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Αύξηση δείκτη φτώχειας Αύξηση δείκτη φτώχειας Αύξηση δείκτη φτώχειας Αύξηση δείκτη φτώχειας     
    
Στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφουν αύξηση του δείκτη φτώχειας από 
25,2% το 2010/2011 σε 26,3% το 2012/13. Το κατά κεφαλήν όριο φτώχειας ανέρ-
χεται σε LE3.920 ($569) ετησίως. Ο δείκτης ακραίας φτώχειας, ωστόσο, κατέγραψε 
σηµαντική αύξηση από 0,4% το 2010/11 σε 4,4% το 2012/13 και αντιστοιχεί σε 
κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδηµα LE3.570 ($518), ενώ η µέση ετήσια δαπάνη των νοι-
κοκυριών ανέρχεται σε  LE26.161 ($3.798). Οι υψηλότεροι δείκτες φτώχειας κατα-
γράφονται στα κυβερνεία του νότου Assiut και Qena, µε 60% και 58% αντίστοιχα.  
 
 
 
Μείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΜείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΜείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΜείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτων    
    
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, τα καθαρά συναλλαγµατικά απο-
θέµατα της Αιγύπτου µειώθηκαν τον Νοέµβριο, για τρίτο συνεχόµενο µήνα, κατά 
4,8% φθάνοντας τα $17,7 δισ. 
    
    
    
Άνοδος πληθωρισµού σε ανώτατο επίπεδο τριετίας Άνοδος πληθωρισµού σε ανώτατο επίπεδο τριετίας Άνοδος πληθωρισµού σε ανώτατο επίπεδο τριετίας Άνοδος πληθωρισµού σε ανώτατο επίπεδο τριετίας     
    
Ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού κατέγραψε αύξηση σε 13% τον Νοέµβριο 2013, σε 
σύγκριση µε 10,4% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο  2010, 
όταν είχε διαµορφωθεί στο 13,6%. 
    
    
    
Ύψος ελλείµµατος προϋπολογισµού Ύψος ελλείµµατος προϋπολογισµού Ύψος ελλείµµατος προϋπολογισµού Ύψος ελλείµµατος προϋπολογισµού     
    
Το ύψος του ελλείµµατος προϋπολογισµού της Αιγύπτου αυξήθηκε σε $10,8 δισ. κατά 
τους πρώτους τέσσερις µήνες του οικ. έτους  2013/14, ήτοι 3,6% του ΑΕΠ, σε σύγκρι-
ση µε έλλειµµα ύψους $10,1 δις κατά την αντίστοιχη περίοδο 2012/2013. 
 
 
 
Αύξηση φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιουλίου Αύξηση φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιουλίου Αύξηση φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιουλίου Αύξηση φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιουλίου –––– ∆εκεµβρίου  ∆εκεµβρίου  ∆εκεµβρίου  ∆εκεµβρίου 2013201320132013    
 
Τα φορολογικά έσοδα την περίοδο Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2013 κατέγραψαν αύξηση 
19% ( $11, 6 δισ.) σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. 
Τα έσοδα από φορολογία εισοδηµάτων ήταν $7,4 δισ. και από τον φόρο επί των πω-
λήσεων  $4,2 δισ.  
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Χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτωνΧρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτωνΧρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτωνΧρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων    
    
Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε στον τύπο ότι η Παγκόσµια 

Τράπεζα πρόκειται να χρηµατοδοτήσει µε $2 
δισ. τέσσερα νέα αναπτυξιακά έργα στην Αίγυ-
πτο, στους τοµείς της κοινωνικής ανάπτυξης, 
εκπαίδευσης, υγείας, υποδοµών και καταπολέ-
µησης της φτώχειας. Πηγές του τύπου αναφέ-
ρουν ότι το εν λόγω δάνειο θα έχει περίοδο χάρι-

τος 7 ετών και θα αποπληρωθεί σε βάθος 20ετίας µε επιτόκιο 
1%.  
 
