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Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το 2012, οι ελληνικές εξαγωγές προς 
την Αίγυπτο εκτός πετρελαιοειδών, σε σχέση µε το έτος 2011, κατέγραψαν αύξηση 
+21,6% και οι εισαγωγές µας µείωση -23,5%%. Ο όγκος του διµερούς εµπορίου 
µειώθηκε κατά -4,9% ενώ το εµπορικό ισοζύγιο, είναι για πρώτη φορά πλεονασµατι-
κό.  Οσον αφορά την συνολικότερη κατάταξη, το 2012, η Αίγυπτος κατέλαβε την 28η 
θέση µεταξύ των σηµαντικότερων προορισµών ελληνικών εξαγωγών από την 30η το 
2011. 
 
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών –εκτός πετρελαιοειδών- παρά την οικονοµική 
κρίση που διέρχεται η Αίγυπτος και την µείωση των εισαγωγών της καθώς και την 
απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος (το σηµαντικότερο ελληνικό εξαγώγιµο προϊόν 
έως το 2011), αποδίδεται στην αύξηση που κατέγραψαν προϊόντα άµεσης ανάγκης 
(τρόφιµα, πρώτες ύλες για την βιοµηχανία, φαρµακευτικά).  
 

 
Μείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Μείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Μείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Μείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων:  
Νέα µείωση ύψους $105 εκ. υπήρξε για τα συναλλαγµατικά τον Φεβρουάριο 2013, 
τα οποία πλέον ανέρχονται σε $13,508 δις, δηλαδή σε ποσοστό 1/3 των αποθεµά-
των, που η χώρα διέθετε πριν από την εξέγερση Ιανουαρίου 2011. Το επίπεδο των 
αποθεµάτων εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς τυπικά ασφαλές ποσό θεω-
ρούνται τα $15 δις, τα οποία καλύπτουν τις εισαγωγές της χώρας για τρεις µήνες. Η 
Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να περιορίσει τις απώλειες µε αυστηρούς ελέγχους 
στην κίνηση κεφαλαίων, ενέργεια που όµως δεν αποδίδει µακροπρόθεσµα, σύµφωνα 
µε αναλυτές της αιγυπτιακής αγοράς.   
 
 
Αύξηση του πληθωρισµού:Αύξηση του πληθωρισµού:Αύξηση του πληθωρισµού:Αύξηση του πληθωρισµού:  
Ο πληθωρισµός τιµών καταναλωτή σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 8,7% τον Φε-
βρουάριο, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε µηνιαία βά-
ση ο πληθωρισµός τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,8% τον περασµένο Φεβρου-
άριο, ενώ αναλυτές εκτιµούν ότι θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της συνεχιζόµενης πολι-
τικής κρίσης και της υποτίµησης της λίρας Αιγύπτου, που επηρεάζει τις τιµές βασικών 
εισαγώµενων αγαθών,  όπως τα τρόφιµα και τα πετρελαιοειδή.  
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  2011 2012 

Μεταβολή  
% 12/11 

εξαγωγές 116.279.286 141.462.097 21,66% 

εισαγωγές 166.465.071 127.360.271 -23,49% 

όγκος 282.744.357 268.822.368 -4,92% 

ισοζύγιο -50.185.785 14.101.826   



 

 

Μείωση ελλείµµατος Ισοζυγίου πληρωµώνΜείωση ελλείµµατος Ισοζυγίου πληρωµώνΜείωση ελλείµµατος Ισοζυγίου πληρωµώνΜείωση ελλείµµατος Ισοζυγίου πληρωµών    
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου, η 
αύξηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων και των ξένων εισρο-
ών συνέτειναν στην µείωση του ελλείµµατος ισοζυγίου πληρω-
µών το πρώτο εξάµηνο οικονοµικού έτους 2012/13 (Ιούλιος – 
∆εκέµβριος 2012). Έτσι, το έλλειµµα µειώθηκε σε $551.5 εκ. 
από $8 δις το ίδιο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Τα στοι-
χεία της Τράπεζας δείχνουν, ότι στις ξένες επενδύσεις χαρτοφυ-
λακίου σηµειώθηκε εκροή  $260.2  εκ. έναντι εκροής $3.3 δις 
το προηγούµενο έτος, ενώ βελτιώθηκε και ο δείκτης των ξένων 
επενδύσεων, όπου παρατηρήθηκε εισροή  $301.4 εκ. έναντι 
καθαρής εκροής $418.1 δις ένα έτος νωρίτερα. Τα µετανα-
στευτικά εµβάσµατα ανήλθαν σε $9.3 δις από $8 δις το ίδιο 
διάστηµα οικονοµικού έτους 2011-12. Αύξηση σηµείωσε το 
εµπορικό έλλειµµα που ανήλθε σε $16.8 δις από $15.6 δις. 
Ωστόσο, παρά την µείωση του ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών, 
δεν έχουν ακόµα επιτευχθεί τα επίπεδα προ εξέγερσης, όταν το 
ισοζύγιο πληρωµών για το οικονοµικό έτος 2010/11 παρουσία-
σε πλεόνασµα  $570 εκ. 
   
