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∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ––––    Αιγύπτου (Ιανουάριος Αιγύπτου (Ιανουάριος Αιγύπτου (Ιανουάριος Αιγύπτου (Ιανουάριος ––––    MMMMάρτιος 2014)άρτιος 2014)άρτιος 2014)άρτιος 2014)    
    
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το διάστηµα του τριµήνου  Ιανουαρίου 
– Μαρτίου 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2013, κατέγραψαν αύξηση +30,4% και οι εισαγωγές µας αύξηση 
+187,3% (λόγω πετρελαιοειδών). Ο όγκος του διµερούς εµπορίου αυξήθηκε κατά 
+77,4% και το εµπορικό ισοζύγιο, είναι  πλεονασµατικό.  Σε σχέση µε το 2012, η αύ-
ξηση των εξαγωγών µας ήταν 162% και των εισαγωγών 66,4% 

 

 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ    

    
Εµπορικό ισοζύγιοΕµπορικό ισοζύγιοΕµπορικό ισοζύγιοΕµπορικό ισοζύγιο    
    
Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία, το εµπορικό έλλειµµα τον Φεβρουάριο υποχώ-
ρησε, για έβδοµο συνεχόµενο µήνα, σε $1,6 δισ., µειωµένο κατά 43,2% ($3,1 δισ.) 
έναντι Φεβρουαρίου 2013. Η αξία εισαγωγών µειώθηκε κατά 27,9% σε $3,8 δισ. 
(από $5,3 δισ. τον Φεβρουάριο 2013), κυρίως λόγω µείωσης εισαγωγών σιταριού, 
αργού πετρελαίου, φαρµακευτικών προϊόντων και χάλυβα. Αντίστοιχα, κατεγράφη 
µείωση και των εξαγωγών κατά 10,1% σε $2,2 δισ. (από $2,5 δισ. τον Φεβρουάριο 
2013).   
 
 
Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα    
    
Στο τέλος Μαΐου, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα µειώθηκαν κατά $205 εκ. φτάνο-
ντας τα $17.284 δισ.σε σχέση µε $17.489 δισ.τον Απρίλιο 2014. Οικονοµικοί κύκλοι 
σηµειώνουν ότι η εν λόγω µείωση ήταν αναµενόµενη, λόγω της έκτακτης δηµοπρασί-
ας συναλλάγµατος του Μαΐου.   
 
 

 

Σε ευρώΣε ευρώΣε ευρώΣε ευρώ     
IIIIαναναναν----Μαρ Μαρ Μαρ Μαρ     
2012201220122012 

ΙανΙανΙανΙαν----Μαρ 2013Μαρ 2013Μαρ 2013Μαρ 2013 
ΙανΙανΙανΙαν----Μαρ Μαρ Μαρ Μαρ     
2014201420142014 

%13/14%13/14%13/14%13/14 % 14/12% 14/12% 14/12% 14/12 

εξαγωγέςεξαγωγέςεξαγωγέςεξαγωγές 77.033.445 154.708.732 201.796.926 30,4% 161,9% 

εισαγωγέςεισαγωγέςεισαγωγέςεισαγωγές 113.976.888 66.027.028 189.689.874 187,3% 66,4% 

όγκοςόγκοςόγκοςόγκος 191.010.333 220.735.760 391.486.800 77,4% 104,9% 

ισοζύγιοισοζύγιοισοζύγιοισοζύγιο -36.943.443 88.681.704 12.107.052     



 

 

Μεταναστευτικά εµβάσµαταΜεταναστευτικά εµβάσµαταΜεταναστευτικά εµβάσµαταΜεταναστευτικά εµβάσµατα    
    
Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αυξήθηκαν κατά 22% το 2014, 
φτάνοντας τα $22 δισ. έναντι $18 το 2013. Σύµφωνα µε την 
Κεντρική Τράπεζα, κατά το δεύτερο 3µηνο τρέχοντος οικονοµι-
κού έτους τα εµβάσµατα ανήλθαν σε $4.3 δισ., έναντι $4,1 το 
πρώτο 3µηνο., ενώ σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το 
2012 η Αίγυπτος κατατάχθηκε διεθνώς 6ος κορυφαίος προορι-
σµός µεταναστευτικών εµβασµάτων προς αναπτυσσόµενες χώ-
ρες.   
 
