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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣ    

Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα: Κατά $87.2 εκ. µειώθηκαν τα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα της Αιγύπτου το µήνα Σεπτέµβριο 2012, µε αποτέλεσµα να ανέρχο-
νται συνολικά σε $15.04 δις . 

Αναθεώρηση προς άνω των προβλέψεων του ∆ΝΤ:Αναθεώρηση προς άνω των προβλέψεων του ∆ΝΤ:Αναθεώρηση προς άνω των προβλέψεων του ∆ΝΤ:Αναθεώρηση προς άνω των προβλέψεων του ∆ΝΤ: Το τελευταίο τεύχος του 
World Economic Outlook, εκδόσεως ∆ΝΤ, αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή 
του για τη µεγέθυνση της αιγυπτιακής οικονοµίας το έτος 2012, από 1,5% τον 
περασµένο Απρίλιο σε 2%, χάρη στη µείωση των κοινωνικών εντάσεων. Η µελέτη 
του ∆ΝΤ προβλέπει επίσης µεγαλύτερη ανάπτυξη της οικονοµίας το έτος 2013, 
µε το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3%    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

EEEEπίσκεψη κλιµακίου ∆ΝΤ στο Κάιροπίσκεψη κλιµακίου ∆ΝΤ στο Κάιροπίσκεψη κλιµακίου ∆ΝΤ στο Κάιροπίσκεψη κλιµακίου ∆ΝΤ στο Κάιρο  

Στις 31.10 άρχισε στο Κάιρο νέος γύρος συνοµιλιών µε τεχνικό κλιµάκιο του ∆ΝΤ 
για την υπογραφή της συµφωνίας χορήγησης δανείου $ 4,8 δις . Σύµφωνα µε 
δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών  Momataz El –Said, τα µέλη της αντιπροσω-
πείας ελέγχουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του οικ. έτους 2011/12 και µελε-
τούν το οικονοµικό πρόγραµµα για το τρέχον και το επόµενο οικ. έτος, καθώς 
και το κυβερνητικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι δεν 
υφίσταται σύνδεση µε την επίσκεψη του ∆ΝΤ και την πρόσφατη υποτίµηση της 
αιγυπτιακής λίρας ως αποτέλεσµα δηλ. σχετικής απαίτησης του Ταµείου. Η εν 
λόγω υποτίµηση (χαµηλότερο επίπεδο οκταετίας) αποδόθηκε σε αλλαγές στην 
παγκόσµια αγορά συναλλάγµατος.  

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το προταθέν οικονοµικό πρόγραµµα περιλαµβάνει 
εφαρµογή συστήµατος ΦΠΑ καθώς και σειρά νέων φόρων όπως επί παραδείγµα-
τι στις κλήσεις κινητής τηλεφωνία και στα τσιγάρα.  
Στέλεχος του ∆ΝΤ επανέλαβε την ρήση «ότι η συµφωνία θα εστιάζει στην µείωση 
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική ανά-
πτυξη».   
 
H Κυβέρνηση πιστεύει ότι µέχρι το τέλος του 
έτους θα έχει υπογραφεί η συµφωνία, γεγονός 
το οποίο αναµένεται να δηµιουργήσει θετικές 
προοπτικές για χρηµατοδότηση και από άλλους 
διεθνείς οργανισµούς όπως η Αφρικανική Τράπε-
ζα Επενδύσεων και η Παγκόσµια Τράπεζα.  
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∆άνειο από Τουρκία:∆άνειο από Τουρκία:∆άνειο από Τουρκία:∆άνειο από Τουρκία:  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αιγυπτίου Προέδρου 
στην Τουρκία στις 30 Σεπτεµβρίου ανακοινώθηκε, ότι η 
Τουρκία θα παραχωρήσει δάνειο ύψους $1 δις στην Αίγυπτο. 
Αυτό αποτελεί το πρώτο µέρος του “πακέτου” βοήθειας 
ύψους $2 δις, που η Τουρκία έχει ήδη υποσχεθεί. Στην οµιλία 
του προς το κόµµα του κ. Ερντογάν, ο αιγύπτιος Πρόεδρος 
προέτρεψε την Τουρκία να υποστηρίξει «τα έθνη, που επιδιώ-
κουν ελευθερία και ανεξαρτησία», ενώ απευθυνόµενος ειδι-
κά στον τούρκο Πρωθυπουργό τόνισε, ότι «ο αραβικός κό-
σµος και η αραβική άνοιξη χρειάζονται την υποστήριξή σας 
για να επιτύχουν την σταθερότητα, που επιδιώκουν».  