 
Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Moody’sMoody’sMoody’sMoody’s    

 
Η Moody’s υποβάθµισε  την πι-
στοληπτική ικανότητα της Αιγύ-
πτου σε Caa1 από B3 µε αρνητι-
κές προοπτικές , επικαλούµενη 
την πολιτική ρευστότητα και την 
αύξηση του κινδύνου χρεοκοπίας 
Η δυσχέρεια της Κυβέρνησης να 

εξασφαλίσει την χρηµατοδότηση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο θέτει εν αµφιβόλω την επίτευξη των δηµοσιονοµικής 
στόχων και έχει επιδεινώσει τις προοπτικές οικονοµικής ανάκαµ-
ψης. 
Η Αίγυπτος έχει βαθµολογηθεί µε Β-και µε αρνητικές προοπτι-
κές από την Standard & Poor ενώ η Fitch Ratings έχει βαθµολο-
γήσει την χώρα δύο βαθµίδες υψηλότερα σε Β µε αρνητική προ-
οπτική. 

    
    
    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    
    

Επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των αιγυπτίωνΕπιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των αιγυπτίωνΕπιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των αιγυπτίωνΕπιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των αιγυπτίων    
 
Σε έρευνα του κρατικού Κέντρου Πληροφόρησης (δεξαµενή 
σκέψης της κυβέρνησης) το περασµένο καλοκαίρι και δηµοσιεύ-
τηκε στις 5.03, η οικονοµική κατάσταση των αιγυπτιακών οικο-
γενειών επιδεινώθηκε µετά την εξέγερση Ιανουαρίου 2011. 
Συγκεκριµένα, τον Μάιο 2012 57,5% των οικογενειών χαρακτή-
ρισαν το εισόδηµά τους ανεπαρκές για την κάλυψη των ανα-
γκών τους σε σύγκριση µε 45,1% δύο χρόνια νωρίτερα, µε την 
επαρχία να εµφανίζει µεγαλύτερα ποσοστά από τα αστικά κέ-
ντρα. Το ποσοστό όσων θεωρούν, ότι η κατάσταση χειροτέρευ-
σε σε σχέση µε τις τιµές, τις επενδύσεις και την παραγωγή αυξή-
θηκε κατά 10% τον Μάιο 2012 σε σύγκριση µε τον Μάιο 2010 
και ανέρχεται πλέον σε 67%. Επιπλέον, 66,5% των αιγυπτίων 
φοβούνται, ότι θα πέσουν θύµα διάρρηξης και αποδίδουν την 
αύξηση των διαρρήξεων στην ανεργία και το κενό ασφαλείας 
στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.     

««««Όχι άλλη βοήθειαΌχι άλλη βοήθειαΌχι άλλη βοήθειαΌχι άλλη βοήθεια» » » » για την Αίγυπτο από το Κατάργια την Αίγυπτο από το Κατάργια την Αίγυπτο από το Κατάργια την Αίγυπτο από το Κατάρ    
 
Ο υπουργός οικονοµικών του Κατάρ δήλωσε στις 11.03, 
ότι η χώρα του δεν προτίθεται να παράσχει βραχυπρό-
θεσµα περαιτέρω οικονοµική βοήθεια στην Αίγυπτο. 
Υπενθυµίζεται, ότι το Κατάρ έχει συνδράµει την Αίγυπτο 
συνολικά µε $5 δις, εκ των οποίων το $1 δις µε τη µορ-
φή δανείου µε ελαστικούς όρους και $4 δις µε τη µορφή 
καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου.  
 
Όχι σε έκτακτο δάνειο από ∆ΝΤ:Όχι σε έκτακτο δάνειο από ∆ΝΤ:Όχι σε έκτακτο δάνειο από ∆ΝΤ:Όχι σε έκτακτο δάνειο από ∆ΝΤ:  
Σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Οικονοµικών δήλωσε, 
ότι η χώρα του δε θα δεχθεί το έκτακτο δάνειο ύψους 
$700 εκ., που το ∆ΝΤ είχε προτείνει στη χώρα µέσω του 
οργάνου του Rapid Financing Instrument (RFI), προκει-
µένου η Αίγυπτος να αντιµετωπίσει το έλλειµµα του ισο-
ζυγίου πληρωµών της παράλληλα µε τις διαπραγµατεύ-
σεις για δάνειο ύψους $4.8 δις. Ο εκπρόσωπος του υ-
πουργικού συµβουλίου δήλωσε, ότι οποιαδήποτε συµφω-
νία για δάνειο θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο του 
οικονοµικού προγράµµατος της χώρας. Εκπρόσωποι του 
ταµείου δήλωσαν, ότι αν και η Αίγυπτος έχει το δικαίω-
µα να ζητήσει έκτακτο δάνειο, αυτό δε σηµαίνει ότι δεν 
πρέπει να προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις.  
Στα τέλη Φεβρουαρίου η Αίγυπτος δηµοσιοποίησε τρο-
ποποιηµένο πρόγραµµα κοινωνικής ανάκαµψης (το αρ-
χικό που δηµοσιοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 2012 συνά-
ντησε έντονες αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς), 
προκειµένου να πληροί τις προϋποθέσεις για δανειοδό-
τηση από το ∆ΝΤ.  Εκπρόσωπος του ∆ΝΤ είχε δηλώσει 
ότι το έκτακτο δάνειο είναι επιλογή της Αιγύπτου, εάν 
συγχρόνως τεθεί σε εφαρµογή ένα «ισχυρό» µεσοπρόθε-
σµο οικονοµικό πρόγραµµα. Το ίδιο διάστηµα  τα συναλ-
λαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου είχαν κατέλθει στα 
$13.508 δις και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξήθηκε 
κατά 35,8% ανερχόµενο σε $17.7 δις το διάστηµα Ιου-
λίου 2012-Ιανουαρίου 2013 σε σύγκριση µε το ίδιο διά-
στηµα προηγούµενου οικονοµικού έτους.   
 