 
 
ΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµός    
    
Ο µηνιαίος ρυθµός πληθωρισµού µειώθηκε κατά 0,73% σε 
8,2% τον Μάιο, έναντι 8,9 τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθµός δοµι-
κού  πληθωρισµού διαµορφώθηκε σε 8,86%, στο χαµηλότερο 
επίπεδο από τον Νοέµβριο 2013 όταν έφτασε το 14,2%. Η µεί-
ωση αποδίδεται κυρίως στην πτώση των τιµών τροφίµων και 
ποτών κατά 2%.  
 
 
 
Ισοζύγιο πληρωµώνΙσοζύγιο πληρωµώνΙσοζύγιο πληρωµώνΙσοζύγιο πληρωµών    
    
Κατά το πρώτο 9µηνο οικονοµικού έτους 2013/14 το ισοζύγιο 
πληρωµών κατέγραψε πλεόνασµα ύψους $2,2 δισ., έναντι ελ-
λείµµατος $2,1 δισ. το 9µηνο 2012/13. Το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών µειώθηκε  σε $232,7 εκ., έναντι $5,7 δισ. Ωστόσο, 
οι καθαρές εισροές κεφαλαίων διαµορφώθηκαν σε περίπου 
$3,5 δισ., µειωµένες κατά 46% από $6,5 δισ. το 9µηνο 
2012/13. Η βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών αποδίδεται στην 
αύξηση των καθαρών µονοµερών µεταβιβάσεων κατά 63,8% 
σε $23,6 δισ., έναντι $14,4 δισ. πέρυσι. και στην µείωση του 
εµπορικού ελλείµµατος κατά 1,5% σε $25,2 δισ. Η βελτίωση θα 
ήταν ακόµα µεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε σηµαντική πτώση στο 
πλεόνασµα υπηρεσιών, από $5,4 δισ. σε $1,3 δισ., κυρίως λόγω 
της πτώσης των τουριστικών εσόδων κατά 57,3% σε $3,4 δισ.  

    
    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    

 
Πρόγραµµα νέου προέδρου Αιγύπτου για την οικονοµίαΠρόγραµµα νέου προέδρου Αιγύπτου για την οικονοµίαΠρόγραµµα νέου προέδρου Αιγύπτου για την οικονοµίαΠρόγραµµα νέου προέδρου Αιγύπτου για την οικονοµία    
    
Στην εναρκτήρια οµιλία, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αιγύπτου 
υπογράµµισε τις προτεραιότητες της επερχόµενης περιόδου ως 
εξής: 
  
Οσον αφορά τις  προτεραιότητες του πολιτικού τοµέα : 
• Ασφάλεια (κορυφαία προτεραιότητα) 
• Εγκαθίδρυση κράτους δικαίου 
• Υπεράσπιση της δικαιοσύνης 
• Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ελευθερίας 
 

Ο οικονοµικός τοµέας θα 
επικεντρωθεί στην εκτέλεση 
µεγάλων έργων και στην 
προώθηση των τοµέων της 
γεωργίας και βιοµηχανίας. 
Οι πυλώνες της οικονοµικής 
ανάπτυξης έχουν  ως εξής: 

• Ενίσχυση και δηµιουργία  βιοµηχανικών µονάδων  εντά-
σεως εργασίας και βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 
που τις διέπει 
• ∆ιάθεση γής σε επενδυτές για την κατασκευή έργων και 
εργοστασίων 
• Παύση εξαγωγών πρώτων υλών που µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν για την αύξηση της βιοµηχανικής προστιθέµε-
νης αξίας 
• ∆ιαχείριση αποβλήτων για την παραγωγή βιο-ενέργειας 
• Προστασία των δικαιωµάτων των φτωχών και ανάπτυξη 
περιθωριοποιηµένων περιοχών 
 