Εµπλοκή στην βοήθεια προς την Αίγυπτο από την Βουλή των Εµπλοκή στην βοήθεια προς την Αίγυπτο από την Βουλή των Εµπλοκή στην βοήθεια προς την Αίγυπτο από την Βουλή των Εµπλοκή στην βοήθεια προς την Αίγυπτο από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων:Αντιπροσώπων:Αντιπροσώπων:Αντιπροσώπων:  

Στις 28 Σεπτεµβρίου η 
Κυβέρνηση Οµπάµα 
γνωστοποίησε στο Κο-
γκρέσο, ότι σκοπεύει µα 
µεταφέρει το ποσό των 
$450 εκ. στην Αίγυπτο 
ως βοήθεια. Όµως, η 
µεταφορά µαταιώθηκε 

από ρεπουµπλικάνους βουλευτές, οι οποίοι τόνισαν, ότι η 
πρόταση κατατίθεται σε µια στιγµή, που δεν έχει ξεκαθαρίσει 
το τοπίο στις αµερικανο-αιγυπτιακές σχέσεις και, ως εκ τού-
του, η πρόταση βοήθειας είναι πρώιµη. Η θέση αυτή αντανα-
κλά την ανησυχία πολλών αµερικανών σχετικά µε τη νέα 
ισλαµική κυβέρνηση της χώρας και έρχεται σε αντίθεση µε 
την υπόσχεση της αµερικανίδας ΥΠΕΞ να παράσχει βοήθεια 
ύψους  $1 δις στο Κάιρο. Σηµειώνεται, ότι υπό καθεστώς 
Μουµπάρακ οι ΗΠΑ χορηγούσαν ετησίως οικονοµική βοή-
θεια στον αιγυπτιακό στρατό ύψους $1.3 δις, καθώς και 
περαιτέρω οικονοµική βοήθεια στην χώρα. Αλλά οι πρόσφα-
τες σφοδρές αντιαµερικανικές διαδηλώσεις στο Κάιρο προ-
βληµάτισαν πολλούς στις ΗΠΑ, ιδίως ενόψει των δηµοσιονο-
µικών περικοπών στις ίδιες τις ΗΠΑ.  

Συµβιβαστικές λύσεις µε επενδυτές:Συµβιβαστικές λύσεις µε επενδυτές:Συµβιβαστικές λύσεις µε επενδυτές:Συµβιβαστικές λύσεις µε επενδυτές: Ο Υπουργός Επενδύσεων 
δήλωσε, ότι παραµένει στις κυβερνητικές προθέσεις η αναζή-
τηση συµβιβαστικών λύσεων µε τους επενδυτές σε περιπτώ-
σεις διαφθοράς, επισηµαίνοντας ότι υπήρξε τελµάτωση της 
διαδικασίας εξαιτίας των συνεχών αλλαγών υπουργών από 
τον Φεβρουάριο 2011. Τον Ιανουάριο 2012 προστέθηκε 
ρήτρα στο επενδυτικό νόµο από το τότε κυβερνών Στρατιωτι-
κό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπονται συµβιβα-
στικοί διακανονισµοί µε επενδυτές, που ωφελήθηκαν παρά-
νοµα από δηµόσιους πόρους ή δηµόσια ακίνητη περιουσία, 
µε την προϋπόθεση, ότι θα γίνει επιστροφή των πόρων ή της 
γης. Επιπλέον ο Υπουργός γνωστοποίησε, ότι πολύ σύντοµα 
θα συσταθεί «Επιτροπή Συµβιβασµών» µε επικεφαλής τον 
Πρωθυπουργό της χώρας προς αναζήτηση λύσεων για τερ-
µατισµό των συγκρούσεων µε τους επενδυτές.   

