραγωγής τσιµέντου διαµορ-
φώθηκε σε LE750 από τον µέσο όρο των LE500 τον Φεβρουά-
ριο. Οι έµποροι κατηγορούν τους παραγωγούς για την αύξηση 
της τιµής και οι παραγωγοί την Κυβέρνηση διότι δεν είναι σε 
θέση να τους παρέχει την ενέργεια που χρειάζονται µε αποτέλε-
σµα, την µείωση κατά 50% της παραγωγής. Σε µια προσπάθεια 
επίλυσης του προβλήµατος, η Κυβέρνηση διερευνά επί του πα-
ρόντος την αύξηση παροχής φυσικού αερίου, αν και οι ειδικοί 
πιστεύουν ότι είναι καιρός για την τσιµεντοβιοµηχανία να µετα-
βεί σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας. Ο πρό-
εδρος της Ενωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών προειδοποίησε ότι ανα-
µένεται περαιτέρω αύξηση της τιµής του τσιµέντου κατά τη 
διάρκεια των προσεχών εβδοµάδων και  επιπλέον, υφίσταται ο 
κίνδυνος εργοστάσια τσιµέντου να διακόψουν την λειτουργία 
τους εντός δύο µηνών, εφόσον δεν καλύπτονται οι ενεργειακές 
τους ανάγκες. Επίσης, επέκρινε την Κυβέρνηση για το µονοπώ-
λιο στην παραγωγή και διανοµή ενέργειας και την πώληση φυσι-
κού αερίου στα εργοστάσια τσιµέντου σε υψηλές τιµές σε σύ-
γκριση µε άλλες χώρες ($6 ανά εκατοµµύριο BTU, έναντι US $ 
2,7 BTU  στην Τουρκία).  
 
Ωστόσο, ο επικεφαλής του τµήµατος ∆οµικών Υλικών του Εµπο-
ρικού Επιµελητηρίου Καίρου, επέρριψε ευθύνες στις εταιρείες 
τσιµέντου για υψηλότερες τιµές πώλησης από την διεθνή τιµή 
παρά το γεγονός ότι προµηθεύονται φυσικό αέριο σε επιδοτού-
µενες τιµές. Το Επιµελητήριο έχει  διαµαρτυρηθεί στο Υπουργείο 
Βιοµηχανίας και την Αιγυπτιακή Αρχή Ανταγωνισµού κατηγορώ-
ντας τις τσιµεντοβιοµηχανίες για µονοπωλιακή πρακτική. 
Για τους παράγοντες του κατασκευαστικού τοµέα η αύξηση των 
τιµών του τσιµέντου συµπίπτει µε µια αρνητική συγκυρία κρίσης 
του κλάδου. Οι καταναλωτές προτιµούν την χρήση εγχώριου 
τσιµέντου λόγω κακών συνθηκών αποθήκευσης του εισαγόµε-
νου και η αυξηµένη υγρασία µπορεί εύκολα να το καταστρέψει. 
Υποστηρίζουν ότι, δεδοµένου ότι το τσιµέντο είναι ένα βασικό 
προϊόν για τις κατασκευές και η αύξηση της τιµής του θα οδη-

γήσει σε αύξηση και σε άλλα δοµι-
κά υλικά, η Κυβέρνηση οφείλει να 
παρέµβει «ώστε να επιτευχθεί ι-
σορροπία στις τιµές της εγχώριας 
αγοράς για την προστασία των 
καταναλωτών». 

    
Βιοµηχανικές ζώνεςΒιοµηχανικές ζώνεςΒιοµηχανικές ζώνεςΒιοµηχανικές ζώνες    
    
Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου & Επενδύσεων 
µετά την επίσκεψή του στη Μόσχα δήλωσε ότι η Αίγυπτος εξετά-
ζει την δηµιουργία βιοµηχανικής ζώνης µε την Ρωσία για την 
κατασκευή αγροτικού εξοπλισµού, που θα συνεισφέρει στην 
κάλυψη των εγχώριων αναγκών και την εξαγωγή της πλεονάζου-
σας παραγωγής. Επίσης, η Ρωσία προτίθεται να αναλάβει την 
ανάπτυξη του εργοστασίου της Egyptian Iron & Steel στο Hel-
wan, µεγαλύτερης δηµόσιας εταιρείας της χώρας και, τρεχό-
ντως, σε καθοδική πορεία σε συνέχεια της δραστικής µείωσης 
της κερδοφορίας της. Επιπλέον, η Ρωσία δεσµεύτηκε για την 
αναβάθµιση και άλλων εγκαταστάσεων µεταποίησης όπως της 
Nasr Car Manufacturing Company, της Aluminum Complex 
στην Άνω Αίγυπτο και του σταθµού παραγωγής ενέργειας του 
φράγµατος στο Ασουάν.  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Έσοδα Αρχής ∆ιαχείρισης ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα Αρχής ∆ιαχείρισης ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα Αρχής ∆ιαχείρισης ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα Αρχής ∆ιαχείρισης ∆ιώρυγας Σουέζ    
    