Επίσης :  
• Υλοποίηση µεγάλων αναπτυξιακών έργων, όπως 
«∆ιάδροµος ∆ιώρυγας Σουέζ»,  κατασκευή εργοστασίου 
πυρηνικής ενέργειας El Dabaa,  προώθηση της χρήσης 
ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
• Ενίσχυση των ΜΜΕ, καθώς συµβάλουν στην ανάπτυξη 

των υποβαθµισµένων περιοχών της χώρας  
 
Οσον αφορά την ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, το νέο 
καθεστώς θα προωθήσει το σχέδιο «Ανάπτυξης ∆ιαδρόµου 
Βορρά – Νότου (νέες αγροτικές εκτάσεις, οικιστικά και 
βιοµηχανικά συγκροτήµατα παράλληλα του ρου του Νεί-
λου). Επιπλέον, θα υλοποιηθούν νέα εγγειοβελτιωτικά έργα 
και θα προωθηθεί η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 
άρδευσης. Θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των α-
γροτών µέσω αύξησης της γεωργικής παραγωγής, επανα-
διαπραγµάτευσης των δανείων των αγροτών µε µικρό κλή-
ρο, και επέκτασης υπηρεσιών της αγροτικής αναπτυξιακής 
τράπεζας.  
 
Ο νέος πρόεδρος επιβεβαίωσε την ανάγκη σταδιακής αύ-
ξησης του ποσοστού των δηµοσίων δαπανών στον τοµέα 
της υγείας, την δηµιουργία ενός δίκαιου συστήµατος µι-
σθών των εργαζοµένων στις υπηρεσίες υγείας, την παροχή 
νέων ιατρικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας καθώς και την 
παροχή καλύτερης υγειονοµικής περίθαλψη στους ηλικιω-
µένους και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 
Η ανάπτυξη του τοµέα της εκπαίδευσης θα περιλαµβάνει 
την αναβάθµιση εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, θεάτρων, α-
θλητικών κέντρων, βελτίωση της ποιότητας της τεχνικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 
εργασίας 
 
Υποδοµές:  Σύσταση εσωτερικού δικτύου µεταφορών που 
θα συνδέει τις νέες επαρχίες και  διεθνούς δικτύου µέσω 
κατασκευής νέων αερολιµένων / λιµένων, ίδρυση νέων 
βιοµηχανικών ζωνών και νέων τουριστικών κέντρων. 
 