 
    
∆ιαπραγµατεύσεις οικονοµικής βοήθειας από Κουβέιτ∆ιαπραγµατεύσεις οικονοµικής βοήθειας από Κουβέιτ∆ιαπραγµατεύσεις οικονοµικής βοήθειας από Κουβέιτ∆ιαπραγµατεύσεις οικονοµικής βοήθειας από Κουβέιτ    
    

Αποστολή του Κουβεϊτιανού Ταµείου για 
την Αραβική Οικονοµική Ανάπτυξη έφθασε 
στο Κάιρο στις αρχές ∆εκεµβρίου προκει-
µένου να διαπραγµατευθεί νέο πακέτο 
οικονοµικής βοήθειας προς την Αίγυπτο το 

προσεχές διάστηµα. Η αποστολή θα αξιολογήσει επίσης την 
εφαρµογή υλοποιούµενων έργων στο πλαίσιο της συνεργασίας 
Αιγύπτου - Κουβεϊτιανού Ταµείου.  Από τη σύστασή του το 
1964, το Ταµείο έχει παρασχέσει στην Αίγυπτο περίπου 36 δά-
νεια και δωρεές. Η πιο πρόσφατη δανειακή συµφωνία ύψους 
30 εκ. ∆ηναρίων Κουβέιτ ($102 εκ.) υπεγράφη τον Οκτώβριο 
και αφορά τη χρηµατοδότηση της εγκατάστασης συστηµάτων 
ελέγχου και σηµατοδότησης των σιδηροδρόµων. Το δάνειο είναι 
25ετούς διάρκειας µε περίοδο χάριτος πέντε ετών και πρόκειται 
να αποπληρωθεί σε 40 εξαµηνιαίες δόσεις µε 2% επιτόκιο.  
 
 
    
Οικονοµική βοήθεια Σαουδικής Αραβίας Οικονοµική βοήθεια Σαουδικής Αραβίας Οικονοµική βοήθεια Σαουδικής Αραβίας Οικονοµική βοήθεια Σαουδικής Αραβίας ---- ΗΑΕ ΗΑΕ ΗΑΕ ΗΑΕ    
    
Σύµφωνα µε αξιωµατούχο του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονο-
µικών, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ θα παράσχουν νέο πακέ-

το οικονοµικής βοήθειας ύψους $5 δις και $4 
δισ. αντίστοιχα, αποπληρωτέο σε πέντε έτη µε 
µηδενικό επιτόκιο. Το πακέτο περιλαµβάνει οι-
κονοµικές ενισχύσεις, καταθέσεις στην Κεντρική 
Τράπεζα και αποστολή πετρελαϊκών προϊόντων. 
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση προτίθεται να χρησιµο-
ποιήσει τις ενισχύσεις για την τόνωση της οικο-

νοµίας και την υποστήριξη κλάδων όπως κατασκευών, τουρι-
σµού και επενδύσεων, προκειµένου να µειωθούν τα ποσοστά 
ανεργίας και το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού. 
 
 
 
Οικονοµική βοήθεια ΕΕΟικονοµική βοήθεια ΕΕΟικονοµική βοήθεια ΕΕΟικονοµική βοήθεια ΕΕ    
    
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τρεις συµφωνίες µε την Αίγυπτο 

για την χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων 
αξίας €329 εκ. ως εξής: πρόγραµµα σχολικής 
διατροφής, ανάπτυξη παραγκουπόλεων, ανά-
πτυξη δικτύων αποχέτευσης σε 8 επαρχίες, 
στήριξη των ΜΜΕ στον τοµέα της γεωργίας 

 
 

Επιστροφή οικονοµικής βοήθειας ΚατάρΕπιστροφή οικονοµικής βοήθειας ΚατάρΕπιστροφή οικονοµικής βοήθειας ΚατάρΕπιστροφή οικονοµικής βοήθειας Κατάρ    
    
