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Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 

 

Σο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε $3,04 δισ. μειωμέ-

νο κατά 2,7%  έναντι Ιανουαρίου 2013 ($3,12 δισ.). ύμφωνα με στοιχεία της τατι-

στικής Τπηρεσίας, η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 3,4% ($185,5 εκ.) φθάνο-

ντας τα $5,2 δισ., κυρίως λόγω πτώσης εισαγωγών σιταριού, πετρελαιοειδών και φαρ-

μακευτικών. Παράλληλα, κατεγράφη μείωση των εξαγωγών κατά 4,4% ($99,8 εκ.) σε 

$2,17 δισ., οφειλόμενη  κυρίως στην πτώση εξαγωγών πετρελαιοειδών, πορτοκαλιών, 

υλικών και ειδών υγιεινής, καθώς και πλαστικών.  

 

 

 

υναλλαγματικά αποθέματα 

 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκαν σε $17,489 δισ. 

αυξημένα κατά 0,43% έναντι του Μαρτίου ($17,414 δισ.).  Από τον Ιούνιο 2013, τα 

συναλλαγματικά αποθέματα έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 17,1%, ήτοι κατά $2,6 δισ. 

 

 

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

το 10μηνο οικονομικού έτους 2013/14 (Ιούλιος – Απρίλιος) το έλλειμμα του προϋπο-

λογισμού ανήλθε στο 8% του ΑΕΠ, ήτοι $22,8 δισ. έναντι 10,5% το 2012/13 (25,8 

δισ.). Αναλυτές αποδίδουν τη μείωση στην οικονομική βοήθεια των Φωρών Κόλπου, 

στις αρχές του οικονομικού έτους. 

ύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, τo έλλειμμα του προϋπολογι-

σμού της Αιγύπτου το οικονομικό έτος 2014/15 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 

12% του ΑΕΠ, ή € 28,8 δισ. 

Σο νέο σχέδιο του προϋπολογισμού, αντανακλά το κόστος εξυπηρέτησης του εξωτερι-

κού χρέους, τα αυξημένα κονδύλια για την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και την 

χρηματοδότηση του πρόσφατα καθορισθέντος κατώτατου μισθού υπαλλήλων δημοσί-

ου. 

Σο νέο ύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο από δημοψήφισμα, δε-

σμεύει 3% του εθνικού εισοδήματος για την δημόσια υγεία, 6% για την εκπαίδευση και 

1%  για την επιστημονική έρευνα. 

Οι δαπάνες για μισθούς κυρίως θα οδηγήσουν το έλλειμμα στο 13% το επόμενο οικο-

νομικό έτος, ποσό το οποίο «υπερβαίνει το όριο ασφαλείας» και αυτό υπό την προϋπό-

θεση της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος και των κρατικών επιδοτήσεων 

Οι δημόσιες δαπάνες το τρέχον οικ. έτος θα ανέλθουν σε € 8,07 δισ.( αύξηση 10%) 

και τα έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν σε €5,17 δισ. ενώ οι ξένες επιχορηγήσεις 

και η οικονομική βοήθεια προς την Αίγυπτο θα ανέλθει σε $ 20 δις. 

Δεδομένων των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, της σημαντικής πτώσης 

των εσόδων από τον τουρισμό, η ατμομηχανή της ανάκαμψης θα είναι οι δημόσιες 

επενδύσεις χρηματοδοτούμενες κυρίως από την βοήθεια των Φωρών του Κόλπου, 

γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διόγκωση του εξωτερικού χρέους. 

 



 

 

Ισοτιμία Δολαρίου – Αιγυπτιακής Λίρας  

 

Η Κεντρική Σράπεζα ανακοίνωσε ότι  κατά την τελευταία δημο-

πρασία συναλλάγματος πωλήθηκαν $37,6 εκ. με ισοτιμία $1 = 

LE7,1150, χαμηλότερη έναντι ισοτιμίας LE7,1068, ιστορικού 

χαμηλού στην επίσημη αγορά, μόλις λίγες ημέρες πριν. Κύκλοι 

της αγοράς συναλλάγματος κρίνουν την απόφαση της Κεντρι-

κής Σράπεζας ως κίνηση σταδιακής ελεγχόμενης υποτίμησης 

του νομίσματος, ενώ η Σράπεζα δεν έχει προβεί σε σχετικές 

ανακοινώσεις. Η αιγυπτιακή λίρα έχει υποτιμηθεί κατά περίπου 

2,3% έναντι του δολαρίου κατά το 2013. Κατόπιν των ανωτέρω 

εξελίξεων, στην παράλληλη αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία 

δολαρίου/λίρας διαμορφώνεται περίπου σε $1 / LE 7,46 – 

7,50. 

Οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η πτώση της ισοτιμίας της λί-

ρας οφείλεται:  

 την μειωμένη διαθεσιμότητα ξένου συναλλάγματος, λόγω 

της σημαντικής μείωσης των τουριστικών εσόδων και των ξένων 

επενδύσεων 

 την τακτική των τραπεζών για μη πώληση ξένου συναλλάγ-

ματος σε μη-πελάτες τους, πλέον της εφαρμογής ημερήσιου 

πλαφόν ανάληψης δολαρίων. 

την αυξημένη ζήτηση για εισαγωγές τροφίμων λόγω  Ραμαζανί-

ου 

Παράλληλα, εκτιμούν ότι οι προοπτικές για την αιγυπτιακή λίρα 

παρουσιάζονται δυσοίωνες στην περίπτωση που διακοπεί η οι-

κονομική βοήθεια Φωρών Κόλπου, ενώ οι επερχόμενες αποπλη-

ρωμές δανείων της Αιγύπτου αναμένονται να επιφέρουν περαι-

τέρω πιέσεις στην ισοτιμία.  

 

 
Μείωση πληθωρισμού 

 

Ο Δείκτης Σιμών Καταναλωτή Απριλίου μειώθηκε στο 9,11% 

από 9,9% τον Μάρτιο, αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 0,25% 

έναντι του Απριλίου 2013. Ο πληθωρισμός μειώθηκε επίσης σε 

8,87% από 9,82%, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 0,6% 

έναντι Απριλίου 2013.  

 

Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

 

ύμφωνα με την Κεντρική Σράπεζα, οι εισερχόμενες Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) την περίοδο Οκτ. – Δεκ. 2013 ανήλθαν 

σε $2,855 δισ. ενώ οι εξερχόμενες ΑΞΕ σε $1,252 δισ. Οι καθα-

ρές εισροές καταγράφουν αύξηση 28,5% και ανέρχονται σε 

$1,602 δισ. Η ΕΕ κατατάσσεται πρώτη, με συνολικό όγκο επεν-

δύσεων ύψους $1,681 δισ., $378,1 δισ. περισσότερα από την 

περίοδο Οκτ. – Δεκ. 2012. Οι ΗΠΑ έπονται με $579,3 εκ., 

έναντι $562,2 εκ. και ακολουθούν οι αραβικές χώρες με 

$189,5 εκ. έναντι $122,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2012.  

 

Αξιολόγηση δημόσιου χρέους 

 

Η Standard & Poor's διατήρησε σταθερή την μακροπρόθεσμη 

και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση του δημόσιου χρέους της Αιγύ-

πτου, σε ξένο και τοπικό νόμισμα, σε “Β- / Β” με σταθερές προ-

οπτικές. Ο οίκος αναμένει ότι η οικονομική βοήθεια από τις Φώ-

ρες Κόλπου θα συνεχιστεί, καλύπτοντας τις βραχυπρόθεσμες 

δημοσιονομικές και χρηματοδοτικές ανάγκες. Επίσης, εκτιμά ότι 

το καθαρό δημόσιο χρέος θα διογκωθεί στο 79% του ΑΕΠ κατά 

το 2014, σε σχέση με 68% το 2012, με περιορισμένες δυνατό-

τητες αύξησης εσόδων και περικοπής δαπανών.  

Εξέλιξη ανεργίας 

 

ύμφωνα με τη τατιστική Τπηρεσία ο δείκτης ανεργίας 

παρέμεινε αμετάβλητος κατά το 1ο τρίμηνο 2014, στο 

13,4%., σε σύνολο εργατικού δυναμικού 27,6 εκ. χε-

δόν 70% των ανέργων είναι μεταξύ 15 και 29 ετών και 

σε ποσοστό περίπου 80% κάτοχοι πανεπιστημιακών ή 

άλλων πτυχίων. Η σχετική έκθεση της τατιστικής Τπη-

ρεσίας αναφέρει ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας αντα-

νακλά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότη-

τας, κυρίως σε παραγωγικούς τομείς όπως η βιομηχανί-

α, ο τουρισμός και οι κατασκευές. Η ανεργία στα αστικά 

κέντρα ανέρχεται σε 16,5% ενώ σε αγροτικές περιοχές 

σε 11%.  

