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Μείωση δηµοσιονοµικού ελλείµµατοςΜείωση δηµοσιονοµικού ελλείµµατοςΜείωση δηµοσιονοµικού ελλείµµατοςΜείωση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος    
 
Στο 8µηνο οικονοµικού έτους 2013/14 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Αιγύπτου µει-
ώθηκε κατά 15,6% έναντι 8µήνου 2012/13, ανερχόµενο σε $17,7 δισ. από $21 δισ. 
Ο Υπουργός Οικονοµικών εκτιµά ότι το έλλειµµα θα διαµορφωθεί µεταξύ 11% και 
12% στο τέλος του οικονοµικού έτους, ήτοι $27 ή 9% του ΑΕΠ, από $34,8 δισ. ή 14% 
του ΑΕΠ. Στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών αποδίδουν την εν λόγω µείωση στην 
αύξηση των φορολογικών εσόδων σε $21,3 δισ. από $19,6 δισ. µεταξύ Ιουλίου  - Φε-
βρουαρίου.  
 
 
Βελτίωση ισοζυγίου πληρωµώνΒελτίωση ισοζυγίου πληρωµώνΒελτίωση ισοζυγίου πληρωµώνΒελτίωση ισοζυγίου πληρωµών    
 
Το Ισοζύγιο πληρωµών κατέγραψε συνολικό πλεόνασµα $2 δισ. το 1ο εξάµηνο του οικ. 
έτους 2013/14 σε σχέση µε έλλειµµα ύψους $0,6 δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίο-
δο. Αντίστοιχα, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε σε $ 0,8 
δισ.  έναντι $ 4,9.  
 
 
Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων  
 
Τα αποθεµατικά σε ξένο νόµιµα αυξήθηκαν κατά $113 εκ. και διαµορφώθηκαν σε 
$17,4 δισ. τον Μάρτιο έναντι $17,3 τον Φεβρουάριο.  
 
 
Προβλέψεις της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Αίγυπτου Προβλέψεις της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Αίγυπτου Προβλέψεις της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Αίγυπτου Προβλέψεις της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Αίγυπτου 2014201420142014----15151515  
 
Σε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, που δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο, προβλέπεται 
µικρή αύξηση ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο 2,7% το 2014 και 3,8% 
το 2015. Επισηµαίνεται ότι οι ενισχύσεις από τα κράτη του Κόλπου θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, η οποία από τον Αύγουστο του 
2013, έχει λάβει βοήθεια ύψους $ 7 δις, ήτοι πάνω από το ήµισυ των υποσχεθέντων . 
Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει, ότι η οικονοµική ανάπτυξη της Αιγύπτου παραµένει εύ-
θραυστη λόγω της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής που επηρεάζει το δηµόσιο 
χρέος και το έλλειµµα του προϋπολογισµού και συνεπώς η οικονοµία καθίσταται πιο 
ευάλωτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κραδασµούς. Τονίζεται η σηµασία της δέ-
σµης µέτρων («πακέτων») τόνωσης της οικονοµίας για την ενθάρρυνση των άµεσων 
επενδύσεων, ξένων και εγχώριων .  
 
Προβλέπεται αύξηση ποσοστού ανεργίας από 13,9% το 2014 σε 14,1% το 2015, 
αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ από 11,6% το 2014 
έως 12% το 2015, ενώ ο πληθωρισµός αναµένεται να παραµείνει στο 10,2%. 
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Προϋπολογισµός προµήθειας εµπορευµάτωνΠροϋπολογισµός προµήθειας εµπορευµάτωνΠροϋπολογισµός προµήθειας εµπορευµάτωνΠροϋπολογισµός προµήθειας εµπορευµάτων    
    
Στελέχη του Υπουργείου Προµηθειών δήλωσαν ότι ο εγκεκριµέ-
νος προϋπολογισµός για την προµήθεια εµπορευµάτων για το 
τρέχον οικονοµικό έτος ανέρχεται σε $4,6 δισ., ενώ 70% αυτού 
θα διοχετευθεί σε δαπάνες αποθήκευσης, επιδότησης και προ-
µήθειας σιταριού από την εγχώρια και διεθνή αγορά. Το Υπουρ-
γείο εργάζεται, επίσης, προς την κατεύθυνση της αύξησης της 
συνολικής χωρητικότητας των σιλό αποθήκευσης, η οποία σήµε-
ρα είναι στους 1,5 εκ. τόνους, ενώ µέρος της οικονοµικής βοή-
θειας των ΗΑΕ προορίζεται για την κατασκευή 25 σιλό, χωρητι-
κότητας 60.000 τόνων έκαστο. Αυτό αναµένεται να αυξήσει τη 
συνολική χωρητικότητα σε 3 εκ. τόνους έως τα µέσα του 2014. 
    