Σύµφωνα µε αξιωµατούχο της Κεντρικής Τράπεζας, η 
Αίγυπτος επέστρεψε κεφάλαια ύψους $500 εκ. στο Κα-
τάρ, ύστερα από την άρνηση του τελευταίου να ανανεώ-
σει την εν λόγω κατάθεση κατά την ηµεροµηνία λήξης 
της, ενώ τον Νοέµβριο είχε επίσης επιστραφεί αντίστοι-
χο ποσό. Το Κατάρ είχε αποστείλει $3 δισ. τον Μάιο 
2013, εκ των οποίων $1 δισ. είχε µετατραπεί σε τριετή 
οµόλογα. Στη συνέχεια επεστράφησαν $2 δισ. µετά την 
κατάρρευση των διαπραγµατεύσεων για µετατροπή 
τους σε τριετή οµόλογα. Το Κατάρ είχε υποστηρίξει ι-
διαίτερα την Αίγυπτο κατά τη διακυβέρνηση Μόρσι, ω-
στόσο οι διµερείς σχέσεις έχουν επιδεινωθεί σε µεγάλο 
βαθµό µετά την καθαίρεσή του.  
 
 
 
∆είκτης ∆ιαφάνειας∆είκτης ∆ιαφάνειας∆είκτης ∆ιαφάνειας∆είκτης ∆ιαφάνειας    
    
Σύµφωνα µε τον ∆είκτη ∆ιαφάνειας 2013, η Αίγυπτος 
κατετάγη µεταξύ των άκρως διεφθαρµένων χωρών του 
κόσµου στην 114η θέση, έναντι 118η θέσης το 2012. 
Οι βαθµολογίες του δείκτη περιλαµβάνουν 177 χώρες 
όπου η  ∆ανία και η Νέα Ζηλανδία κατατάσσονται ως 
τις λιγότερο  διεφθαρµένες χώρες. 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    
    
    
    

Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.    
    
Η Κεντρική Τράπεζα, για τρίτη φορά το 2013, προέβη 
σε µείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 50 µονάδες 
βάσης διαµορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων σε 
8,25% και το επιτόκιο δανεισµού σε 9,25%. Αναλυτές 
εκτιµούν ότι η εν λόγω κίνηση ερµηνεύεται ως προσπά-
θεια την Κεντρικής Τράπεζας να υποστηρίξει την κυβέρ-
νηση µειώνοντας το κόστος δανεισµού της. Ωστόσο, 
επισηµαίνεται πως έτσι επιβαρύνονται οι καταθέτες, οι 
οποίοι πλέον βρίσκονται αντιµέτωποι µε επιτόκιο χαµη-
λότερο του πληθωρισµού, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη 
δυνατότητα του τραπεζικού τοµέα να προσελκύει κατα-
θέσεις. Παράλληλα, η µείωση του επιτοκίου και η αύξη-
ση της κατανάλωσης δεν επαρκούν για την προσέλκυση 
επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις 
θετικές οικονοµικές προοπτικές και την πολιτική σταθε-
ρότητα.  
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Τροποποίηση νόµου για ισλαµικά οµόλογα.Τροποποίηση νόµου για ισλαµικά οµόλογα.Τροποποίηση νόµου για ισλαµικά οµόλογα.Τροποποίηση νόµου για ισλαµικά οµόλογα.    
    
Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο νόµος Su-
kuk (ισλαµικών οµολόγων), ο οποίος είχε εγκριθεί από την 
κυβέρνηση Μόρσι τον περασµένο Μάιο, πρόκειται να αναθε-
ωρηθεί και ενεργοποιηθεί εκ νέου, χωρίς να διευκρινιστούν 
ειδικότερες σχετικές λεπτοµέρειες.  
Το Υπουργείο Οικονοµικών, ωστόσο, δεν εντάσσει την αναθε-
ώρηση του εν λόγω νόµου στις βασικές προτεραιότητές του, 
οι οποίες επικεντρώνονται περισσότερο στην τόνωση της οι-
κονοµίας και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, θε-
ωρώντας τον νόµο ως ένα ακόµη οικονοµικό εργαλείο για την 
επίτευξη των ανωτέρω.  
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του πρακτορείου Reuters, η 
έκδοση ισλαµικών οµολόγων διεθνώς αναµένεται να φθάσει 
τα $237 δισ. έως το 2018, µε επενδυτές να εκτιµούν ότι θα 
κατανείµουν το ήµισυ των κεφαλαίων τους στην ισλαµική χρη-
µατοδοτική, το ένα τρίτο των οποίων θα επενδυθεί σε Sukuk. 
Ανάλογη έρευνα της Standard & Poor’s κατέδειξε ότι η 
έκδοση κρατικών ισλαµικών οµολόγων διεθνώς ανήλθε στο 
υψηλό ιστορικό των $115 δισ. το 2012, αποτελώντας το 80% 
της συνολικής έκδοσης Sukuk, ενώ τον Οκτώβριο ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή του όπως η Βρετα-
νία αποτελέσει την πρώτη δυτική χώρα που θα εκδώσει κρατι-
κά ισλαµικά οµόλογα, καθιστώντας το Λονδίνο κόµβο της 
ισλαµικής χρηµατοδοτικής.    
    
    
    
Στρατηγική Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου για την επόµενη τε-Στρατηγική Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου για την επόµενη τε-Στρατηγική Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου για την επόµενη τε-Στρατηγική Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου για την επόµενη τε-
τραετίατραετίατραετίατραετία    
    
Το διοικητικό συµβούλιο του Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου 
επικύρωσε πρόσφατα τη νέα στρατηγική του για την επόµενη 
τετραετία.  
Οι βασικές κατευθύνσεις περιλαµβάνουν την αντιµετώπιση 
τρεχουσών προκλήσεων µε σκοπό την αναβάθµισή και την 
ένταξή του στις ανεπτυγµένες αγορές.  
Ο Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου επιβεβαίωσε την εφικτότητα 
του σχεδίου δράσης, χωρίς να παραβλέπει τα νοµοθετικά, 
ρυθµιστικά και πολιτικά εµπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρ-
µογή του. 

 Συνοπτικά, οι άξονες της εν λόγω στρατηγικής επικε-

ντρώνονται: 

Στη δηµιουργία νοµοθετικών δοµών, οι οποίες θα παρά-
σχουν µεγαλύτερη ευελιξία στους διαχειριστές της 
κεφαλαιαγοράς χωρίς να επηρεάζουν τις λειτουργίες 
των εµπλεκόµενων µερών 

Στην ανάπτυξη νέων µηχανισµών όπως αγοράς ιδιωτικών 
οµολόγων και χρηµατιστηριακών συµβολαίων 

Στη βελτίωση των πληροφοριακών και τεχνολογικών υπο-
δοµών  

Στις δράσεις δηµοσιότητας 
Στην προώθηση του ρόλου της κεφαλαιαγοράς στην οικο-

νοµική και κοινωνική ανάπτυξη 
Στην ισχυροποίηση της θέσης του Αιγυπτιακού Χρηµατι-

στηρίου σε διεθνές επίπεδο 
    

 

 

Αρνητικές προβλέψεις από την Αρνητικές προβλέψεις από την Αρνητικές προβλέψεις από την Αρνητικές προβλέψεις από την Moody’s Investor ServicesMoody’s Investor ServicesMoody’s Investor ServicesMoody’s Investor Services    
    
Η Moody’s Investor Services σε έκθεσή της για την περιοχή 

MENA και τις προοπτικές των τραπεζών το 
2014, προβλέπει αρνητικές προοπτικές 
για τον τραπεζικό τοµέα της Αιγύπτου κα-
θώς και της Ιορδανίας , του Λιβάνου, του 
Μαρόκου και της Τυνησίας . Εν λόγω εκτί-
µηση αποδίδεται στο ασταθές πολιτικό 
περιβάλλον, στις  αυξανόµενες εντάσεις 
που µπορούν να οδηγήσουν σε πιέσεις 

στην ποιότητα των αποθεµατικών, στην αύξηση της ανεργίας 
και στον χαµηλό δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτών και επι-
χειρήσεων.  
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    