 

Επενδύσεις ιδιωτικού τομέα 

 

ύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Αιγυπτιακών Βιομηχα-

νιών, ο συνολικός όγκος επενδύσεων του εγχώριου  ιδιω-

τικού τομέα κατά την τελευταία 3ετία ανήλθε σε σχεδόν 

$63 δισ. Ο ιδιωτικός τομέας κατά το οικονομικό έτος 

2012/13 συνεισέφερε με $21,6 δισ. (αύξηση 0,7% σε 

ετήσια βάση) συνιστώντας το 64% των συνολικών επεν-

δύσεων. Αντίθετα, οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα 

μειώθηκαν από $12,9 δισ. (οικον. έτος 2011/12) σε  

$12,1 δισ. το 2012/13, αποτελώντας το υπόλοιπο 

36%. την έκθεση σημειώνεται το διογκούμενο δημοσιο-

νομικό έλλειμμα, το οποίο δυσχεραίνει την οικονομική 

ανάπτυξη ασκώντας συνεχείς πιέσεις στους κρατικούς 

πόρους.  

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

Αναπτυξιακή συνεργασία 

 

Ο Τπουργός χεδιασμού υπέγραψε συμφωνία με τον 

Πρέσβυ της Ιταλίας ύψους €1 εκ. για την ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα στο διοικητικό διαμέρισμα Mατρούχ, 

ενώ €10 εκ. προβλέπονται για το Τπουργείο Γεωργίας 

για την ανάπτυξη της γεωργικής βιομηχανίας στα διοι-

κητικά διαμερίσματα Mίνια και Υαγιούμ. Ο Πρέσβυς της 

Ιταλίας δήλωσε ότι τα ανωτέρω συνιστούν μέρος του 

πλαισίου συνεργασίας Αιγύπτου – ΕΕ ύψους €27 για την 

ανάπτυξη αγροτικών περιοχών στα εν λόγω διοικητικά 

διαμερίσματα.  

 

Εισαγωγές προϊόντων 

 

Κυβερνητική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό αποφάσι-

σε την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων- τα οποία 

παράγονται και τοπικά - από δημόσιους φορείς, ενώ για 

ειδικές περιπτώσεις θα απαιτείται σχετική έγκριση. Η εν 

λόγω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο του εξορθολογισμού 

των κρατικών δαπανών, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι 

η εφαρμογή της θα είναι βραχυπρόθεσμη, ειδάλλως θα 

οδηγήσει σε απώλεια ανταγωνιστικότητας των αιγυπτια-

κών επιχειρήσεων έναντι των ξένων.  
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Προμήθεια σιταριού 

Σο Τπουργείο Οικονομικών εξετάζει την αύξηση της τιμής 

προμήθειας σιταριού από τοπικούς παραγωγούς σε LE500 

ανά ardeb (198 λίτρα), ήτοι LE420 ανά 150 kg. Η εν λόγω 

απόφαση αναμένεται να υπερκεράσει τον ανταγωνισμό του 

ιδιωτικού τομέα στην προμήθεια σιταριού. Από τον Απρίλιο 

2014, η Κυβέρνηση προμηθεύτηκε συνολικά 2,75 εκ. τό-

νους για LE 420 ανά ardeb. Κατά την τρέχουσα περίοδο 

συγκομιδής, από Απρίλιο έως Ιούνιο, η Κυβέρνηση στοχεύει 

στην προμήθεια περίπου 4,4 εκ. τόνων από την εγχώρια 

αγορά.     

 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Υόρος υπεραξίας  

Ο Τπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση ενέ-

κρινε την επιβολή φόρου κεφαλαίου (capital gain tax) 10%  

σε κέρδη και μερίσματα εισηγμένων αξιογράφων, μα στόχο 

την αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά $1,4 δισ. ετησίως. 