Στις Στις Στις Στις 10 10 10 10 πλέον επικίνδυνες χρεωµένες χώρες η Αίγυπτος:πλέον επικίνδυνες χρεωµένες χώρες η Αίγυπτος:πλέον επικίνδυνες χρεωµένες χώρες η Αίγυπτος:πλέον επικίνδυνες χρεωµένες χώρες η Αίγυπτος: Η 
CMA Sovereign Global, που αποτελεί τµήµα του οίκου αξιο-
λόγησης Standard and Poor κατέταξε την Αίγυπτο 10η ανά-
µεσα στις χώρες για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος να µην  

αποπληρώσουν το χρέος τους, θέτοντας πιθανότητα 27,3% 
για να συµβεί κάτι τέτοιο. Στις 10 πρώτες χώρες συγκαταλέ-
γονται ακόµα η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αργεντινή, το Πακιστάν 
και ο Λίβανος 

    
Αποδοχή επανακρατικοποιήσεων από την Κυβέρνηση:Αποδοχή επανακρατικοποιήσεων από την Κυβέρνηση:Αποδοχή επανακρατικοποιήσεων από την Κυβέρνηση:Αποδοχή επανακρατικοποιήσεων από την Κυβέρνηση:  
 
Ο Υπουργός Επενδύσεων δήλωσε, ότι θα σεβαστεί αποφάσεις 
επανα-κρατικοποιήσεως ιδιωτικοποιηµένων εταιρειών, αφού 
όµως εκδικαστούν οι εφέσεις, που έχουν υποβληθεί από το 
ίδιο το Υπουργείο κατά των πρωτόδικων αποφάσεων, προκει-
µένου να διαφυλαχθούν τα συµφέροντα των επενδυτών. Οι 
πρωτόδικες αποφάσεις των τελευταίων 18 µηνών, που επιδί-
κασαν την κρατικοποίηση των κατά τη διακυβέρνηση Μου-
µπάρακ ιδιωτικοποιηµένων εταιρειών αφορούν, µεταξύ 
άλλων, τις Assiut Cement, ιδιοκτησίας CEMEX, Shebin El-
Kom Textile Company, Tanta Company for Linen and De-
rivatives και Steam Boilers Company. Επιπλέον ο Υπουργός 
επιβεβαίωσε το φιλόδοξο πρόγραµµα της Κυβέρνησης να 
µειώσει τη φτώχεια κατά 20%, την ανεργία κατά 25% και το 
δηµόσιο χρέος κατά 15% έως το οικονοµικό έτος 2016/17. 
Επισήµανε δε, ότι το Υπουργείο του επεξεργάζεται προτάσεις 
να τονωθούν οι κρατικές επιχειρήσεις µε κεφάλαια, προκει-
µένου να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειές τους, ενώ σχε-
διάζεται και η εισαγωγή έργων βασισµένων σε σύµπραξη 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (ΡΡΡ) προς τόνωση της απόδο-
σης των κρατικών επιχειρήσεων, ενώ απέρριψε προς το πα-
ρόν τις ιδιωτικοποιήσεις µέσω χρηµατιστηρίου. 
 
   
Πενταετής θεώριση εισόδου από την Τουρκία προς αιγυπτί-Πενταετής θεώριση εισόδου από την Τουρκία προς αιγυπτί-Πενταετής θεώριση εισόδου από την Τουρκία προς αιγυπτί-Πενταετής θεώριση εισόδου από την Τουρκία προς αιγυπτί-
ους επιχειρηµατίες:ους επιχειρηµατίες:ους επιχειρηµατίες:ους επιχειρηµατίες:  