Χαλάρωση του µέτρου για εξαγωγή συναλλάγµατοςΧαλάρωση του µέτρου για εξαγωγή συναλλάγµατοςΧαλάρωση του µέτρου για εξαγωγή συναλλάγµατοςΧαλάρωση του µέτρου για εξαγωγή συναλλάγµατος 
Η κυβέρνηση αποφάσισε στις 13.03 να επιτρέψει σε 
τουρίστες να έχουν κατά την έξοδό τους από τη χώρα 
µετρητά άνω των 10.000 δολαρίων (που ήταν το µέχρι 
στιγµής όριο), εάν τα έχουν δηλώσει κατά την είσοδό 
τους στην Αίγυπτο. Ο έλεγχος των µετρητών στα αερο-
δρόµια κατά την αναχώρηση εντατικοποιήθηκε από τον 
περασµένο ∆εκέµβριο, καθώς µε την υποτίµηση του 
εθνικού νοµίσµατος και την ρευστή οικονοµική κατάστα-
ση πολλοί θα προσπαθούσαν να προωθήσουν συνάλλαγ-
µα στο εξωτερικό.       
 
Συνοµιλίες µε ∆ΝΤΣυνοµιλίες µε ∆ΝΤΣυνοµιλίες µε ∆ΝΤΣυνοµιλίες µε ∆ΝΤ 
Μονοήµερη επίσκεψη πραγµατοποίησε αντιπροσωπεία 
του ∆ΝΤ στο Κάιρο στις 18.03. Οι συνοµιλίες χαρακτηρί-
στηκαν θετικές από αµφότερες πλευρές και βασίστηκαν 
στο αναθεωρηµένο οικονοµικό πρόγραµµα της Κυβέρ-
νησης, που περιλαµβάνει σταδιακές µεταρρυθµίσεις για 
επίτευξη του στόχου της µείωσης του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος της χώρας. Ο επικεφαλής της αντιπροσω-
πείας του ∆ΝΤ δήλωσε στον τύπο, ότι οι συζητήσεις θα 
συνεχιστούν τις επόµενες εβδοµάδες.    
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Παρουσίαση κοινωνικόΠαρουσίαση κοινωνικόΠαρουσίαση κοινωνικόΠαρουσίαση κοινωνικό----οικονοµικού προγράµµατος οικονοµι-οικονοµικού προγράµµατος οικονοµι-οικονοµικού προγράµµατος οικονοµι-οικονοµικού προγράµµατος οικονοµι-
κού έτους κού έτους κού έτους κού έτους 2013/142013/142013/142013/14    
 
Το υπουργικό συµβούλιο έδωσε στη δηµοσιότητα στις 20.03 
το πρόγραµµα κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης για το 
οικονοµικό έτος 2013/14. Σύµφωνα µε αυτό, προβλέπεται 
αύξηση της ανάπτυξης κατά 4,1% από 3%, που προβλέπεται 
για το τρέχον οικονοµικό έτος και αύξηση του ατοµικού εισο-
δήµατος κατά 2,1% από 0,6% φέτος. Ο ρυθµός ανάπτυξης 
προβλέπεται να αυξηθεί σε 16,3% του ΑΕΠ από 11,1% το 
πρώτο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2012/13 και θα συµβάλλει 
στη µείωση της ανεργίας σε 12,4% από 13% τώρα.  
Επισηµαίνεται ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανήλθε σε 
$17.7 δις το πρώτο επτάµηνο έτους 2012/13 και αναµένε-
ται να ανέρχεται σε 9,5% στο τέλος έτους 2013/14 από 10% 
το 2011/12. Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης την βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης σε 222 χωριά της χώρας µε συνολι-
κό κόστος 912 εκ. λίρες Αιγύπτου ($134.2 εκ.) και την ανά-
πτυξη 68 παραγκουπόλεων. Αναφορικά µε τους τουρίστες 
προβλέπεται αύξησή τους κατά 1 εκ., έτσι ώστε θα ανέλθουν 
συνολικά σε 12,5εκ. αποφέροντας  περίπου $10 δις στη χώ-
ρα.   
     
∆ασµοί σε ∆ασµοί σε ∆ασµοί σε ∆ασµοί σε 100 100 100 100 προϊόντα πολυτελείαςπροϊόντα πολυτελείαςπροϊόντα πολυτελείαςπροϊόντα πολυτελείας    
 