ε συνέχεια της ανακοίνωσης, στις 29/5 ο δείκτης EGX30 

μειώθηκε κατά 3,4% σε 8.242 μονάδες και ο EGX70  κατά 

2,6%. Επιμελητηριακοί κύκλοι σημειώνουν ότι η εν λόγω α-

πόφαση είναι λανθασμένη και άκαιρη, δεδομένου ότι η πτώ-

ση του χρηματιστηρίου δύναται να συσχετισθεί με την εκλο-

γική νίκη του Υατάχ ίσι, ενώ υφίστανται και σημαντικά νο-

μικά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν. 

   

Ετήσια Έκθεση Φρηματιστηρίου 2013 

Σο 2013 ο γενικός δείκτης του Φρηματιστηρίου κατέγραψε 

άνοδο 24%. Κατά το 1ο εξάμηνο, ο βασικός δείκτης EGX 30 

υποχώρησε κατά 13%, για να καταγράψει άνοδο στην συνέ-

χεια έως και 43% ύστερα από την απομάκρυνση των Αδελ-

φών Μουσουλμάνων από την εξουσία. Ευρύτεροι δείκτες 

όπως ο EGX 70 και ο EGX 100 αυξήθηκαν κατά 14 και 15% 

αντίστοιχα. 

τα τέλη του 2013, ο γενικός δείκτης αλλά και ο δείκτης 

κεφαλαιοποίησης είχαν ξεπεράσει για πρώτη φορά το επίπε-

δο Ιανουαρίου 2011. 

ύμφωνα με στοιχεία της Morgan Stanley, η εν λόγω απόδο-

ση κατέταξε την αιγυπτιακή χρηματαγορά δεύτερη (μετά 

την Ελλάδα) μεταξύ των αναδυόμενων αγορών για το 2013 

και πρώτη για τη διετία 2012-2013. 

Όλοι οι τομεακοί δείκτες κατέγραψαν άνοδο το 2013, εκτός 

από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εξαιρούμενου του 

τραπεζικού τομέα). Ο τομέας τροφίμων-ποτών κατέγραψε 

την μεγαλύτερη αύξηση 87%, ενώ έπεται ο τομέας των βασι-

κών πόρων με 45% και ο τραπεζικός με κέρδη 33% 

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 14% φθάνο-

ντας τα $59,7 δισ., ανερχόμενη πλέον στο 24% του ΑΕΠ.  

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

 

 

Κινητή τηλεφωνία  

 

Ο μοναδικός πάροχος σταθερής τηλεφωνίας Telecom Egypt 

θα καταβάλλει $356,76 εκ. για εξασφάλιση άδειας κινητής 

τηλεφωνίας, η οποία δεν θα περιλαμβάνει νέες συχνότητες, 

όπως ευρυζωνικές υπηρεσίες 4G. Ο επικεφαλής της Ρυθμιστι-

κής Αρχής είχε δηλώσει ότι η δημοπρασία συχνοτήτων για τις 

εν λόγω υπηρεσίες θα διεξαχθεί τον Ιούνιο 2016. Έως τότε, η 

Telecom Egypt θα χρησιμοποιεί τα δίκτυα των υφιστάμενων 

τριών παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Οικονομικοί αναλυτές 

σημειώνουν ότι ο στόχος της εταιρείας για 1 εκ. συνδρομη-

τές, κατά το πρώτο έτος εισόδου της εταιρείας στην αγορά 

κινητής τηλεφωνίας, είναι εφικτός, ωστόσο μακροπρόθεσμα 

δεν προβλέπεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να κερδί-

ζει περισσότερο από 10% - 15% της αγοράς. ε μία πρόσφα-

τη εξέλιξη, ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης παραπέμ-

φθηκε στο Γραφείο Πρωθυπουργού καθώς η Vodafone και η 

Etisalat απειλούν να αποσύρουν τις επενδύσεις τους στην 

Αίγυπτο αν η άδεια εγκριθεί ως έχει. Πηγές της Vodafone 

Egypt αναφέρουν ότι πριν από την απονομή της άδειας κινη-

τής τηλεφωνίας στην Telecom Egypt, θα πρέπει να οριστεί 

ημερομηνία εξόδου της εταιρείας από την Vodafone Egypt, 

στην οποία κατέχει ποσοστό σχεδόν 45%.   