Ο τούρκος πρέσβης στο Κάιρο δήλωσε στον τύπο, ότι η χώρα 
του θα αρχίσει να παρέχει πενταετείς θεωρήσεις εισόδου σε 
αιγυπτίους επιχειρηµατίες σε µια προσπάθεια για περαιτέρω 
σύσφιξη των εµπορικών δεσµών των δύο χωρών. Έως τώρα 
οι εν λόγω θεωρήσεις είχαν ανώτερη διάρκεια ένα έτος. Πρό-
σφατα ο εµπορικός σύµβουλος της αιγυπτιακής πρεσβείας 
στην Τουρκία ανακοίνωσε, ότι το διµερές εµπόριο ανήλθε σε  
$3 δις το πρώτο εξάµηνο  2012 και ότι οι συνολικές επενδύ-
σεις της Τουρκίας στην Αίγυπτο, που ανέρχονται σε 415 και 
αφορούν στους τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας, της επεξερ-
γασίας τροφίµων, της βιοµηχανίας και των µεταλλείων, απο-
τιµώνται σε $1.5 δις. Υπενθυµίζεται, ότι κατά την διάρκεια 
του πρόσφατου ταξιδιού του προέδρου της Αιγύπτου στην 
Άγκυρα η Τουρκία δεσµεύτηκε να χορηγήσει βοήθεια ύψους 
$2 δις.   

Μείωση αποδόσεων οµολόγων ενόψει συµφωνίας µε ∆ΝΤ:Μείωση αποδόσεων οµολόγων ενόψει συµφωνίας µε ∆ΝΤ:Μείωση αποδόσεων οµολόγων ενόψει συµφωνίας µε ∆ΝΤ:Μείωση αποδόσεων οµολόγων ενόψει συµφωνίας µε ∆ΝΤ: 
Μείωση σηµείωσαν οι µέσες αποδόσεις των τριετών και ε-
πταετών οµολόγων, που προεφέρονται προς πώληση, συνεχί-
ζοντας έτσι την τάση της µείωσης που προκαλείται από 
προσδοκίες για περαιτέρω µειώσεις σε περίπτωση που η Αί-
γυπτος εξασφαλίσει δάνειο ύψους $4.8 δις από το ∆ΝΤ. Συ-
γκεκριµένα, η µέση απόδοση των τριετών οµολόγων, που 
λήγουν στις 9.10.2015 ανήλθε σε 13,470% από 14,0571%, 
που ήταν στις αρχές Οκτωβρίου τ.έ., ενώ για τα επταετή, που 
λήγουν στις 29.08.2019 η µέση απόδοση διαµορφώθηκε σε  

14.470% από 15.38%. 
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ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    

Άνοδος της παραγωγής δηµητριακών:Άνοδος της παραγωγής δηµητριακών:Άνοδος της παραγωγής δηµητριακών:Άνοδος της παραγωγής δηµητριακών:  

Σύµφωνα µε στοιχεία της 
στατιστικής υπηρεσίας της 
Αιγύπτου, η παραγωγή ρυ-
ζιού και δηµητριακών στη 
χώρα αυξήθηκε σηµαντικά 
το οικονοµικό έτος 
2010/11, γεγονός που απο-

δίδεται στην αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων . Η 
άνοδος της παραγωγής ρυζιού ανήλθε κατά 31,2% σε 5,6 
εκ. τόνους σε σύγκριση µε 4,3 εκ. τόνους το προηγούµενο 
έτος, ενώ ήρθη και η απαγόρευση εξαγωγής του, που ίσχυε 
εδώ και 4 µήνες. Άνοδος σηµειώθηκε επίσης και στην παρα-
γωγή δηµητριακών κατά 12,2%, που αντιστοιχεί στην παρα-
γωγή συνολικά 21,2 εκ. τόνων.   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

Ινδικά σχέδια επενδύσεων:Ινδικά σχέδια επενδύσεων:Ινδικά σχέδια επενδύσεων:Ινδικά σχέδια επενδύσεων:  