Πτώση κερδών Πτώση κερδών Πτώση κερδών Πτώση κερδών HSBCHSBCHSBCHSBC    
    
H HSBC Egypt δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα τρίτου τριµήνου, 

καταγράφοντας πτώση στα καθαρά 
κέρδη σε ετήσια βάση κατά 77%, ανερ-
χόµενα σε LE 82,5 εκ. Για το εννιάµηνο 
2013 η τράπεζα σηµειώνει LE564 εκ. 
καθαρά κέρδη, µειωµένα κατά 47% σε 
σχέση µε το εννιάµηνο 2012. Οι κατα-
θέσεις ανήλθαν σε LE50,7 δισ, αυξηµέ-

νες κατά 7,4% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο 2012. Ο δείκτης 
δανείων προς καταθέσεις µειώθηκε σε 42,2% από 43% τον 
∆εκέµβριο 2012, περιορίζοντας ελαφρά τη ρευστότητα της 
τράπεζας. Επισηµαίνεται ότι η τράπεζα δεν είναι εισηγµένη 
στο χρηµατιστήριο της Αιγύπτου.  
 
 
 
Μονοπωλιακές πρακτικέςΜονοπωλιακές πρακτικέςΜονοπωλιακές πρακτικέςΜονοπωλιακές πρακτικές    
    
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού ανακοίνωσε ότι, κατόπιν αιτήµα-

τός της, οι τρεις πάροχοι κινη-
τής τηλεφωνίας της Αιγύπτου 
παραπέµφθηκαν στην Εισαγγε-
λία κατηγορούµενοι για µονο-
πωλιακές πρακτικές. Οι κατηγο-
ρίες αφορούν το σχηµατισµό 
καρτέλ για την από κοινού αύ-
ξηση των τιµών υπηρεσιών κινη-
τής τηλεφωνίας, η οποία στοιχί-

ζει στους καταναλωτές περισσότερες από LE 500 εκ. ($72.6 
εκ.) ετησίως. Το 2012, η Επιτροπή είχε ξεκινήσει έρευνα σχε-
τικά µε την ταυτόχρονη από πλευράς παρόχων επιβάρυνση 
των καταναλωτών µε φόρο χαρτοσήµου. Οι πάροχοι ισχυρίζο-
νται ότι έως το 2012, όταν και επιβλήθηκε ο φόρος, έφεραν 
οι ίδιοι το κόστος το οποίο αναγκάστηκαν στη συνέχεια να 
µετακυλίσουν στους καταναλωτές.  
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Ίδρυση Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Αιγύπτου Ίδρυση Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Αιγύπτου Ίδρυση Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Αιγύπτου Ίδρυση Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Αιγύπτου –––– Σαουδικής  Σαουδικής  Σαουδικής  Σαουδικής 
ΑραβίαςΑραβίαςΑραβίαςΑραβίας    
    

Την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 
2014, θα λάβει χώρα η 
τελετή ίδρυσης του Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου Αιγύ-
πτου – Σαουδικής Αραβίας. 

Σύµφωνα µε τον Γεν. Γραµµατέα του, το Συµβούλιο αποσκο-
πεί στη διευκόλυνση των σαουδαραβικών επενδύσεων στην 
Αίγυπτο και την επίλυση σχετικών προβληµάτων. Στην τελετή 
ίδρυσης αναµένεται να παραστούν ο Υπουργός Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, ο Υπουργός Εργασίας, ο Μεγάλος Μουφτής και 
αριθµός Αιγυπτίων αξιωµατούχων και ξένων Πρέσβεων.  