 

Εξαγορά Sphinx Glass 

 

Η Construction Products Holding Co (CPC), θυγατρική της 

σαουδαραβικής Saudi Binladin Group, ανακοίνωσε την εξα-

γορά της Sphinx Glass, κατασκευαστή υαλοπινάκων, έναντι 

$190 εκ. τελέχη της CPC αναφέρουν ότι η εταιρεία αναμέ-

νεται να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση υαλοπινάκων επι-

πλεύσεως (float glass) στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με τη 

δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής. Σο μερίδιο της 

Sphinx Glass εξαγοράστηκε κυρίως από την εταιρεία επενδύ-

σεων Citadel Capital καθώς και λοιπούς επενδυτές. Η εν λόγω 

συμφωνία εντάσσεται στον σχεδιασμό της Citadel Capital, 

που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους $9,5 δισ., να 

μεταβιβάσει μη βασικά στοιχεία του ενεργητικού της και να 

επικεντρωθεί κατά την επόμενη 5ετία στην ενέργεια, τις μετα-

φορές, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τις εξορύξεις και την 

τσιμεντοβιομηχανία. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης 

 

Εν όψει περαιτέρω επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης το 

καλοκαίρι,  η Κυβέρνηση προβαίνει σε λήψη μέτρων για απο-

τροπή μιας μείζονος κρίσης η οποία θα μπορούσε να έχει 

απρόβλεπτες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες.   

Η Κυβέρνηση μελετά την αύξηση της τιμής του φυσικού αερί-

ου που χρησιμοποιείται στις ενεργοβόρες βιομηχανίες έως  $ 

6 ανά εκ. θερμικών μονάδων, αντί της τρέχουσας τιμής των $ 

4. Η τιμή του φυσικού αερίου είχε ήδη διαμορφωθεί από 3 σε 

$ 4 για τις βιομηχανίες χάλυβα και τσιμέντου επί πρωθυπουρ-

γίας Ganzoury. Η αύξηση της τιμής αναμένεται να επιφέρει 

εξοικονόμηση  $ 2,1 δις  από τις επιδότησης ενέργειας ενώ η 

εφαρμογή του συστήματος «έξυπνων καρτών» για την διανο-

μή βενζίνης και πετρελαίου, θα εξοικονομήσει  περαιτέρω $ 

2,1 δισ. μέσω της πάταξης του λαθρεμπορίου. Οι επιδοτήσεις 

στα καύσιμα κοστίζουν στην Κυβέρνηση $ 15 δις ετησίως, 

ήτοι το 1/5 του κρατικού προϋπολογισμού. Λόγω των επιδο-

τήσεων οι τιμές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός 

που συνιστά αντικίνητρο στους καταναλωτές για μείωση της 

κατανάλωσης.  

Σο Τπουργείο Πετρελαίου υπέβαλε υπόμνημα προς τον πρω-

θυπουργό Ιbrahim Mehleb , ζητώντας 2 δισ. δολ. ΗΠΑ για την 

εισαγωγή μαζούτ, ντίζελ και φυσικού αερίου για την λειτουργί-

α σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια του καλο-

καιριού. υγκεκριμένα ζήτησε την εισαγωγή 12 φορτίων υγρο-

ποιημένου φυσικού αερίου (2 εκ. κ.μ) που απαιτούνται για την 

λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

τους θερινούς μήνες. Σο Τπουργείο διαπραγματεύεται επί του 

παρόντος για έξι επιπλέον αποστολές υγροποιημένου φυσικού 

αερίου με την αλγερινή Sonatrach  ενώ υπεγράφη συμφωνία 

με δύο γαλλικές και ρωσικές εταιρείες για παραλαβή φυσικού 

αερίου για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας . 

Η Αίγυπτος θα συνεχίσει να εισάγει φυσικό αέριο για τα επό-

μενα τέσσερα χρόνια, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που 

εκτιμώνται σε 750 εκ. κ.μ ημερησίως για την λειτουργία των 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανίας. 