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του αιγυπτίου υπουργού Επενδύσε-
ων, η ινδική Sanmar Group θα προβεί σε επένδυση $200 εκ. 
για την επέκταση του εργοστασίου της στη βιοµηχανική ζώνη 
του Port Said. Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση, ότι θα 
υπάρξει αξιοσηµείωτη ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων 
των δύο χωρών τονίζοντας, ότι η συγκεκριµένη εταιρεία απο-
τελεί τον µεγαλύτερο επενδυτή στην Αίγυπτο µε συνολικές 
επενδύσεις ύψους $1 δις και ότι υπάρχει κοινό σχέδιο µε την 
Ινδία για την τεχνολογική ανάπτυξη της βιοµηχανίας χηµι-
κών, φαρµάκων και κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης, ο διευθυ-
ντής της ινδικής εταιρείας δήλωσε, ότι η  Sanmar προτίθεται 
να εκπαιδεύσει αιγυπτίους εργάτες και να προωθήσει τις 
µικρής κλίµακας επιχειρήσεις, που θα προκύψουν από την 
επέκταση του εργοστασίου. Η Sanmar Group έχει 23 εργο-
στάσια στην Ινδία καθώς και άλλα σε διάφορες χώρες του 
κόσµου, όπως η Αίγυπτος, το Μεξικό και οι ΗΠΑ.    

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    

Αύξηση ξένων επενδύεσεων:Αύξηση ξένων επενδύεσεων:Αύξηση ξένων επενδύεσεων:Αύξηση ξένων επενδύεσεων: Κατά 66% αυξήθηκαν οι ξένες 
επενδύσεις το τέταρτο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2011/12 
σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του προηγούµενου έτους, 
κυρίως λόγω εισροών από την ΕΕ, αν και το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον βρίσκεται ακόµα σε φάση ανάκαµψης, σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις οικονοµικών κύκλων. Το σύνολο των ξένων 
επενδύσεων  το εν λόγω διάστηµα ανήλθε σε $1.9 δις από 
$635 εκ. το τρίτο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2011/12. Οι 
εισροή ξένων επενδύσεων ανήλθε στο ανώτατο σηµείο τους 
το 2007/8, οπότε και εισέρευσαν $13.2 δις  στην χώρα.   

€ € € € 120 120 120 120 εκ. από την ΕΕ για έργα άρδευσης και αποχέτευσηςεκ. από την ΕΕ για έργα άρδευσης και αποχέτευσηςεκ. από την ΕΕ για έργα άρδευσης και αποχέτευσηςεκ. από την ΕΕ για έργα άρδευσης και αποχέτευσης    Η 
ΕΕ πρόκειται να χορηγήσει την διετία 2013-14 € 120 εκ. σε 
τρεις δόσεις για έργα που αφορούν ύδρευση, αποχέτευση 
και άρδευση      

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    

Πορεία αιγυπτιακού ΧρηµατιστηρίουΠορεία αιγυπτιακού ΧρηµατιστηρίουΠορεία αιγυπτιακού ΧρηµατιστηρίουΠορεία αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου----Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος 2012:2012:2012:2012:  

Στα σχόλια περί πάταξης φαινοµένων διαφθοράς σε εταιρεί-
ες του ιδιωτικού τοµέα του αιγυπτίου προέδρου σε οµιλία του 
απέδωσαν αναλυτές την πτώση του χρηµατιστηρίου Καΐρου 
τη ∆ευτέρα, 8 Σεπτεµβρίου. Ο πρόεδρος δεν ανέφερε ονοµα-
στικά τις εταιρείες, αλλά φήµες άρχισαν να κυκλοφορούν 
στους κύκλους του χρηµατιστηρίου. Ο κύριος δείκτης του 
χρηµατιστηρίου EGX30 απώλεσε 2,42% και έκλεισε στις 
5.587 µονάδες, ενώ ο κύκλος εργασιών κυµάνθηκε σε πολύ 
χαµηλό επίπεδο ($99 million). Από την πλευρά των επενδυ-
τών ήταν οι µη άραβες ξένοι επενδυτές, που οδήγησαν στην 
µεγάλη πτώση ρευστοποιώντας µαζικά µετοχές τους.  