    
    
Οικονοµική βοήθειαΟικονοµική βοήθειαΟικονοµική βοήθειαΟικονοµική βοήθεια    
    
Η Αίγυπτος υπέγραψε δανειακή συµφωνία ύψους €137 εκ. µε 
την Γαλλική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας (AFD) για την 
υποστήριξη της απασχόλησης και την αναβάθµιση του βιοτικού 
επιπέδου σε φτωχές συνοικίες, καθώς και τη βελτίωση της υδρο-
δότησης και των συνθηκών υγιεινής σε περιοχές της Άνω Αιγύ-
πτου. Επίσης, υπεγράφησαν δύο συµφωνίες µε το Αραβικό Τα-
µείο Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, για τη χρηµατοδό-
τηση της κατασκευής σταθµού παραγωγής ενέργειας στο ∆ιοι-
κητικό ∆ιαµέρισµα Assiut και των έργων διασύνδεσης των δικτύ-
ων ηλεκτροδότησης Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας. 
 
 

    
∆ιαβουλεύσεις µε ∆ΝΤ∆ιαβουλεύσεις µε ∆ΝΤ∆ιαβουλεύσεις µε ∆ΝΤ∆ιαβουλεύσεις µε ∆ΝΤ    
    

Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, οι ετήσιες διαβουλεύσεις 
Αιγύπτου – ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Τα-
µείου θα λάβουν χώρα µετά τις Προεδρι-
κές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 
26-27 Μαΐου.  Η εν λόγω ανακοίνωση 
έρχεται σε συνέχεια συνάντησης της Κρι-

στίν Λαγκάρντ µε την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία στο περιθώριο 
της συνόδου µεταξύ ∆ΝΤ και Παγκόσµιας Τράπεζας. Μέχρι στιγ-
µής, δεν υπάρχουν περαιτέρω σχετικές δηλώσεις για το καθε-
στώς του δανείου, οι διετείς διαπραγµατεύσεις επί του οποίου 
έχουν διακοπεί, λόγω της διστακτικότητας διαδοχικών κυβερνή-
σεων να επιβάλουν επίπονες µεταρρυθµίσεις, όπως την άρση 
των επιδοτήσεων στα καύσιµα και την εφαρµογή Φόρου Προστι-
θέµενης Αξίας.  
 
Tο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προβλέπει για το 2014 2,3% 
ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης δεδοµένου ότι η πολιτική αβε-
βαιότητα πλήττει τον τουρισµό και τις επενδύσεις παρά την οι-
κονοµική βοήθεια από τις Χώρες του Κόλπου. 
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∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια    
    
Στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης κεφαλαίων 
και αποκατάστασης της επενδυτικής εµπιστοσύνης, το 
Χρηµατιστήριο απένειµε στην Beltone Financial 
(BTFH.CA) την πρώτη άδεια στην χώρα αγοραπωλησίας 
διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων (ETFs), µε 
δυνατότητα συναλλαγών αρχοµένης εντός έξι εβδοµά-
δων. Η εταιρεία ήταν η πρώτη που είχε εκδηλώσει ενδια-
φέρον για τα ETFs και ξεκινά µε την εισαγωγή ενός τα-
µείου που θα αντικατοπτρίζει την απόδοση του δείκτη 
EGX 30. Ο Πρόεδρος της Beltone ανέφερε ότι η συµµε-
τοχή της εταιρείας θα ανέρχεται αρχικά σε  $1,43 εκ. 
µε δικαίωµα 50πλασιασµού της, ανάλογα µε τη ζήτηση.  
 