    
    
    
    
    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    
    

Τιµές αγοράς φυσικού αερίουΤιµές αγοράς φυσικού αερίουΤιµές αγοράς φυσικού αερίουΤιµές αγοράς φυσικού αερίου    
    
Ο Υπουργός Πετρελαίου δήλωσε ότι εξετάζεται η αναθεώρηση 

της στρατηγικής σύναψης συνεργασιών για τη 
διασφάλιση συµµετοχής αλλοδαπών εταίρων 
µέσω σειράς µέτρων όπως η τροποποίηση των 
τιµών αγοράς του εξορυσσόµενου φυσικού 
αερίου. Οι νέες ρυθµίσεις αναµένεται να ε-
φαρµοσθούν στις συµφωνίες που θα υπογρα-
φούν εφεξής. Ο Υπουργός ανέφερε σχετικά ότι 
οι νέες τιµές θα καθορισθούν βάσει του λει-
τουργικού κόστους εξερεύνησης και ανακάλυ-

ψης µε σκοπό την εξισορρόπηση των ωφελειών µεταξύ κυβέρ-
νησης και αλλοδαπών εταιρειών, ενώ η υφιστάµενη τιµή αγο-
ράς ανέρχεται σε $2,65 ανά µονάδα φυσικού αερίου.  
    
    
    
Τιµολόγιο ηλεκτρικού ρεύµατοςΤιµολόγιο ηλεκτρικού ρεύµατοςΤιµολόγιο ηλεκτρικού ρεύµατοςΤιµολόγιο ηλεκτρικού ρεύµατος    
    
Πηγές του Υπουργείου Ηλεκτρισµού και Ενέργειας ανέφεραν 

ότι τον Ιανουάριο 2014 θα αυ-
ξηθεί το τιµολόγιο ηλεκτρικού 
ρεύµατος κατά 7,5% σε όλες τις 
κατηγορίες κατανάλωσης. Η πιο 
πρόσφατη αύξηση είχε λάβει 
χώρα το Νοέµβριο 2012 και 
Ιανουάριο 2013 κατά 7,5% ενώ 

η χαµηλότερη κατηγορία οικιακών καταναλωτών (λιγότερο 
από 50 kw/h µηνιαίως) εξακολουθεί να καταβάλλει την επι-
δοτούµενη τιµή των 5 πιαστρών ανά κιλοβατώρα. Το Υπουρ-
γείο προγραµµατίζει την εξάλειψη των επιδοτήσεων για κατα-
νάλωση που υπερβαίνει τις 650 kw/h µηνιαίως ενώ έχει ζητή-
σει από κυβερνητικούς φορείς και τον ιδιωτικό τοµέα την α-
ναδιάρθρωση των χρεών τους, τα οποία τον περασµένο Ιού-
νιο ανέρχονταν σε LE 13,7 δισ.   
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    
    

Έναρξη έρευνας για εισαγωγές χάλυβαΈναρξη έρευνας για εισαγωγές χάλυβαΈναρξη έρευνας για εισαγωγές χάλυβαΈναρξη έρευνας για εισαγωγές χάλυβα    
    
Το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας ξεκίνησε έρευνα για 
τις αρνητικές επιπτώσεις εισαγωγών χάλυβα από την Τουρκί-
α. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, οι εισαγωγές χάλυβα 
εικοσαπλασιάστηκαν τον ∆εκέµβριο φθάνοντας τους 60.000 
τόνους, σε σύγκριση µε 3.000 τόνους τον Οκτώβριο. Η κατα-
κόρυφη άνοδος των εισαγωγών ακολούθησε την άρση αντι-
σταθµιστικών δασµών αντιντάµπινγκ, που έλαβε χώρα τον 
Νοέµβριο, όταν κρίθηκε ότι η εγχώρια παραγωγή δεν υφί-
σταται ζηµία λόγω των αυξανόµενων εισαγωγών. Η µηνιαία 
κατανάλωση στην εγχώρια αγορά ανέρχεται σε 500,000 
τόνους, οι οποίοι υπερκαλύπτονται από την εγχώρια παρα-
γωγή. Οι καταναλωτές, ωστόσο, προτιµούν τον εισαγόµενο 
χάλυβα µε  $600 ανά τόνο, ενώ ο εγχώρια παραγόµενος 
κοστίζει  $715 ανά τόνο. 