Σο χρέος της κυβέρνησης για τις ξένες εταιρείες πετρελαίου 

αυξήθηκε κατά  $ 800 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 

και διαμορφώθηκε σε $ 5,7 δις έναντι $ 4,9 δις τον Δεκέμ-

βριο Η κυβέρνηση ήδη έχει καταβάλει στις ξένες εταιρείες  $ 

1,5 δις και πρόκειται να αποπληρώσει το 2016 οφειλές της 

ύψους $ 3,6 δις  

 Οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες του Κόλπου ήδη έχουν προ-

σφέρει στην Αίγυπτο δωρεάν καύσιμα ύψους $ 6 δισ. μετά 

την απομάκρυνση του Μόρσυ από την εξουσία.  Ο υπουργός 

Οικονομικών Kadry Dimian ανέφερε ότι οι ενισχύσεις με την 

μορφή διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου θα συνεχιστούν 

μέχρι τουλάχιστον τον επτέμβριο.  

Οι όλες κινήσεις της Κυβέρνησης αποβλέπουν στην άμεση 

διαχείριση της κρίσης και όχι στην μακροχρόνια διευθέτησή 

της η οποία επί του παρόντος φαντάζει «πολυτέλεια». Αν και 

εκ των πραγμάτων έχουν ανατραπεί εν πολλοίς οι στρατηγι-

κές επιλογές της «προ – επαναστατικής»  Κυβέρνησης, ωστό-

σο, η θέση της χώρας, οι εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη 

στην περιοχή  της Μέσης Ανατολής καθώς και η γενικότερη 

πολιτική της ΕΕ στην περιοχή, έχουν αρχίσει να δημιουργούν 

τις βάσεις για μια νέα στρατηγική της Αιγύπτου στον τομέα 

της  ενέργειας.        

 

 

Προκαταρκτική συμφωνία για αγορά φυσικού αερίου από το 

Ισραήλ 

 

Η κοινοπραξία εταιρειών εξόρυξης φυσικού αερίου από το 

εξωχώριο κοίτασμα Σαμάρ του Ισραήλ, δήλωσε ότι υπέγραψε 

προκαταρκτική συμφωνία μη δεσμευτικού χαρακτήρα για 

την πώληση φυσικού αερίου προς την εταιρεία Union Fenosa 

Gas (UFG) η οποία διαθέτει μονάδας υγροποίησης φυσικού 

αερίου στην Δαμιέττα, στην βόρεια είσοδο της Διώρυγας 

ουέζ.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της  Noble Energy Inc με έδρα τις 

ΗΠΑ και η οποία μετέχει κατά 36% στην κοινοπραξία που 

εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Σαμάρ, η επιστολή προθέσεων 

( Letter of Intend) που υπεγράφη, προβλέπει σύμβαση διάρ-

κειας 15 ετών και προμήθεια συνολικά έως 2,5 τρις κ.π. 

(TCF ), φυσικού αερίου, ή περίπου 440 εκ. κ.μ. ημερησίως  

Σα εμπλεκόμενα μέρη ελπίζουν, ότι, η τελική συμφωνία θα 

υπογραφεί εντός έξι μηνών δεδομένου ότι απαιτούνται κανο-

νιστικές ρυθμίσεις από το Ισραήλ και την Αίγυπτο που αφο-

ρούν την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού για την 

μεταφορά του φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα  στην 

μονάδα υγροποίησης.   

Σον περασμένο Απρίλιο, η UFG (κοινοπραξία της ισπανικής 

Gas Natural και της ιταλικής Eni) υπέβαλε μήνυση εναντίον 

της κρατικής Εgyptian Natural Gas  Holding Company 

( EGAS ) στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, ισχυριζόμενη ότι 

η EGAS παρέλειψε να εκπληρώσει τις συμβατικές της υπο-

χρεώσεις δηλ. πληρωμές απαραίτητες για την κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων και την εξυπηρέτηση του χρέους της 

επένδυσης  Η Αίγυπτος, η οποία κατέχει το 20% της εν λόγω 

μονάδας, δεν μπόρεσε να παρέχει τις συμφωνηθείσες ποσό-

τητες φυσι-

κού αερίου 

για υγροποίη-

ση και εξα-

γωγή καθώς 

οι ελλείψεις 

καυσίμων 

οδήγησαν 

στην εκτρο-

πή τους προς 

την εγχώρια 

κατανάλωση. 

 

Εισαγωγές καυσίμων 

ε μία κίνηση να καλυφθεί η έντονη ζήτηση για καύσιμα κα-

τά τους θερινούς μήνες, η Κυβέρνηση προέβη στην προκή-

ρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων 

κατά το τρίτο 3μηνο 2014 και συγκεκριμένα 90.000 τον. 