    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    

 
Ακύρωση ιδιωτικοποίησης αλυσίδας καταστηµάτων Ακύρωση ιδιωτικοποίησης αλυσίδας καταστηµάτων Ακύρωση ιδιωτικοποίησης αλυσίδας καταστηµάτων Ακύρωση ιδιωτικοποίησης αλυσίδας καταστηµάτων 
Omar Effendi Omar Effendi Omar Effendi Omar Effendi     
    
Το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστή-
ριο απέρριψε την έφεση του 
σαουδάραβα επιχειρηµατία 
Gameel Al Qanbit κατά απόφα-
σης ιδιωτικοποίησης της γνω-
στής αλυσίδας καταστηµάτων 
Οmar Effendi 
 
 
 
    
    
    
Εγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρηςΕγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρηςΕγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρηςΕγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρης    
    
Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Επενδύσεων 
ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας ύψους LE2,5 δισ. 
για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 530.000 
τόνων ζάχαρης ετησίως, στην Salehia, διοικητικό διαµέ-
ρισµα Sharqiya. Σύµφωνα µε τον Υπουργό, το έργο ανα-
µένεται να καλύψει 25% του ελλείµµατος ζάχαρης στην 
εγχώρια αγορά, ήτοι 1 εκ. τόνους , ενώ θα δηµιουργήσει 
3.000 άµεσες και 50.000 έµµεσες θέσεις εργασίας. Η 
µονάδα παραγωγής, η οποία προγραµµατίζεται να λει-
τουργήσει από το 2016, θα παράγει επίσης υπο-
προϊόντα όπως ζωοτροφές, µολάσες και υγρή ζάχαρη.  
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Κατασκευή µονάδας Πετροχηµικών από την εταιρεία Κατασκευή µονάδας Πετροχηµικών από την εταιρεία Κατασκευή µονάδας Πετροχηµικών από την εταιρεία Κατασκευή µονάδας Πετροχηµικών από την εταιρεία 
««««ΑρχιρόδονΑρχιρόδονΑρχιρόδονΑρχιρόδον    
Η αιγυπτιακή εταιρεία Carbon Holdings υπέγραψε συµφωνία 
ύψους $ 1,7 δις  µε την ιταλική Maire Tecnimont και την ελ-
ληνική Αρχιρόδον (50% συµµετοχή) για την κατασκευή µονά-
δας πετροχηµικών στην Ain Sokhna στην Ερυθρά Θάλασσα. 
Το συνολικό ύψος της επένδυσης του συγκροτήµατος «Τahrir 
Petrochemicals» αναµένεται να διαµορφωθεί στα $  4,8 δις 
και  θα παράγει ετησίως 1,36 εκ. τόνους αιθυλενίου και πολυ-
αιθυλενίου, παράγωγα του πετρελαίου τα οποία χρησιµοποι-
ούνται στην συσκευασία, τα απορρυπαντικά και τα ηλεκτρονι-
κά. 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Carbon Holdings ανέφερε ότι το 
έργο θα προσφέρει 20.000 θέσεις εργασίας κατά τη φάση 
κατασκευής και 3.000 θέσεις µηχανικών και τεχνικών όταν 
τεθεί σε λειτουργία, εκτός 
από τις 50.000 έµµεσες θέ-
σεις εργασίας στην βιοµηχα-
νία πετροχηµικών. 
Η έναρξη των εργασιών κα-
τασκευής έχει προγραµµατι-
στεί για το πρώτο τρίµηνο 
του 2015 και υπολογίζεται 
ότι θα ολοκληρωθεί σε 46 
µήνες. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Ενεργειακό έλλειµµαΕνεργειακό έλλειµµαΕνεργειακό έλλειµµαΕνεργειακό έλλειµµα    
Μετά από συνεχείς περικοπές ρεύµατος, η Κυβέρνηση της 
Αιγύπτου ανακοίνωσε µέτρα αύξησης της προσφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας µέσω εισαγωγής φυσικού αερίου και πετρε-
λαίου ντίζελ και έναρξης κατασκευής τριών νέων σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2.400 
MW. Η παρούσα κατανάλωση ενέργειας είναι 22.000 ενώ 
τους θερινούς µήνες 34.000 mW γεγονός που προκαλεί 
έντονο προβληµατισµό για τις συνεχιζόµενες ελλείψεις καυσί-
µων κατά τους προσεχείς µήνες 
Ο πρόεδρος της αιγυπτιακής ∆ΕΗ απέδωσε τις διακοπές ρεύ-
µατος στο γεγονός ότι αρκετές µονάδες των σταθµών παρα-
γωγής ενέργειας ήταν εκτός λειτουργίας για συντήρηση, ενώ 
άλλες έχουν διακόψει λόγω έλλειψης καυσίµων. ∆ήλωσε ότι η 
κατάσταση σαφώς θα βελτιωθεί καθώς η Κυβέρνηση ολοκλη-
ρώνει µια συµφωνία για αγορά πλωτής µονάδας για την επα-
ναεριοποίηση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ain 
Sokhna στην Ερυθρά Θάλασσα Επίσης η Κυβέρνηση σχεδιά-
ζει να εισάγει απευθείας LNG, αλλά ότι οι διαδικασίες αυτές 
είναι συνήθως περίπλοκες ενώ βρίσκεται σε διαπραγµατεύ-
σεις µε διάφορους εταίρους στην διεθνή αγορά για αγορά 
LNG ώστε η χώρα να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες 
της για το 2014. Τέλος, η Κυβέρνηση θα προκηρύξει µειοδο-
τικό διαγωνισµό το 2015 για προµήθεια φυσικού αερίου για 
διάστηµα 3-5 ετών έως ότου η χώρα είναι επανέλθει στα προ-
ηγούµενα επίπεδα της παραγωγής. 
Λόγω της πολιτικής αναταραχής η παραγωγή φυσικού αερίου 
έχει µειωθεί αισθητά και από εξαγωγέας η Αίγυπτος αναζητεί 
«εναγωνίως» να εισάγει για να καλύψει το ενεργειακό της 
έλλειµµα. Η καθυστέρηση της κάλυψης των υποχρεώσεών της 
προς τις ξένες πετρελαϊκές εταιρείες και η πολιτική αστάθεια 
αποτρέπουν τις εν λόγω εταιρείες να προχωρήσουν σε νέες 
έρευνες. Η «παραχώρηση» προς την British Petroleum (BP), 
βόρεια της Αλεξάνδρειας η οποία ανεµένετο να παράγει 1 δις 
κ.π. αερίου ηµερησίως στα τέλη 2014, υπολογίζεται ότι πρό-
κειται να αρχίσει την παραγωγή το 2017/18. 