 
Φορολογικά µέτραΦορολογικά µέτραΦορολογικά µέτραΦορολογικά µέτρα    
    
Στο πλαίσιο της φορολογικής µεταρρύθµισης και της διεύ-
ρυνσης της φορολογικής βάσης, η Προεδρία εξέδωσε διά-
ταγµα µε το οποίο επιβάλλεται έκτακτος φόρος εισοδήµα-
τος ύψους 5% σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε ετήσιο 
εισόδηµα/κέρδη άνω των LE1 εκ ($140,000). Σύµφωνα 
µε την Προεδρία, ο νόµος ισχύει από το τρέχον οικονοµικό 
έτος και θα διαρκέσει για 3 έτη. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Νέο Επενδυτικό ΌχηµαΝέο Επενδυτικό ΌχηµαΝέο Επενδυτικό ΌχηµαΝέο Επενδυτικό Όχηµα    
Ο πλουσιότερος επιχειρηµατίας της Αιγύπτου, Nassef Sawiris, 
ανακοίνωσε την ίδρυση του επενδυτικού οχήµατος Nile Hold-
ing Investments (NHI), το οποίο επικεντρώνει στην χώρα και 
έχει ήδη τοποθετήσει LE400 εκ. στον τοµέα της υγείας. Ο 
Sawiris αποκάλυψε, επίσης, την πρωτοβουλία της NHI να 
συµµετάσχει σε ποσοστό έως και 25%  στην Duet-CIC, µία 
στρατηγική συµµαχία αξίας $300 εκ. µεταξύ του Duet 
Group, διαχειριστή κεφαλαίων µε έδρα το Λονδίνο και του 
επενδυτικού κολοσσού CI-Capital µε έδρα το Κάιρο. Ο επιχει-
ρηµατίας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την οικονοµι-
κή ανάκαµψη της Αιγύπτου, θεωρεί ότι η εν λόγω συµµαχία 
θα µπορέσει να µοχλεύσει επιπλέον κεφάλαια προς τον σκο-
πό αυτό.  
    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Λειτουργία υπεραγορών Λειτουργία υπεραγορών Λειτουργία υπεραγορών Λειτουργία υπεραγορών Seoudi Seoudi Seoudi Seoudi και και και και ZadZadZadZad    
Το Υπουργείο Προµηθειών ανακοίνωσε ότι οι δύο αλυσίδες 
υπεραγορών Seoudi και Zad, την λειτουργία των οποίων διέ-
κοψε η Κυβέρνηση λόγω κατηγοριών για στήριξη της εκτός 
νόµου Μουσουλµανικής Αδελφότητας, θα επαναλειτουργή-
σουν υπό κρατικό έλεγχο από την Egyptian Food Industries 
Holding Company (FIH). H FIH διαχειρίζεται 650 καταστήµα-
τα χονδρικής και 210 λιανικής στην χώρα. ∆ηµοσιογραφικές 
πηγές αναφέρουν ότι οι αλυσίδες θα επαναλειτουργήσουν 
µόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των εµπορευµάτων, ενώ δεν 
θα επηρεαστούν το εργασιακό καθεστώς και οι απολαβές 
των εργαζοµένων. Η υπεραγορά Zad ιδρύθηκε το 2012 και 
είναι ιδιοκτησίας του φυλακισµένου ηγέτη της Μουσουλµανι-
κής Αδελφότητας και επιχειρηµατία Khairat El-Shater, µε 
δεκαπέντε υποκαταστήµατα στη Nasr City του Καΐρου. Το 
Seoudi, ιδρύθηκε το 1938 και διαθέτει περίπου εννέα υποκα-
ταστήµατα. Είναι ιδιοκτησίας του επιχειρηµατία Abdel-
Rahman Seoudi, ο οποίος συνελήφθη το 2007 και αργότερα 
απαλλάχθηκε των κατηγοριών συµµετοχής στην οργάνωση 
των Αδελφών Μουσουλµάνων.  

 
Νέες επενδύσειςΝέες επενδύσειςΝέες επενδύσειςΝέες επενδύσεις    
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η µεγαλύτερη εταιρεία γα-
λακτοκοµικών των Χωρών Κόλπου, σαουδαραβική Almarai, 
και η αµερικανική PepsiCo πρόκειται να επενδύσουν περίπου 
$345 εκ. στην Αίγυπτο κατά την επόµενη πενταετία. Κύκλοι 
της αγοράς αναφέρουν ότι η ανακοίνωση συνιστά µία ακόµη 
ένδειξη αναζωπύρωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος και 
επιστροφής σε συνθήκες σταθερότητας. Η επένδυση θα λάβει 
χώρα µέσω της εταιρείας γαλακτοκοµικών και χυµών Interna-
tional Company for Agro-Industrial Projects (Beyti), θυγατρι-
κή της International Dairy & Juice Ltd, ιδιοκτησίας 52% της 
Almarai και 48% της Pepsico. Ο κύριος όγκος των κεφαλαίων 
θα προέλθουν από τους εταίρους της κοινοπραξίας σε αναλο-
γία των συµµετοχών τους ενώ η Beyti θα επωµιστεί µέρος των 
χρεών.  
 