πετρελαίου κίνησης τον Ιούλιο – Αύγουστο και 120.000 τόν. 

βενζίνης και 500.000 τον. πετρελαίου κίνησης τον επτέμ-

βριο. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η αουδική Αραβία πρό-

κειται, επίσης, να παραδώσει το διάστημα Ιουλίου - Αυγού-

στου στην Αίγυπτο περίπου 240.000 τον. βενζίνης και 

850.000 τον. πετρελαίου κίνησης. Ο επικεφαλής της κρατι-

κής εταιρείας πετρελαίου είχε δηλώσει τον Μάιο, ότι τον Αύ-

γουστο η χώρα θα παραλάβει πετρελαϊκά προϊόντα αξίας 

$650 εκ. - $700 εκ. και συνολικά άνω των $3 δισ. κατά το 

διάστημα Απριλίου – Αυγούστου.  
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Αναστολή λειτουργίας συνοριακής διάβασης με Λιβύη 

 

Oι αιγυπτιακές Αρχές στις 21τ.μ.προχώρησαν σε κλείσιμο της 

συνοριακής διάβασης ολούμ στα σύνορα με την Λιβύη μετά 

την ραγδαία επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στην γειτο-

νική χώρα. Η διάβαση θα παραμείνει κλειστή έως τις προεδρι-

κές εκλογές (26, 27 Μαίου).  

Η εν λόγω διάβαση είναι η κύρια και μοναδική χερσαία δίοδος 

του (νόμιμου) διμερούς εμπορίου, σημαντική για τον εφοδια-

σμό της λιβυκής αγοράς σε τρόφιμα, φαρμακευτικά, δομικά 

υλικά κ.α. καθώς και για την αιγυπτιακή οικονομία, κυρίως δε 

για την βιομηχανία της Αλεξάνδρειας, η οποία εφοδιάζει την 

αγορά της γειτονικής χώρας με βιομηχανικά προϊόντα. ύμ-

φωνα με αιγυπτιακές πηγές, η Λιβύη καλύπτει το 80% των 

αναγκών της σε τρόφιμα και 90% σε φάρμακα και ιατρικό 

εξοπλισμό από την Αίγυπτο. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές ανέρχο-

νται σε περίπου 1,4 δις δολάρια ετησίως  

Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν έντονες ανησυχίες για 

την αναστολή λειτουργίας της διάβασης στο ολούμ, δεδομέ-

νου ότι εναλλακτικές οδοί , αεροπορικές ή θαλάσσιες, ανεβά-

ζουν σημαντικά το κόστος. Αυτήν την στιγμή δεν υφίσταται 

τακτική ναυτιλιακή σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών και η 

αποστολή εμπορευμάτων δια θαλάσσης πραγματοποιείται 

μόνον μέσω ευρωπαϊκών λιμένων, ιταλικών και ελληνικών και 

διαρκεί έως 6 εβδομάδες.              

Επιπλέον εμπόδιο για την αναζήτηση εναλλακτικών, πέραν 

των χερσαίων, οδών, συνιστά το απαρχαιωμένο σύστημα δι-

μερών ανταλλαγών (πληρωμές τοις μετρητοίς).  

Η Λιβύη, και ειδικά η Ανατολική (Κυρηναϊκή) θεωρείται η αι-

γυπτιακή ενδοχώρα και οιαδήποτε κρίση στην γειτονική χώρα 

έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην αιγυπτιακή οικονομία.  

Η Λιβύη επίσης συνιστά και σημαντικό παράγοντα για την 

ασφάλεια της Αιγύπτου δεδομένου ότι από την  εκτεταμένη 

συνοριακή γραμμή διενεργείται λαθρεμπόριο όπλων.    

 

 

 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Επενδυτική Ζώνη τεχνολογίας 

 

Η Κυβερνητική Επιτροπή για υμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού 

Σομέα ενέκρινε έργο δημιουργίας επενδυτικής ζώνης τεχνολο-

γίας, στην συνοικία Maadi του Καΐρου, με εξαγωγικό προσα-

νατολισμό υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, 

προϋπολογισμού ύψους $425 εκ. Οι σχετικές διαδικασίες 

αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2014 και να ολοκλη-

ρωθούν το 2017. Σο έργο περιλαμβάνει προσφορά εκτάσεων 

39.000 τ.μ. σε Αιγύπτιους και Άραβες επενδυτές, με σύστημα 

χρησικτησίας, για την κατασκευή τουλάχιστον 27 κτιρίων κα-

θώς και απαιτούμενων σχετικών εγκαταστάσεων. Σο έργο 

αναμένεται να εξασφαλίσει προστιθέμενη αξία εξαγωγών 

$1,2 δισ. και 40.000 νέες θέσεις εργασίας.   