Εκτός από τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και τις εισαγωγές καυσίµων, η κυβέρνηση εργάζεται επίσης 
για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας που παράγεται στο 
Φράγµα του Ασουάν, στην Άνω Αίγυπτο. 
Το ενεργειακό έλλειµµα, προϊόν της πολιτικής αναταραχής και 
της οικονοµικής απορρύθµισης που αυτή επέφερε, συνιστά 
την µεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων Κυβερνήσεων, οι 
οποίες µε την πρόφαση της µεταβατικότητας προσπαθούν 
απλώς να διαχειριστούν µια πολύπλοκη κατάσταση η οποία 
ωστόσο απαιτεί µακροχρόνια στρατηγική και «γενναίες»    απο-απο-απο-απο-
φάσεις.φάσεις.φάσεις.φάσεις. 

    
XXXXρήση γαιανθράκων για την παραγωγή ενέργειαςρήση γαιανθράκων για την παραγωγή ενέργειαςρήση γαιανθράκων για την παραγωγή ενέργειαςρήση γαιανθράκων για την παραγωγή ενέργειας 
 
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να υπόκειται η χρήση γαιανθράκων 
για παραγωγή ενέργειας σε αυστηρές  προϋποθέσεις  και πε-
ριβαλλοντολογικά κριτήρια και να απαιτούνται εγκρίσεις, βα-
σισµένες σε µελέτες αξιολόγησης των περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων, σε όλα τα στάδια εισαγωγής, µεταφοράς, απο-
θήκευσης και χρήσης των γαιανθράκων. Επίσης, να εφαρµό-
ζεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προκειµένου να ελαχι-
στοποιηθούν οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα. 
Επιπρόσθετα, αποφασίσθηκε να αυξηθεί η χρήση των αστι-
κών και γεωργικών απορριµµάτων για την παραγωγή ενέργει-
ας στις τσιµεντοβιοµηχανίες. Προς υλοποίηση των παραπάνω, 
η κυβέρνηση αποφάσισε να τροποποιηθεί ο περιβαλλοντικός 
νόµος, µε θέση σε ισχύ αυστηρότερων κυρώσεων για παρα-
βάσεις περιβαλλοντικών κριτηρίων και να επιβληθεί φόρος σε 
όσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν γαιάνθρακες, σύµφωνα µε 
τη διεθνή πρακτική.   
 