 
Επέκταση δραστηριοτήτων Επέκταση δραστηριοτήτων Επέκταση δραστηριοτήτων Επέκταση δραστηριοτήτων Arab ContractorsArab ContractorsArab ContractorsArab Contractors    
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η αιγυπτιακή κατασκευαστική 
εταιρεία Arab Contractors (AC) σχεδιάζει την επέκτασή των 
δραστηριοτήτων της σε χώρες της Ανατολικής και ∆υτικής 
Αφρικής σε έργα η αξία των οποίων υπερβαίνει τα $3 δισ. Η 
αξία των υφιστάµενων δραστηριοτήτων της εταιρείας ανέρχε-
ται σε περίπου $2,7 δισ. σε 18 αφρικανικές χώρες, µε $1,7 
δισ. εξ’ αυτών µόνο στην Ισηµερι-
νή Γουινέα, όπου συµµετέχει σε 
συνολικά 35 έργα.  Επίσης, η 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαχειρί-
ζεται επενδύσεις στην Αιθιοπία 
ύψους $110 εκ., µεταξύ των 
οποίων αυτοκινητόδροµο µήκους 
94 χλµ., ο οποίος συνδέει την 
Αιθιοπία µε την Κένυα.   

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  3  

∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων    
Ο νέος Υπουργός Επενδύσεων δήλωσε ότι το 2015 στοχεύει σε εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων $10 δισ. και $14 δισ. σε 
ορίζοντα τριετίας. Στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, δηλώνει ότι ο στόχος θεω-
ρείται εφικτός λόγω των ήδη δροµολογηµένων µεταρρυθµίσεων κατά τους τελευταίους µήνες, πέραν του οδικού χάρτη που 
συµβάλλει στην πολιτική ασφάλεια περιορίζοντας, πρωτίστως, τον πολιτικό κίνδυνο.  Το διάστηµα Ιουλίου-Μαρτίου οι άµεσες 
ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε $4.4 δισ. 



 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Σηµαντική µείωση εξαγωγών φυσικού αερίουΣηµαντική µείωση εξαγωγών φυσικού αερίουΣηµαντική µείωση εξαγωγών φυσικού αερίουΣηµαντική µείωση εξαγωγών φυσικού αερίου    
 
Σύµφωνα µε 
έκθεση του 
κρατικού 
Information 
& Decision 
Support Cen-
tre (IDSC) οι 
εξαγωγές 
φυσικού αε-
ρίου της Αιγύ-

πτου τον Απρίλιο είναι µειωµένες κατά 80,9% έναντι Απριλίου 
2013, ανερχόµενες σε περίπου $30,5 εκ. έναντι $160 εκ. 
πέρυσι. Αντίστοιχα, ο όγκος παραγωγής µειώθηκε κατά 14% 
σε 3 εκ. τόνους από 3,5 εκ. τόνους τον Απρίλιο 2013. Το Υ-
πουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι ποσοστό 5% της µείω-
σης της παραγωγής οφείλεται σε διακοπή της παραγωγής 
ορισµένων κοιτασµάτων στην ∆υτική Έρηµο, λόγω απαραίτη-
των κατασκευαστικών εργασιών. 
Τον ίδιο µήνα, ο τοµέας του ηλεκτρισµού απορρόφησε 57,4% 
της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, ποσοστό αυξη-
µένο κατά 2,7% σε ετήσια βάση, προκειµένου να ικανοποιη-
θούν οι αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες και η αποφυγή εκτε-
ταµένων διακοπών ηλεκτροδότησης, οι οποίες έχουν πολλα-
πλασιαστεί από τα µέσα Μαρτίου. 
Αναφορικά µε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, αυτές αυξήθη-
καν κατά 20% σε $516,5 εκ. σε σχέση µε $430 εκ. τον Απρί-
λιο 2013.    
Στις αρχές Ιουνίου, ο Υπουργός Πετρελαίου είχε δηλώσει ότι 
αριθµός νέων κοιτασµάτων αναµένεται να ενταχθεί στην πα-
ραγωγή κατά το επόµενο εξάµηνο, αυξάνοντας την ηµερήσια 
παραγωγή κατά 500 εκ. κυβικά πόδια σε συνολικά 5,2 εκ. 
κυβικά πόδια έως τον ∆εκέµβριο και 5,4 εκ. έως τον Ιούλιο 
2015.  
 