Τελικά, µετά από δύο µέρες συνεχούς πτώσης, το χρηµατι-
στήριο ανέκαµψε την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, λόγω της αι-
σιοδοξίας που δηµιούργησαν οι προσπάθειες της κυβέρνη-
σης (κυρίως του Υπουργού Επενδύσεων) να καθησυχάσει 
τους επενδυτές σχετικά µε το οικονοµικό πρόγραµµα του 
αιγυπτίου Προέδρου. Ο κύριος δείκτης αυξήθηκε κατά 3,4%, 
ενώ τα µεγαλύτερα κέρδη απεκόµισε η επενδυτική τράπεζα 
EFG-Hermes. Όµως, η καθοδική πορεία συνεχίστηκε τη ∆ευ-
τέρα, 15 Οκτωβρίου, έπειτα από τις συγκρούσεις της Παρα-
σκευής 12/10 στο κέντρο της πόλης µεταξύ οπαδών και 
αντιπάλων του προέδρου Μόρσυ. Έτσι, ο κύριος δείκτης 
EGX30 µειώθηκε κατά 0,2% κλείνοντας στις 5.712 µονάδες, 
ενώ από τις 178 µετοχές, που πωλήθηκαν, οι 105 έχασαν σε 
αξία. Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο ευρύτερος δεί-
κτης EGX70, που µειώθηκε κατά 1,24%, ενώ ο συνολικός 
όγκος των εργασιών ανήλθε σε 446.5 εκ. λίρες. Μικρή 
άνοδος σηµειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, µε την πώληση ενός 
περαιτέρω µεριδίου της Orascom Telecom Media and Tech-
nology στην France Telecom. Ο κύριος δείκτης αυξήθηκε 
κατά 0,05% και έκλεισε στις 5.715,3 µονάδες µε τον συνολι-
κό όγκο εργασιών να ανέρχεται στα 567,267 εκ. λίρες Αιγύ-
πτου (($92,955εκ.). Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε στις 
17.10, παρά τις συνεχιζόµενες ανησυχίες των εγχώριων ε-
πενδυτών αναφορικά µε το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό της 
χώρας µετά τις συγκρούσεις των προηγούµενων ηµερών. 
Τόσο ο κύριος δείκτης EGX30 όσο και ο ευρύτερος EGX70 
κατέγραψαν άνοδο 1,8% χάρη στην αγορά εκ µέρους ξένων 
επενδυτών.  

Μέτριες αποδόσεις σηµειώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου, καθώς 
οι συνεδρίες επηρεάστηκαν από τις επικείµενες διακοπές 
λόγω θρησκευτικών εορτασµών (Eid El-Adha και Προσκύνη-
µα στη Μέκκα), που άρχισαν στις 25.10 και ακολούθησε 
αργία 4 ηµερών. Ο κύριος δείκτης EGX30 αυξήθηκε κατά 
µόλις 0,08% κλείνοντας στις 5.721 µονάδες, µε τον συνολι-
κό όγκο του εµπορίου να ανέρχεται σε 325 εκ. λίρες Αιγύ-
πτου. Για τους ίδιους παραπάνω λόγους υπήρξε πτωτική πο-
ρεία και την επόµενη µέρα, στις 23 Οκτωβρίου, µε τον κύριο 
δείκτη EGX30 να µειώνεται κατά 0,37% και να κλείνει στις 
5.700 µονάδες, που αποτελεί και το χαµηλότερο επίπεδο σε 
διάστηµα ενός µηνός.   

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

∆ιεθνής διαγωνισµός προµήθειας φυσικού αερίου:∆ιεθνής διαγωνισµός προµήθειας φυσικού αερίου:∆ιεθνής διαγωνισµός προµήθειας φυσικού αερίου:∆ιεθνής διαγωνισµός προµήθειας φυσικού αερίου:  