Αύξηση τιµών πώλησης φυσικού αερίουΑύξηση τιµών πώλησης φυσικού αερίουΑύξηση τιµών πώλησης φυσικού αερίουΑύξηση τιµών πώλησης φυσικού αερίου    
    
Η Κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα ένα νέο σύστηµα τιµολόγη-
σης του φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε ειδησεογραφικά πρα-
κτορεία, η εν λόγω αύξηση των τιµών πώλησης προς νοικοκυ-
ριά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναµένεται να περιορίσει 
κατά $140 εκ. ετησίως το κόστος επιδοτήσεων ενεργειακών 
προϊόντων. 
Εφεξής, η κατανάλωση έως 25 κ.µ. θα τιµολογείται µε $0,06 
ανά κ.µ., από 25 έως 50 κ.µ. µε $0,14 και άνω των 50 κ.µ. 
µε $0,21 ανά κ.µ. Οι νέες ανώτερες τιµές, που θα τεθούν σε 
ισχύ τον Μάιο, είναι τριπλάσιες των ισχυουσών ενώ από την 
αύξηση εξαιρούνται οι παραγωγοί επιδοτούµενου άρτου. 
Κύκλοι της αγοράς επισηµαίνουν ότι οι νέες διατάξεις αυξά-
νουν τις τιµές στο 20% αυτών που ισχύουν διεθνώς, σε σύ-
γκριση µε 7% έως σήµερα, εκτιµώντας ότι οι τιµές θα ανα-
προσαρµόζονται ετησίως προσεγγίζοντας τα διεθνή επίπεδα. 
Η εθνική παραγωγή φυσικού αερίου τον Ιανουάριο κατέγρα-
ψε µείωση κατά 10% έναντι του Ιανουαρίου 2013. Η Κυβέρ-
νηση προετοιµάζεται για την έναρξη εισαγωγών φυσικού αερί-
ου στις αρχές Αυγούστου, µε την οριστικοποίηση συµφωνίας 
αγοράς πλωτής µονάδας αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσι-
κού αερίου (LNG), που θα 
εγκατασταθεί στην Ain Sok-
hna της Ερυθράς Θάλασ-
σας. Οι επιδοτήσεις ενεργει-
ακών προϊόντων αναµένεται 
να µειωθούν σε $14,3 δισ. 
το 2013/14, σε σύγκριση µε 
$17,2 δισ. το περασµένο 
οικονοµικό έτος.  
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Κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγήςΚατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγήςΚατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγήςΚατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής    
    
Το Υπουργείο Ηλεκτρισµού ανακοίνωσε λήψη δανείου ύψους  
$ 190 εκ. από την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης για την χρηµατοδότηση κατασκευής µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ∆αµιέττα και στο Sha-
bab οι οποίες  πρόκειται να λειτουργήσουν κατά το πρώτο 
τρίµηνο του 2017. 
 
Αναβάθµιση δικτύου ηλεκτροδότησηςΑναβάθµιση δικτύου ηλεκτροδότησηςΑναβάθµιση δικτύου ηλεκτροδότησηςΑναβάθµιση δικτύου ηλεκτροδότησης    
    
Σύµφωνα µε κυβερνητικό αξιωµατούχο, η συντήρηση και α-
ναβάθµιση του πεπαλαιωµένου δικτύου ηλεκτροδότησης χρή-
ζει επενδύσεων ύψους τουλάχιστον $5 δισ. Ενώ, εν πολλοίς, η 
εν λόγω κρίση αποδίδεται στο έλλειµµα φυσικού αερίου, ο 
Υπουργός Ηλεκτρισµού δήλωσε πρόσφατα ότι ο εκσυγχρονι-
σµός του δικτύου θα πρέπει να αποτελέσει την βασική προτε-
ραιότητα του κυβερνητικού σχεδιασµού, επισηµαίνοντας ότι 
απαιτείται επιπλέον ηλεκτρικό δυναµικό για την κάλυψη των 
ενεργειακών ελλειµµάτων - λόγω βλαβών ή συντήρησης του 
δικτύου -  στους συνολικά 51 σταθµούς παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ένα τέταρτο εκ των οποίων είναι παλαιότεροι 
εικοσαετίας. Πλέον των ανωτέρω απαιτούµενων κεφαλαίων, ο 
Υπουργός εκτιµά ότι θα απαιτηθούν επιπλέον κεφάλαια για 
την αύξηση του δυναµικού παραγωγής και την υπερκάλυψη 
της ζήτησης ενέργειας. Το ενεργειακό συνιστά πλέον εκρηκτι-
κό ζήτηµα, τη στιγµή που οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι 
τακτικές, ακόµα και στην πρωτεύουσα, ενώ απετέλεσε και 
πρωταρχικό λόγο δυσαρέσκειας εναντίον του Μόρσι πριν από 
την καθαίρεσή του τον περασµένο Ιούνιο.  