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

 

 

Έσοδα Διώρυγας ουέζ 

 

Σα έσοδα της Διώρυγας του ουέζ τον Μάρτιο αυξήθηκαν 

κατά 8,5% σε $441,9 εκ. έναντι $407,4 εκ. τον Μάρτιο 

2013. Σα αντίστοιχα έσοδα Υεβρουαρίου ήταν $339,3 εκ., 

χαμηλό 4ετίας.  

 

 

Σρένα υψηλής ταχύτητας 

 

Ο Τπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι τα κεφάλαια για το έργο 

τρένων υψηλής ταχύτητας, όπως άλλωστε και σειράς άλλων 

έργων στον τομέα των μεταφορών, θα αντληθούν έως τον 

Αύγουστο μέσω του χρηματιστηρίου. Αυτή τη στιγμή, διεξάγο-

νται οι σχετικές μελέτες σκοπιμότητα ενώ η Αρχική Δημόσια 

Προσφορά θα υλοποιηθεί μέσω διεθνών συμβούλων. Σο κρά-

τος δεν δύναται να διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια προς 

επένδυση ενώ, με τον τρόπο αυτό, το εκάστοτε έργο θα ανή-

κει στους μετόχους του (ιδιώτες, επενδυτικά ταμεία, τράπε-

ζες κ.ο.κ.). Ο Τπουργός σημείωσε ότι τα σχετικά έργα στον 

τομέα των μεταφορών θα αποφέρουν υψηλές αποδόσεις και 

έσοδα, δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης του πληθυ-

σμού σε 150 εκ. έως και το 2050.  

 

 

 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

Εισερχόμενος τουρισμός 

 

Οι τουριστικές αφίξεις τον Απρίλιο ανήλθαν σε 859.889, 

μειωμένες κατά 22% έναντι Απριλίου 2013, και συνολικά σε 

2,8 εκ. για το 4μηνο 2014, μειωμένες κατά 2,75% έναντι 

4μήνου 2013. ύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 681.622 

προήλθαν από την Ευρώπη, ενώ οι αφίξεις από αραβικές 

χώρες μειώθηκαν κατά 34% σε αντίθεση με αυτές από την 

αουδική Αραβία οι οποίες αυξήθηκαν κατά 17,4%.   
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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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

www.agora.mfa.gr/eg50  

 

EΜΠΟΡΙΚΕ ΕΚΘΕΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
 

 
International Exhibition for Glass Industry Technology 
Τεσνολογίερ γςαλιού και αλοςμινίος 
19-21/06/2014 

http://www.Glassworldex.com 

Nile Trade Fairs 
19 Abd El Hamid Lotfy St., 
Off Samir Abdel Raouf St., 
8th Floor, Nasr City,Cairo, Egypt. 
Tel:(+202) 267 122 87 - 267 052 39 
Fax:(+202) 2275 36 34 

glassworld@nilefairs.com 

 

Afro Packaging Exhibition 
Τεσνολογίερ επεξεπγασίαρ τπουίμων και σςσκεςασίαρ 
19-21/06/2014 

http://www.Afropackaging.com 

Arab-African Conferences & Exhibitions 

32 roads 7, Maadi, Cairo 11431, Egypt 
Tel : (202)23781592 
Fax : (202)23780458 
E-Mail:  info@afropacking.com 
 
 

Energy conservation and recycling industry Exhibition 
Ενέπγεια και ανακύκλωση 
19-21/06/2014 
Egytal Co. 
Tel: +2(02)22618401 
Fax. +2(02)24038930 

 
 
Interbuild 
Δομικά ςλικά 
12-16/06/2014 
http://www.Conexinterbuild.com 

Golden Expo Co. 
http://goldenexpo.net/ 

http://www.Glassworldex.com
mailto:glassworld@nilefairs.com
http://www.Afropackaging.com
http://www.Conexinterbuild.com
http://goldenexpo.net/