Ο πρόεδρος Μόρσυ ανακοίνωσε στις 24.03 την επιβολή δα-
σµών σε 100 προϊόντα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι 
γαρίδες, το χαβιάρι και οι τσίχλες, σε µια προσπάθεια µείω-
σης του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών και αύξησης 
των κρατικών εσόδων. Η απόφαση προβλέπει δασµούς ύψους 
5-40% σε ευρεία σειρά προϊόντων, όπως τα γυαλιά ηλίου, τα 
ωρολόγια, οι ξηροί καρποί, τα σκάφη και τα βιντεοπαιχνίδια. 
Αντίθετα, µειώνονται κατά 25% οι εισαγωγικοί δασµοί σε αυ-
τοκίνητα, που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο ή ηλεκτρισµό για 
την κίνησή τους και κατά 19% οι εισαγωγικοί δασµοί επί των 
εισαγόµενων εξαρτηµάτων για την συναρµολόγηση αυτοκινή-
των στην Αίγυπτο. Ο επικεφαλής των αιγυπτιακών τελωνείων 
δήλωσε, πως υπολογίζει ότι τα έσοδα από τους νέους δα-
σµούς θα ανέλθουν σε 1 δις λίρες Αιγύπτου ($150 εκ.) το 
χρόνο. Ανέφερε επίσης, οι νέοι δασµοί εξετάζονταν από τον 
Σεπτέµβριο 2012 και ζητήθηκε η γνώµη των επιµελητηρίων 
και των βιοµηχανικών ενώσεων, ενώ ελήφθη µέριµνα να µην 
επιβληθούν σε βασικά αγαθά, για να µην πληγούν οι οικονοµι-
κά αδύναµοι. Το οικ. έτος 2011/12 τα έσοδα από τους εισα-
γωγικούς δασµούς ανήλθαν σε 14,7 δις λίρες Αιγύπτου (7% 
του συνόλου των φορολογικών εσόδων).       
 

      ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    
    

Επιδροµή ακριδών σε αγορά του Καΐρου:Επιδροµή ακριδών σε αγορά του Καΐρου:Επιδροµή ακριδών σε αγορά του Καΐρου:Επιδροµή ακριδών σε αγορά του Καΐρου: 
 
Επίθεση ακριδών σηµειώθηκε το πρωί της 03.03 σε αγορά 
φρούτων και λαχανικών στο ανατολικό Κάιρο, µε αποτέλεσµα 
να καταστραφούν τα προϊόντα. Οι ακρίδες έχουν επιφέρει 
έως τώρα καταστροφές στη γεωργική παραγωγή σε µερικά 
σηµεία της Άνω Αιγύπτου. Ωστόσο, ειδικοί του Υπουργείου 
Γεωργίας θεωρούν, ότι δε θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, καθώς 
οι ακρίδες ακολουθούν τον συνηθισµένο µεταναστευτικό τους 
δρόµο και έχουν ήδη καλύψει τις ανάγκες του σε τροφή µέσα 
στην Αίγυπτο.    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    

 
««««ΠάγωµαΠάγωµαΠάγωµαΠάγωµα» » » » περιουσιακών στοιχείων επιχειρηµατιώνπεριουσιακών στοιχείων επιχειρηµατιώνπεριουσιακών στοιχείων επιχειρηµατιώνπεριουσιακών στοιχείων επιχειρηµατιών    
 
Στις 17.03 ο Γενικός Εισαγγελέας της Αιγύπτου διέταξε το 
πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων 21 επιχειρηµατιών, κα-
θώς και ορισµένων χρηµατιστηριακών εταιρειών και αξιωµα-
τούχων τραπεζών, που ελέγχονται για παράνοµους χειρισµούς 
στο χρηµατιστήριο, που αφορούν την πώληση, το 2007, της 
αιγυπτιακής Τράπεζας  El-Watany στην Εθνική Τράπεζα του 
Κουβέιτ. Στις 20.03 το αρµόδιο τακτικό ποινικό δικαστήριο, 
στο οποίο εξετάστηκε επί της ουσίας η υπόθεση, ανέτρεψε 
την εισαγγελική απόφαση.  
 
Πρόσκληση Μόρσυ προς ινδική ΤΑΤΑ για επενδύσειςΠρόσκληση Μόρσυ προς ινδική ΤΑΤΑ για επενδύσειςΠρόσκληση Μόρσυ προς ινδική ΤΑΤΑ για επενδύσειςΠρόσκληση Μόρσυ προς ινδική ΤΑΤΑ για επενδύσεις    
 

Στη διάρκεια της επίσηµης επίσκε-
ψής του στην Ινδία στις 20.03, ο 
αιγύπτιος πρόεδρος είχε συναντή-
σεις µε εκπροσώπους του ινδικού 
κολοσσού TATA GROUP, τους οποί-
ους παρότρυνε να επενδύσουν στη 
χώρα του. Οι Ινδοί ενδιαφέρονται 

για την κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλιακής ενέργειας 
καθώς και δηµιουργία αυτοκινητοβιοµηχανίας και αλυσίδας 
ξενοδοχείων.  Η Ινδία αποτελεί τον έβδοµο εµπορικό εταίρο 
της Αιγύπτου µε το εµπόριο ανάµεσα στις δύο χώρες να ανήλ-
θε σε $4.2 δις το οικονοµικό έτος 2011/12.     
 