    
    
    
    
    
    

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    
    
    

Βιοµηχανική ζώνη µαρµάρουΒιοµηχανική ζώνη µαρµάρουΒιοµηχανική ζώνη µαρµάρουΒιοµηχανική ζώνη µαρµάρου    
    
Η κυβέρνηση εξετάζει την κατασκευή βιοµηχανικής ζώνης 
µαρµάρου στο διοικητικό διαµέρισµα της Μίνια στην Άνω 
Αίγυπτο, συνολικού προϋπολογισµού $870 εκ.. Ο ∆ιευθυντής 
της Υπηρεσίας Επενδύσεων της περιοχής εκτιµά ότι η πρότα-
ση θα εγκριθεί άµεσα. Προς το παρόν, η συµβουλευτική µο-
νάδα της Αρχής Βιοµηχανικής Ανάπτυξης πραγµατοποιεί τις 
απαραίτητες τεχνικοοικονοµικές µελέτες του έργου και προε-
τοιµάζει την πρόσκληση υποβολής προσφορών, ενώ το διοι-
κητικό διαµέρισµα της Μίνια θα είναι ο ιδιοκτήτης του 
έργου. 
    
    
    
    
    

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    
    
    

Έσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ    
    
Τα έσοδα της ∆ιώρυγας του Σουέζ ανήλθαν σε $442.4 εκ. 
τον Νοέµβριο, αυξηµένα 
κατά 8.5% σε σχέση µε τον 
Νοέµβριο 2012 
($407.7εκ.). Ωστόσο, κατα-
γράφηκε πτώση των εσόδων 
κατά 5% σε σχέση µε τον 
περασµένο µήνα, ενώ µειώ-
θηκε και ο αριθµός διελεύσεων για το ίδιο διάστηµα, από 
1,503 σε 1,428. 
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΙΑΝΟΥΡΙΟΣΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΙΑΝΟΥΡΙΟΣΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΙΑΝΟΥΡΙΟΣΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ————ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014201420142014    

    

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: APEX Exhibition 
from:from:from:from: 26/1/2014 to: to: to: to: 29/1/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Middle East Fairs Co. 
Website:Website:Website:Website:www.mtffairs.com Email:Email:Email:Email: info@apexcairo.net 
Description :Description :Description :Description : Printing and  Packaging  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: HACE Exhibition 
from:from:from:from: 4/2/2014 to: to: to: to: 7/2/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egyptian Group for Marketing 
Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24050151 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: +2(02) 24051909 Fax: +2(02) 22635215 
Website:Website:Website:Website:www.hace.com.eg Email: Email: Email: Email: info@hace.com.eg 
Description :Description :Description :Description : Hotels supplies  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furnex International Exhibition 
from:from:from:from: 19/2/2014 to: to: to: to: 22/2/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egyptian Exporter Association 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-25271010 Fax: 202-25271015 
Website:Website:Website:Website:www.furnexegypt.com Email: Email: Email: Email: furnexegypt@expolink.org 
Description :Description :Description :Description : Furniture  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Egystitch & Tex Machine Exhibition 
from:from:from:from: 27/2/2014 to: to: to: to: 2/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Hall 5,Exhibition Complex Hall 3 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Vision Co. for Exhibition 
Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24880883 
Website:Website:Website:Website: www.visionfairs.com  Email:  Email:  Email:  Email: info@visionfairs.com    
Description :Description :Description :Description : Textiles and Textiles machinery  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Cairo International Motor Show - Automech Formula Exhibition 
from:from:from:from: 13/3/2014 to: to: to: to: 16/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Chefren Hall,Mycerinos Hall ,Banquet Hall,Press Center,Gallery,Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex 
Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Art Line for Organizing International Exhibition 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22732237  Fax: 202-22732055 
Website:Website:Website:Website: www.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.eg  Email:   Email:   Email:   Email: info@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eg        
Dekscription : Dekscription : Dekscription : Dekscription : Vehicles,  and Boats        
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furniture Occasion Exhibition 
from:from:from:from: 24/3/2014 to:to:to:to: 28/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,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 
Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 
Description :Description :Description :Description : Furniture  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Leather Exhibition 
from:from:from:from: 24/3/2014 to: to: to: to: 28/3/2014 
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 
Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 
Description :Description :Description :Description : Leather clothing  

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

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 