Ο επικεφαλής της Αρχής ∆ιαχείρισης 
∆ιώρυγας Σουέζ δήλωσε ότι τα 
έσοδα της ∆ιώρυγας για το τρέχον 
οικονοµικό έτος εκτιµάται ότι θα 
ανέλθουν στο ποσό-ρεκόρ των $5,5 
δισ.,έναντι $5,2 δις το προηγούµενο 
οικ. έτος. Τον Νοέµβριο 2013, κατε-
γράφη αύξηση των εσόδων κατά 
8,5%, σε σχέση µε τον Νοέµβριο 
2012, φθάνοντας τα $442,4 εκ 
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Υπηρεσίες καταδυτικού τουρισµούΥπηρεσίες καταδυτικού τουρισµούΥπηρεσίες καταδυτικού τουρισµούΥπηρεσίες καταδυτικού τουρισµού    
    
Ο µεγαλύτερος στόλος τουριστικών σκαφών καταδύσε-
ων διεθνώς «Aggressor» αναµένεται να δραστηριοποιη-
θεί στην Αίγυπτο στην Ερυθρά Θάλασσα, µε πολυτελές 
σκάφος το οποίο θα προσφέρει φιλοξενία 5 αστέρων και 
άµεση πρόσβαση στους υφάλους της περιοχής. Ο διε-
θνής όµιλος TVB υπέγραψε την σχετική συµφωνία µε 
τον στόλο «Aggressor» για την δραστηριοποίησή του 
στην Αίγυπτο. Ο στόλος έχει παρουσία σε 20 προορι-
σµούς παγκοσµίως. Αναφορικά µε την Αίγυπτο, ένα 
16ήµερο καταδυτικού τουρισµού στην Ερυθρά Θάλασ-
σα κοστίζει περίπου $1500 ανά άτοµο και περιλαµβάνει 
πολυτελή διαµονή επί του σκάφους και πέντε καταδύ-
σεις ηµερησίως. 

    
Ανάπτυξη τουριστικού τοµέαΑνάπτυξη τουριστικού τοµέαΑνάπτυξη τουριστικού τοµέαΑνάπτυξη τουριστικού τοµέα    
    
Η Αρχή Τουριστικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υποβο-
λή 64 προτάσεων για την δηµιουργία επτά επενδυτικών 
έργων, στον τουριστικό τοµέα, στην ακτογραµµή της 
Ερυθράς Θάλασσας, αξίας περίπου $400 εκ. Η πλειονό-
τητα των αιτήσεων προέρχεται από αραβικές και αιγυ-
πτιακές επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ άλλων, προκρίνε-
ται από την Αρχή η υλοποίηση έργου ιατρικού τουρι-
σµού, τουριστικά θέρετρα και µαρίνα που θα συνδέει τις 
παραλιακές πόλεις Ain Sokhna και Ras Sedr. Τα ανωτέ-
ρω συνιστούν προσπάθεια αναζωογόνησης του τουριστι-
κού τοµέα ο οποίος, υπό κανονικές συνθήκες, συνεισέ-
φερε στο ΑΕΠ σε ποσοστό έως και 11%.  

    
Μείωση εισερχόµενου τουρισµούΜείωση εισερχόµενου τουρισµούΜείωση εισερχόµενου τουρισµούΜείωση εισερχόµενου τουρισµού    
    
Οι τουριστικοί επισκέπτες την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2014 ανήλθαν σε 1,3 εκ., µειωµένοι κατά 
28% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα 2013. Οι αρα-
βικές χώρες κατέγραψαν την µεγαλύτερη µείωση (58%) 
κυρίως λόγω µειωµένων αφίξεων από Συρία, Λιβύη και 
Μπαχρέιν, ενώ σηµαντική αύξηση σηµείωσε ο τουρισµός 
από τα ΗΑΕ (38%). Οι ευρωπαϊκές αφίξεις µειώθηκαν 
κατά 24% και από Ασία και περιοχές του Ειρηνικού 
42%. Ο τοµέας του τουρισµού, έχει δεχθεί πολλαπλά 
πλήγµατα από το 2011, ενώ ο Υπουργός Τουρισµού 
δήλωσε πρόσφατα ότι οι προσπάθειες εστιάζονται, µετα-
ξύ άλλων, σε αναδυόµενες αγορές όπως η Ινδία, πηγή 
18 εκ. τουριστών ετησίως.  
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Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Χρηµατιστήριο Αιγύπτου 



 

 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 4  Σ Ε Λ Λ Ι ∆ Α  7  

ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ---- ΜΑΪΟΣ  ΜΑΪΟΣ  ΜΑΪΟΣ  ΜΑΪΟΣ 2014201420142014    
    
    

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Food Gate Exhibition 

from:from:from:from: 7/5/2014 to: to: to: to: 10/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 4 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 

Description :Description :Description :Description : Food products  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Egypt Manufacturer-EGYMADE- Exhibition 

from:from:from:from: 7/5/2014 to: to: to: to: 10/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 

Description :Description :Description :Description : Egyptian Hand Made Products (embroideries etc) 

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: The 14th International Medical Exhibition & Conference (EgyMedica & Egy Hospital 

from:from:from:from: 8/5/2014 to: to: to: to: 10/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Green Land Co. for Organizing Exhibition & Confere 

Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24027493-22637034 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: +2(02) 22637054 Fax: +2(02)22637034 

Website:Website:Website:Website: http://www.egymedica.com Email: Email: Email: Email: adel@egymedica.com 

Description :Description :Description :Description : Medical Equipments  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Windorex , Metal & Steel International Exhibition 

from:from:from:from: 15/5/2014 to: to: to: to: 17/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Arabian German Exhibiting & Publishing ltd. 

Tel:Tel:Tel:Tel: 2(02)22629682 Fax: +2(02)22619545 

Description :Description :Description :Description : Metal and Steel Panels  

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

www.agora.mfa.gr/eg50  