 
Αύξηση παραγωγής της Αύξηση παραγωγής της Αύξηση παραγωγής της Αύξηση παραγωγής της CentaminCentaminCentaminCentamin    
 
Η εταιρεία χρυσού Centamin ανακοίνωσε, ότι προβλέπει αύ-
ξηση 20% της παραγωγής της τον επόµενο χρόνο από το 
ορυχείο Sukari. Εάν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται 
για την τρίτη συνεχόµενη χρονιά αύξησης της παραγωγής 
της. Από τον Οκτώβριο 2012 η εταιρεία, που εδρεύει στο 
Λονδίνο και δραστηριοποιείται διεθνώς, αντιµετώπισε πολλές 
δυσκολίες στην Αίγυπτο, όπως παρέµβαση των τελωνειακών 
αρχών στην εξαγωγική της δραστηριότητα, διακοπή παροχής 
καυσίµων και δικαστική διαµάχη αναφορικά µε το δικαίωµα 
εξόρυξης στο συγκεκριµένο ορυχείο. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    
    

Υποβάθµιση Υποβάθµιση Υποβάθµιση Υποβάθµιση 5 5 5 5 αιγυπτιακών τραπεζών από αιγυπτιακών τραπεζών από αιγυπτιακών τραπεζών από αιγυπτιακών τραπεζών από Moody’sMoody’sMoody’sMoody’s    
 
Ο οίκος Moody's υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα 
πέντε αιγυπτιακών τραπεζών. Συγκεκριµένα, υποβίβασε σε 
Caa1 από Β3 τις National Bank of Egypt, Banque du Caire, 
Banque Misr και Commercial International Bank (CIB) και σε 
Β2 από Β3 την ιταλικών συµφερόντων Bank of Alexandria. Η 
απόφαση για υποβιβασµό των τραπεζών ελήφθη µετά τον 
υποβιβασµό της πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου σε  
Caa1 από B3. Σύµφωνα µε ανακοίνωση, που εξέδωσε ο οίκος 
στις 26.03, η απόφαση για τον υποβιβασµό οφείλεται στους 
ακόλουθους παράγοντες:  
- στην µειωµένη δυνατότητα της αιγυπτιακής κυβέρνησης να 
στηρίξει τις τράπεζες, γεγονός που επηρέασε καταρχήν τις 
κρατικές National Bank of Egypt, Banque du Caire και Ban-
que Misr, 
- στην υψηλή πιστωτική διασύνδεση µεταξύ του ισολογισµού 
των τραπεζών και του βαθµού πιστωτικού κινδύνου της χώ-
ρας και 
- στην µεγάλη µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της 
Αιγύπτου. ($13.5 δις από $36 δις προ διετίας) 
Τέλος, ο οίκος ανακοίνωσε, ότι αναµένει περαιτέρω υποβάθ-
µιση των αιγυπτιακών τραπεζών εάν µειωθεί η ικανότητα α-
πορρόφησης των απωλειών τους, ενώ αντίθετα η βελτίωση 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της Αιγύπτου θα οδηγήσει 
στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας και των τρα-
πεζών. 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τους Σαουϊρις Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τους Σαουϊρις Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τους Σαουϊρις Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τους Σαουϊρις     
 
Ο γενικός εισαγγελέας της Αιγύπτου εξέδωσε απαγόρευση 
εξόδου από τη χώρα για τον ιδρυτή και γενικό διευθυντή της 
Orascom Construction Industries (OCI) στο πλαίσιο της δικα-
στικής έρευνας για φοροδιαφυγή, που αφορά στην πώληση, 
το 2008, της Orascom Building Materials Holding στη γαλλι-
κή Lafarge για το ποσό των $15 δις. Ο υπουργός Οικονοµικών 
κατήγγειλε στον γενικό εισαγγελέα, ότι η εταιρεία οφείλει  στο 
∆ηµόσιο € 1,75 δις από την παραπάνω συναλλαγή. Η OCI 
είναι η µεγαλύτερη εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο εταιρεία της 
χώρας και µε τρέχουσα τιµή κεφαλαιοποίησης της αγοράς 
54,1 δις λίρες (€ 6,7 δις). 
 
Χιλιάδες εργαζόµενοι της  Orascom Construction Industries 
(OCI), που ανήκει στη γνωστή οικογένεια Sawiris, απέκλεισαν 
στις 13.03 µεγάλη οδική αρτηρία του Καΐρου διαµαρτυρόµε-
νοι για την δικαστική απόφαση απαγόρευσης εξόδου από την 
χώρα δύο εκ των µελών της λόγω υπονοιών φοροδιαφυγής 
χαρακτηρίζοντάς την «πολιτική δίωξη». Εργαζόµενοι της εται-

ρείας δήλωσαν, 
ότι σκοπός τους 
είναι να δείξουν 
στην Κυβέρνη-
ση  πόσες πολ-
λές οικογένειες 
διακινδυνεύουν, 
εάν η εταιρεία 
κλείσει.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    

Συµφωνία αγοράς ιρακινού πετρελαίουΣυµφωνία αγοράς ιρακινού πετρελαίουΣυµφωνία αγοράς ιρακινού πετρελαίουΣυµφωνία αγοράς ιρακινού πετρελαίου 
Με συµφωνία, που υπεγράφη από στις δύο χώρες στις 
04.03, το Ιράκ θα αρχίσει την εξαγωγή 4 εκ. βαρελιών αρ-
γού πετρελαίου το µήνα προς την Αίγυπτο, καθώς και 4.000 
τόνων ντίζελ καθηµερινά, σε µια προσπάθεια να καλυφθεί το 
κενό ανάµεσα στην αιγυπτιακή παραγωγή 22.000 τόνων 
καυσίµων και στην κατανάλωση 35.000 τόνων καθηµερινά. 
Σύµφωνα µε δήλωση του αιγυπτίου υπουργού Πετρελαίου, 
αξιωµατούχοι του Ιράκ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου θα 
έχουν συναντήσεις για να ολοκληρώσουν το σχέδιο µεταφο-
ράς µέσω αγωγού, που διέρχεται από το έδαφος της Ιορδανί-
ας. Ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης, ότι θα γίνει διαγωνι-
σµός για την ανάπτυξη των διυλιστηρίων  Nasiriyah και Bin 
Omar και για την συντήρηση άλλων πετρελαϊκών εγκαταστά-
σεων. Τον Νοέµβριο 2012  η Κυβέρνηση ανακοίνωσε, ότι θα 
διεξήγαγε διεθνή διαγωνισµό για την ανάπτυξη των διυλιστη-
ρίων, κόστους US$10.5 δις µε παραγωγική ικανότητα 32 εκ. 
τόνων πετρελαίου ετησίως(έναντι  28 εκ. τόνων σήµερα) 
αλλά έκτοτε δεν υπήρξε κάποια συνέχεια  
 