    
Χρέος προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείεςΧρέος προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείεςΧρέος προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείεςΧρέος προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείες    
    
Ο Υπουργός Πετρελαίου δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα καταβά-
λει περίπου $1 δισ. προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείες εντός 
διµήνου, ως αποπληρωµή µέρους των χρεών της συνολικού 
ύψους $6,3 δισ. Επεσήµανε ότι το περασµένο έτος είχαν κα-
ταβληθεί $1,5 δισ. ενώ άλλα $3 δισ. θα καταβάλλονται σε 
µηνιαίες δόσεις έως το 2017, ως επιπλέον κίνητρο για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ερευνητικές και εξορυκτικές 
δραστηριότητες.  Σηµειώνεται, ότι στα τέλη του 2012 η αιγυ-
πτιακή κυβέρνηση διατηρούσε οφειλές άνω των $5,2 δισ. 
προς τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως η  BP, BG 
Group , Edison SpA και TransGlobe Energy.     

    
Αγωγός Αιγύπτου Αγωγός Αιγύπτου Αγωγός Αιγύπτου Αγωγός Αιγύπτου –––– Ιορδανίας  Ιορδανίας  Ιορδανίας  Ιορδανίας ---- Ιράκ Ιράκ Ιράκ Ιράκ    
    
Το Υπουργείο Πετρελαίου εξετάζει την κατασκευή αγωγού 
φυσικού αερίου µεταξύ Αιγύπτου – Ιορδανίας, που θα συνδέε-
ται µε ιρακινό αγωγό, για την προµήθεια φυσικού αερίου στην 
Ιορδανία και την κάλυψη των αιγυπτιακών αναγκών. Ο Υπουρ-
γός Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου δήλωσε ότι εξετάζεται η 
δηµιουργία του εν λόγω 
αγωγού ενόψει του ιρακι-
νού σχεδιασµού για την 
αύξηση της παραγωγής 
αργού σε 8 εκ., ενώ ήδη 
έχει υπογραφεί Μνηµόνιο 
Κατανόησης για την υλο-
ποίηση της συµφωνίας 
εξαγωγής αργού από το 
Ιράκ στον Κόλπο της 
Άκαµπα, µέσω Ιορδανίας.   

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Εξαγωγές πατάταςΕξαγωγές πατάταςΕξαγωγές πατάταςΕξαγωγές πατάτας    
    
Οι εξαγωγές αιγυπτιακής πατάτας έχουν αυξηθεί κατά 78% 
από την έναρξη της φετινής περιόδου, φθάνοντας τους 
257.350 τόνους σε σχέση µε 144.848 πέρυσι. Αρµόδιοι α-
ναφέρονται στην επιτυχία επιλογής των κατάλληλων ποικι-
λιών για καλλιέργεια και εξαγωγή. Από το σύνολο των εξαγω-
γών, οι 117.545 τόνοι κατευθύνονται σε αραβικές χώρες, 
81.581 στη Ρωσία, 53.972 στην ΕΕ και 4.252 σε άλλες χώ-
ρες. 
 
Προµήθεια εγχώριου σιταριούΠροµήθεια εγχώριου σιταριούΠροµήθεια εγχώριου σιταριούΠροµήθεια εγχώριου σιταριού    
    
Η Κυβέρνηση έχει συνάψει συµβόλαια µε αγρότες για καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις 893.000 φεντάν, τα οποία θα αυξήσουν 
τις ποσότητες εγχωρίως προµηθευόµενου σιταριού στο ιστο-
ρικό υψηλό των 4,25 εκ. τόνων. Η ετήσια κατανάλωση υπο-
λογίζεται σε 15 έως 20 εκ. τόνους. Για το 2014, η επιδοτού-
µενη προσφερόµενη τιµή αγοράς από τις αρµόδιες υπηρεσί-
ες είναι LE 2.800 ανά τόνο, LE600 επιπλέον της προσφερό-
µενης τιµής για το εισαγόµενο σιτάρι. Οι καλλιεργούµενες 
περιοχές φέτος φθάνουν τα 3,5 εκ. φεντάν και αναµένεται 
µικρή αύξηση της παραγωγικότητας σε 2,8 τόνους ανά φε-
ντάν.   
    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Προσέλκυση τουρισµούΠροσέλκυση τουρισµούΠροσέλκυση τουρισµούΠροσέλκυση τουρισµού    
    