    
Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις BPBPBPBP    
Ο Υπουργός Πετρελαίου δήλωσε ότι επίκειται συµφωνία µε 
την British Petroleum για την ολοκλήρωση επενδύσεων $10 
δισ. σε κοιτάσµατα φυσικού αερίου στο διοικητικό διαµέρισµα 
της Αλεξάνδρειας. Τα κοιτάσµατα, τα οποία ανακάλυψε η BP, 
εκτιµάται ότι περιέχουν 5 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου 
και παραγωγικού δυναµικού 1,2 εκ. κυβικά πόδια ηµερησίως, 
ήτοι 20% της τρέχουσας συνολικής ηµερήσιας παραγωγής. Ο 
Υπουργός αναµένεται να ανακοινώσει άµεσα το χρονοδιά-
γραµµα για την διασύνδεση των εν λόγω κοιτασµάτων µε το 
εθνικό δίκτυο.  
 
AAAAναθεώρηση τιµών φυσικού αερίουναθεώρηση τιµών φυσικού αερίουναθεώρηση τιµών φυσικού αερίουναθεώρηση τιµών φυσικού αερίου    
Ο υπουργός Πετρελαίου Sherif Ismail, δήλωσε ότι η κρατική 
εταιρεία φυσικού αερίου EGAS έχει καταλήξει σε κατ 'αρχήν 
συµφωνία µε την γερµανική RWE DEA για τροποποίηση της 
τρέχουσας σύµβασης παραχώρησης στην περιοχή του ∆έλτα 
σε µια προσπάθεια παροχής ελκυστικών όρων σε ξένες εται-
ρείες µε στόχο την αύξηση της παραγωγής. «Οι αναθεωρήσεις 
τιµών αποσκοπούν στην επίτευξη  ισορροπίας µεταξύ των δύο 
µερών όσον αφορά το κόστος της γεώτρησης, την ανάπτυξη 
των κοιτασµάτων και την παραγωγή. Τούτο πρόκειται να οδη-
γήσει σε αύξηση των επενδύσεων που µε την σειρά τους θα 
επιτάχυναν την ανάπτυξη των υπεράκτιων κοιτασµάτων». Η 

νέα ρύθµιση των τιµών θα ισχύει µόνο για πρόσφατες ανακα-
λύψεις φυσικού αερίου. 
Ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα "θετικό βήµα" και 
θα ακολουθήσουν τροποποιήσεις  σε συµφωνίες µε άλλες 
ξένες εταιρείες ιδιαίτερα µε εκείνες που σχεδιάζουν την ανά-
πτυξη εξωχώριων κοιτασµάτων  φυσικού αερίου. 
Η σταθερή µείωση της παραγωγής φυσικού αερίου και η 
επιφυλακτικότητα ξένων επιχειρήσεων για περαιτέρω επεν-
δύσεις σε συνδυασµό  µε την πολιτική επιδοτήσεων των τι-
µών και την αύξηση της κατανάλωσης, έχoυν οδηγήσει στην 
χειρότερη ενεργειακή κρίση της εδώ και δεκαετίες 
Η Κυβέρνηση προσπαθεί αγωνιωδώς να πείσει τις ξένες εται-
ρείες ενέργειας για ενίσχυση των επενδύσεων. 
Η Αίγυπτος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το φυσικό αέριο 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά 
και τη βιοµηχανία. Οι καθηµερινές διακοπές ρεύµατος  ανα-
µένεται να συνεχιστούν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
όταν αυξάνεται σηµαντικά η κατανάλωση. 
    