Ανάκληση διαγωνισµού προµήθειας αργού πετρελαίουΑνάκληση διαγωνισµού προµήθειας αργού πετρελαίουΑνάκληση διαγωνισµού προµήθειας αργού πετρελαίουΑνάκληση διαγωνισµού προµήθειας αργού πετρελαίου 
Σε ανάκληση σχεδιασµένων εισαγωγών αργού πετρελαίου 
προχώρησε η Αίγυπτος. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία αγό-
ρασε µέρος µόνο του αερίου, που είχε αναγγείλει, ενώ ακύ-
ρωσε και διαγωνισµό για την προµήθεια 9 εκ. βαρελιών αρ-
γού πετρελαίου για το δεύτερο τρίµηνο 2013. Παράγοντες 
της αγοράς πιστεύουν, ότι αυτό συνέβη λόγω της σηµαντικής  
υποχώρησης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας. 
Και στο παρελθόν έχουν ακυρωθεί διαγωνισµοί προκειµένου 
να προκηρυχθούν αργότερα για να επιτευχθούν χαµηλότε-
ρες τιµές αγοράς. Οι δαπάνες για την ενέργεια ισοδυναµούν 
µε το 20% του ΑΕΠ .   
 
Μέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης στην προµήθεια ντί-Μέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης στην προµήθεια ντί-Μέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης στην προµήθεια ντί-Μέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης στην προµήθεια ντί-
ζελζελζελζελ 
Ο υπουργός Πετρελαίου δήλωσε στις 11.03 ότι θα αντικατα-
στήσει τον επικεφαλής της κρατικής Αιγυπτιακής Εταιρείας 
Πετρελαίου (EGPC), καθώς και τον επικεφαλής του Τµήµα-
τος Επιχειρήσεων. Στην χώρα υπάρχει έλλειψη ντίζελ, µε απο-
τέλεσµα οι οδηγοί των µικρών λεωφορείων (mini bus), που 
αποτελούν και την πλειοψηφία των δηµόσιων µεταφορικών 
µέσων, να έχουν προβεί σε απεργίες και να έχουν αποκλείσει 
κύριες οδικές αρτηρίες του Καΐρου διαµαρτυρόµενοι για την 
έλλειψη. Επιπλέον, µε κοινή απόφασή τους, οι υπουργοί Προ-
µηθειών και Πετρελαίου αποφάσισαν να αυξήσουν την ηµε-
ρήσια διάθεση ντίζελ από 32.000 τόνους σε 37.000 τόνους. 
Συγχρόνως συνεχίζονται οι έλεγχοι στους σταθµούς καυσίµων 
για την αποφυγή λαθρεµπορίας ή µεταφοράς του ντίζελ στην 
µαύρη αγορά. Οι συναρµόδιοι υπουργοί διαβεβαιώνουν ότι 
ελέγχουν το πρόβληµα και ότι δεν πρόκειται να διαταρα-
χθούν οι γεωργικές εργασίες ενόψει της περιόδου συγκοµι-
δής.     
    
Πληρωµή πετρελαϊκών εταιρειώνΠληρωµή πετρελαϊκών εταιρειώνΠληρωµή πετρελαϊκών εταιρειώνΠληρωµή πετρελαϊκών εταιρειών 
Ο υπουργός πετρελαίου δήλωσε στις 27.03, ότι η κυβέρνηση 
θα καταβάλει $1 δις επιπλέον στις πετρελαϊκές εταιρείες, 
έπειτα από την καταβολή του ίδιου ποσού νωρίτερα φέτος. 
Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να έχει επαφές µε διά-
φορες εταιρείες του κλάδου, µε τις οποίες θα συζητήσει τη 
δυνατότητα εξόρυξης µεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αε-
ρίου.    
 

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  4  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 3  



 

 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Ελλείψεις φαρµάκων στην αγοράΕλλείψεις φαρµάκων στην αγοράΕλλείψεις φαρµάκων στην αγοράΕλλείψεις φαρµάκων στην αγορά 
Το τελευταίο τρίµηνο παρατηρήθηκαν ελλείψεις στα φαρµα-
κεία της χώρας πολλών φαρµάκων (τοπικά παραγόµενων και 
εισαγόµενων), γεγονός που αποδίδεται στο σύστηµα σταθε-
ρών τιµών φαρµάκων, που ισχύει στην Αίγυπτο. Σύµφωνα µε 
τους φαρµακοποιούς,  οι τοπικές βιοµηχανίες διέκοψαν την 
παραγωγή πολλών φθηνών φαρµάκων λόγω των δυσµενών 
οικονοµικών συνθηκών που καθιστούν την παραγωγή ακριβό-
τερη (υποτίµηση της λίρας µε αποτέλεσµα ακριβότερες πρώ-
τες ύλες), ή κατηύθυναν τα προϊόντα σε εξαγωγές σε τρίτες 
χώρες. Επιπλέον, οι ξένες εταιρείες έπαψαν να δίνουν εγγυη-
τικές επιστολές εξαιτίας της πρόσφατης υποβάθµισης της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν ελλείψεις και στα εισαγόµενα προϊόντα.    
 