Το Υπουργείο Τουρι-
σµού ανακοίνωσε την 
χρήση νέων εξελιγµέ-
νων συστηµάτων α-
σφαλείας και την µελ-
λοντική εγκατάσταση 
καµερών σε χώρους 
συγκέντρωσης τουρι-
στών, µε σκοπό την 

διαβεβαίωση ξένων εµπειρογνωµόνων για τα επίπεδα ασφά-
λειας σε τουριστικούς προορισµούς. Σε πρόσφατη επίσκεψή 
τους, Βρετανοί ειδικοί επισκέφτηκαν τις περιοχές του Sharm 
El Sheikh και Dahab στην χερσόνησο του Σινά και δήλωσαν 
ικανοποιηµένοι από τα µέτρα ασφαλείας. Ο υπουργός Τουρι-
σµού σηµείωσε ότι προγραµµατίζονται τόσο σεµινάρια ασφα-
λείας προς το ξενοδοχειακό προσωπικό της περιοχής µε σκο-
πό να επωφεληθούν από τη βρετανική εµπειρία, όσο και επε-
ξεργασία νέων στρατηγικών επικοινωνίας προσανατολισµέ-
νων στις κύριες αγορές-στόχους. 
 

    
Κόστος θεώρησης εισόδου (Κόστος θεώρησης εισόδου (Κόστος θεώρησης εισόδου (Κόστος θεώρησης εισόδου (visa)visa)visa)visa)    
    
Το κόστος απόκτησης βίζας για ξένους υπηκόους που επισκέ-
πτονται την Αίγυπτο πρόκειται να αυξηθεί από $15 σε $20 
από τις αρχές Μαΐου. Η εν λόγω απόφαση, η οποία σύµφωνα 
µε τον Υπουργό Τουρισµού δεν αναµένεται να επηρεάσει τις 
τουριστικές ροές προς την χώρα, ελήφθη κατόπιν διαδοχι-
κών αναβολών ενώ, όπως επεσήµανε, το κόστος παραµένει 
από τα χαµηλότερα διεθνώς.  
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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  

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 
 

Event Name: Egypt Wood Fair   
from:  01/05/2014  to: 03/05/2014   
Organiser:  Golden Jet Expo Co.   
Tel:  +2(02)29702360  Tel2:  01001693211   
 
Event Name: Agreena Exhibition   
from:  05/06/2014  to: 07/06/2014   
Organiser:  Crose Fairs Organizers   
Tel:  +2(02)33038994  :   Fax: +2(02)33038994   
 
Event Name: The 14th International Medical Exhibition & Conference (EgyMedica & Egy Hospital   
from:  08/05/2014  to: 10/05/2014   
Organiser:  Green Land Co. for Organizing Exhibition & Confere   
Tel:  +2(02) 24027493-22637034 -  Tel2:  +2(02) 22637054   
Fax: +2(02)22637034   
Website:  http://www.egymedica.com  Email:  adel@egymedica.com   
 
Event Name: Inter Build 2014   
from:  12/06/2014  to: 16/06/2014   
Organiser:  Golden Jet Expo Co.   
Tel:  +2(02)29702360  Tel2:  01001693211   
 Website: www.conexinterbuild.com/ 
 
Event Name: Windorex , Metal & Steel International Exhibition   
from:  15/05/2014  to: 17/05/2014   
Organiser:  Arabian German Exhibiting & Publishing ltd.   
Tel:  2(02)22629682  Fax: +2(02)22619545   
 
Event Name: Energy conservation and recycling industry Exhibition   
from:  19/06/2014  to: 21/06/2014   
Organiser:  Egytal Co.   
Tel:  +2(02)22618401  Fax: +2(02)24038930   
 
Event Name: Afro Packaging Exhibition   
from:  19/06/2014  to: 21/06/2014   
Organiser:  Arab African for conference co.   
Tel:  +2(02) 23585385  Tel2:  +2(02) 23590999  Fax: +2(02)23780458   
Website:  http://:www.afropackaging.com  Email:  :info@afropacking.com   
 