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Έσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ    
Τα έσοδα της ∆ιώρυγας του Σουέζ τον Μάιο αυξήθηκαν σε 
ετήσια βάση κατά 7% σε $468,8 εκ. έναντι $438,1 εκ. τον 
Μάιο 2013., ενώ σε µηνιαία κατά 6% ($442,4 εκ. τον Απρί-
λιο 2014). Ο επικεφαλής της Αρχής ∆ιαχείρισης της ∆ιώρυ-
γας είχε δηλώσει πρόσφατα ότι επετεύχθη νέο ρεκόρ ηµερη-
σίως µεταφερόµενου όγκου, 59 πλοία µε συνολικό φορτίο 
3,7 εκ. τόνων., εκτιµώντας ότι τα έσοδα κατά το τρέχον οι-
κονοµικό θα φτάσουν τα $5.5 δισ.  
 
    
Αυτάρκεια προϊόντωνΑυτάρκεια προϊόντωνΑυτάρκεια προϊόντωνΑυτάρκεια προϊόντων    
Ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος είναι πλέον 
αυτάρκης στην παραγωγή αυγών, ύστερα από 30 έτη εισα-
γωγών. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υπουργείο κατανέµει 
γαίες για την εκτροφή αγελάδων, µε στόχο, επίσης, την επί-
τευξη αυτάρκειας και τη γενικότερη µείωση των τιµών κόκκι-
νου κρέατος, στα πρότυπα της επιτυχηµένης εµπειρίας στην 
παραγωγή πουλερικών και κόκκινου κρέατος.  

 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
Τέλη τουριστικού τοµέαΤέλη τουριστικού τοµέαΤέλη τουριστικού τοµέαΤέλη τουριστικού τοµέα    
Το Υπουργείο Τουρισµού εξέδωσε απόφαση µε την οποία οι 
τουρίστες που εξέρχονται της χώρας υποχρεούνται σε κατα-
βολή κατά κεφαλήν τέλους $25 στο αεροδρόµιο Καΐρου, ως 
αντίτιµο για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εντός του αεροδρο-
µίου. Τουριστικοί φορείς αντιδρούν στο εν λόγω µέτρο, ιδιαί-
τερα κατά την παρούσα συγκυρία, ενώ ορισµένοι επισηµαί-
νουν ότι η απόφαση είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ω-
στόσο θα πρέπει να αναβληθεί η εφαρµογή της τουλάχιστον 
για τον Οκτώβριο.   
    
Επενδυτικό ΤαµείοΕπενδυτικό ΤαµείοΕπενδυτικό ΤαµείοΕπενδυτικό Ταµείο    
Η Ένωση Επιµελητηρίων Τουρισµού δηµιούργησε Επενδυτικό 
Ταµείο ύψους $1 δισ. για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα, 
µε προοπτικές αύξησης σε $5 δισ. Το Ταµείο αναµένεται να 
δραστηριοποιηθεί σε έργα, στην Χερσόνησο του Σινά και σε 
άλλες τουριστικές περιοχές. Στελέχη της Ένωσης αναφέρουν 
ότι το Ταµείο θα εστιάσει αρχικά στη Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ 
και Κουβέιτ, λόγω του αυξηµένου επενδυτικού ενδιαφέρο-
ντος για την Αίγυπτο.  
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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  

 

  Event Name: Cairo Build & Energy Fair 

from: 06/09/2014  to: 09/09/2014 

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

Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser:  Pyramids International Co. 

Tel: +2(02)24551177  

 

Event Name: The 3rd International Trade Fair for Aluminium & Non-

Ferrous Metals Technologies 

from: 16/09/2014 to: 19/09/2014 

Halls: Hall 5 

Organiser Lead Trade Fairs 

Tel: +202-25052615 Fax+202-25052615 Email info@ltf-eg.com 

 

  Event Name Sahara Exhibition 

from: 21/09/2014 to: 24/09/2014 

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

Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser: Expo Co. For organizing Fairs 

Tel: +2(02)33464216 Website: http://www.saharaexpo.com  

Email: info@saharaexpo.com  