Αποθέµατα σιτηρώνΑποθέµατα σιτηρώνΑποθέµατα σιτηρώνΑποθέµατα σιτηρών 
Κυβερνητική έκθεση αναφέρει, ότι τα αποθέµατα σιτηρών 
ανέρχονται σε 2,2 εκ. τόνους, ποσό που επαρκεί για 89 ηµέ-
ρες (έως την 9η Ιουνίου), καθώς η µεγαλύτερη εισαγωγέας 
δηµητριακών στον κόσµο αγωνίζεται να εξασφαλίσει προµή-
θειες εν µέσω οικονοµικής και πολιτικής κρίσης. Ακόµα κι αν 
επιτευχθεί η αύξηση της εγχώριας παραγωγής η χώρα θα 
χρειαστεί επιπλέον εισαγωγές. Παραδοσιακά η Αίγυπτος δια-
τηρεί στρατηγικά αποθέµατα σιτηρών που επαρκούν για του-
λάχιστον 6 µήνες, ενώ η µισή ποσότητα, που καταναλώνεται, 
προέρχεται από εισαγωγές. Η κατά 8% υποτίµηση της αιγυ-
πτιακής λίρας από τις αρχές του έτους έχει αυξήσει το κόστος 
των εισαγωγών, ενώ προσπάθειες στο παρελθόν το επιπλέον 
κόστος να µετακυληθεί στους καταναλωτές αντιµετώπισαν 
βίαιες αντιδράσεις.   
 
Χρήση δελτίου για την αγορά επιδοτούµενου ψωµιούΧρήση δελτίου για την αγορά επιδοτούµενου ψωµιούΧρήση δελτίου για την αγορά επιδοτούµενου ψωµιούΧρήση δελτίου για την αγορά επιδοτούµενου ψωµιού 
Την καθιέρωση συστήµατος δελτίου για την αγορά επιδοτού-
µενου ψωµιού ανακοίνωσε ο υπουργός Προµηθειών και Εσω-
τερικού Εµπορίου, σε µια προσπάθεια να µειωθούν οι κρατι-
κές δαπάνες και να περιοριστούν οι επιδοτήσεις σε όσους τις 
έχουν πραγµατικά ανάγκη. Η επιδότηση τροφίµων αποτελεί 
«πολιτικά ευαίσθητο» ζήτηµα στην Αίγυπτο, όπου προσπάθειες 
µείωσης των επιδοτήσεων, αύξηση τιµών και ελλείψεις τους 
στην αγορά προκάλεσαν στο παρελθόν βίαιες αντιδράσεις. 
Σήµερα, το φθηνότερο καρβέλι ψωµί κοστίζει λιγότερο από 1 
σεντ του δολαρίου, ενώ δεν υπάρχει έλεγχος ως προς το ποιος 
το αγοράζει. Η µείωση των επιδοτήσεων αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση για τη διασφάλιση δανείου ύψους $4.8 από το ∆ΝΤ.  
 
∆ιαµαρτυρίες αρτοποιών εναντίον της αύξησης τιµής αλευ-∆ιαµαρτυρίες αρτοποιών εναντίον της αύξησης τιµής αλευ-∆ιαµαρτυρίες αρτοποιών εναντίον της αύξησης τιµής αλευ-∆ιαµαρτυρίες αρτοποιών εναντίον της αύξησης τιµής αλευ-
ριού:ριού:ριού:ριού:  
Στις 19.03 αρτοποιοί απέκλεισαν τις εισόδους του Υπουργεί-
ου Προµηθειών εξαιτίας της απόφασης για αύξηση της τιµής 
του αλευριού, που χρησιµοποιείται για την παραγωγή επιδο-
τούµενου ψωµιού. Με τις νέες ρυθµίσεις τα 100 κιλά αλευ-
ριού θα κοστίζουν πλέον 286 λίρες (36 ευρώ) από 16 λίρες 
(περίπου 2 ευρώ), που κοστίζουν τώρα. Οι αρτοποιοί υποστη-
ρίζουν, ότι οι µε τις νέες τιµές δε θα µπορέσουν να διατηρή-
σουν την παραγωγή τους, καθώς το κόστος θα είναι πολύ 
µεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζει και επιδοτεί το υπουρ-
γείο. Η τιµή του ψωµιού παραµένει σταθερή από τη δεκαετία 
του ’80 χάρη σε ένα γενναιόδωρο σύστηµα επιδοτήσεων, 
αλλά συχνά η κυβέρνηση έχει κατηγορήσει του αρτοποιούς, 
ότι πουλάνε το επιδοτούµενο αλεύρι στη µαύρη αγορά, γεγο-
νός που αποτελεί τον κύριο λόγο για την απόφαση απελευθέ-
ρωσης της τιµής του αλευριού.    
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Κατάταξη Αιγύπτου σε τουριστική αξιολόγησηΚατάταξη Αιγύπτου σε τουριστική αξιολόγησηΚατάταξη Αιγύπτου σε τουριστική αξιολόγησηΚατάταξη Αιγύπτου σε τουριστική αξιολόγηση    
 
Στην έκθεσή του για την ταξιδιωτική και τουριστική ανταγωνι-
στικότητα (T&T), που δηµοσίευσε το Παγκόσµιο Οικονοµικό 
Φόρουµ (WEF), η Αίγυπτος καταλαµβάνει την τελευταία θέση 
ανάµεσα στις 140 χώρες, που αξιολογήθηκαν στην κατηγορία 
της ασφάλειας, κάτω από το Πακιστάν, το Τσαντ και την Υε-
µένη. Συνολικά κατέχει την 85η θέση, χαµηλότερα 10 θέσεις 
από το 2011, εξαιτίας της συνεχιζόµενης πολιτικής αναταρα-
χής, ενώ χαρακτηριστική είναι και η 10η θέση που κατέχει 
ανάµεσα στις 15 χώρες της Μ. Ανατολής, όπου στις πρώτες 
θέσεις εµφανίζονται τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Ισραήλ, το Μπα-
χρέιν και το Οµάν. Σε παγκόσµιο επίπεδο τις πρώτες θέσεις 
κατέχουν η Ελβετία, η Γερµανία, η Αυστρία, το Ηνωµένο Βασί-
λειο και οι ΗΠΑ.  
 
Πρωτοβουλίες Κεντρικής Τράπεζας για τουρισµόΠρωτοβουλίες Κεντρικής Τράπεζας για τουρισµόΠρωτοβουλίες Κεντρικής Τράπεζας για τουρισµόΠρωτοβουλίες Κεντρικής Τράπεζας για τουρισµό    
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε µέτρα για την 
προώθηση των επενδύσεων στον τουριστικό τοµέα της χώ-
ρας. Η πρωτοβουλία της Τράπεζας συνίσταται στην χρηµατο-
δότηση έργων συνδεόµενων µε τον τουρισµό, όπως  κατα-
σκευή ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής. Για την αποπλη-
ρωµή της οικονοµικής βοήθειας,  προβλέπεται περίοδος χάρι-
τος ενός έτους. Επσηµαίνεται, ότι από την εξέγερση Ιανουαρί-
ου 2011 η πληρότητα των ξενοδοχείων έχει µειωθεί κατά 
25% και αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του δηµοσίου 
χρέους και την πτώση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων.  
  
Αύξηση τουριστών τον ΙανουάριοΑύξηση τουριστών τον ΙανουάριοΑύξηση τουριστών τον ΙανουάριοΑύξηση τουριστών τον Ιανουάριο    
 
900.000 τουρίστες επισκέφτηκαν την Αίγυπτο τον Ιανουάριο 
2013, δηλ. αύξηση κατά 10,2% σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα 
έτους 2012, αλλά υπολείπεται των 1.300.000 τουριστών τον 
Ιανουάριο 2011.Η Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύπτου, απέδω-
σε την µη αύξηση του τουρισµού σε προ εξεγέρσεως επίπεδα 
στην έλλειψη ασφάλειας, καθώς και σε ορισµένα αρνητικά 
γεγονότα, όπως το ατύχηµα του αερόστατου στο Λούξορ, 
κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 19 τουρίστες. Οι περισσό-
τεροι τουρίστες το εν λόγω διάστηµα προήλθαν από χώρες 
της ΕΕ, της Ανατολικής Ευρώπης  και της Μέσης Ανατολής.  
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ΜΑΪΟΣ 
The 13th International Medical Exhibition & Conference (EgyMedica & Egy Hospital 
Build )  
Duration: 9-11/5/2013 
Tel. : +2(02)24027493-22637034 - 22637054  
Fax.::+2(02)22637034  
Mob.: 01223104305 - 01003648329  
Website:www.egymedica.com 
E-mail:info@egymedica.com 
Organizer: Green Land Co. for Organizing Exhibition & Conference  
 

La Casa Exhibition  
Duration:16-19/5/2013 
Tel.: +2(02)26703274-26703276 
Organizer:OK Trust Co. 
 

The Annual Aqua-Tech Conference & Exhibition  
Duration:23-25/5/2013 
Tel.: +2(02) 22906432 - 24179620  
E-mail: icat-thebic4@yahoo.com 

Organizer: ICAT Co. for organizing conferences & exhibitions  
 

Egy Mold Exhibition  
Duration:23-25/5/2013 
Tel.: +2(02) 25247996 +2(02) 25247996  
E-mail: info@ifg-eg.com 

Organizer: International Fairs Group 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
Agrena 2013 Exhibition  
Duration:6-8/6/2013 
Tel.: +2(02) 33038994 +2(02) 33038994  
Organizer: Crose Fairs Organizers  
 

Real State Exhibition  
Duration: 6-9/6/2013 
Tel.: +2(02) 24714156 - 24714165  
E-mail:zoominco@yahoo.com 
Organizer: Zoom in Expo Co.  
 

Afro Packaging 2013 Exhibition  
Duration:13-15/6/2013 
Tel.: +2(02)23594110-23590999  
Organizer: Arab African Group Co. for International Conferences & Exhibition 
 

 1st Exhibition for Security  
Duration:14-15/6/2013 
Tel.: +2(02)33450137-33450135  
Organizer:DDA Co. for Advertising 
 

Glass World Exhibition 
Duration:28-30/6/2013 
Tel.:202-26712287 
Organizer:Nile Trade Fairs 

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

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 