Σύντοµα αναµένονται οι λεπτοµέρειες του διεθνούς διαγωνι-
σµού για την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου, 
σύµφωνα µε πηγή του Υπουργείου Πετρελαίου. Η αιγυπτιακή 
Κυβέρνηση προτίθεται να εισάγει ποσότητες µεταξύ 1 και 
1,5 δις φυσικού αερίου, προκειµένου να υπάρχει επάρκεια 
στους σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας και στις τσιµεντοβιο-
µηχανίες. Παρά το γεγονός, ότι η χώρα αποτελείτο δεύτερο 
µεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου στην Αφρική µετά 
την Αλγερία και εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, 
τη Ν. Κορέα και σε ορισµένες αραβικές χώρες, αναµένεται 
να µετατραπεί σε χώρα εισαγωγέα φυσικού αερίου, καθώς η 
οικονοµία της µεγεθύνεται. Ας σηµειωθεί, ότι το πρώτο τρί-
µηνο του οικονοµικού έτους 2012/13 (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 
2012) οι επιδοτήσεις ενέργειας ανήλθαν σε 28 δις λίρες Αι-
γύπτου (€3,7 δις), ενώ αναµένεται να ανέλθουν σε 120 δις 
λίρες (€16 δις) για το σύνολο του τρέχοντος οικονοµικού 
έτους, όπως πρόσφατα δήλωσε στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός 
Πετρελαίου. 

 

Εξαγωγή αλγερινού φυσικού αερίου  στην ΑίγυπτοΕξαγωγή αλγερινού φυσικού αερίου  στην ΑίγυπτοΕξαγωγή αλγερινού φυσικού αερίου  στην ΑίγυπτοΕξαγωγή αλγερινού φυσικού αερίου  στην Αίγυπτο        

Κατά την διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης του αιγύπτιου 
Πρωθυπουργού κ. Hisham Qandil στην Αλγερία, συµφωνήθη-
κε η Αίγυπτος, να εισάγει υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG), 
καίτοι η ίδια παραγωγός και εξαγωγός χώρα του εν λόγω 
προϊόντος. Ο αιγύπτιος Πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι η 
Κυβέρνηση είναι σε διαπραγµατεύσεις για εισαγωγή LNG 
από το Κατάρ  

    

Νέο κοίτασµα φυσικού αερίου στην περιοχή του ∆έλτα:Νέο κοίτασµα φυσικού αερίου στην περιοχή του ∆έλτα:Νέο κοίτασµα φυσικού αερίου στην περιοχή του ∆έλτα:Νέο κοίτασµα φυσικού αερίου στην περιοχή του ∆έλτα:  

Η εταιρεία Dana Gas Co µε έδρα τα ΗΑΕ ανακοίνωσε, ότι 
ανακάλυψε νέο κοίτασµα φυσικού αερίου στο ∆έλτα του 
Νείλου, το οποίο υπολογίζει να είναι µεταξύ 4 και 6 δις κυβι-
κών ποδιών. Το εν λόγω κοίτασµα αποτελεί τη δεύτερη ανα-
κάλυψη της εταιρείας κατά το τρέχον έτος.  

Εφαρµογή επίµαχου ωραρίου καταστηµάτων:Εφαρµογή επίµαχου ωραρίου καταστηµάτων:Εφαρµογή επίµαχου ωραρίου καταστηµάτων:Εφαρµογή επίµαχου ωραρίου καταστηµάτων:  

Ο κυβερνήτης της Qalioubiya στην περιοχή του ∆έλτα του 
Νείλου είναι ο πρώτος, που αποφάσισε να επιβάλει την εφαρ-
µογή αυστηρότερου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµά-
των, προκειµένου να εξοικονοµηθεί ηλεκτρική ενέργεια. Πρό-
κειται για την εφαρµογή, από 3ης Νοεµβρίου τ.έ., της κυβερ-
νητικής προτροπής-πρωτοβουλίας να κλείνουν τα εµπορικά 
καταστήµατα στις 10µ.µ., για εξοικονόµηση ηλεκτρικού ρεύ-
µατος και µείωση δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού. 
Παράλληλα µε τα εµπορικά καταστήµατα τα εστιατόρια θα 
κλείνουν στις 12 τα µεσάνυχτα τις καθηµερινές και µια ώρα 
αργότερα την Πέµπτη και την Παρασκευή. Εξαιρούνται τα 
φαρµακεία και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης τουριστών. Τον 
Απρίλιο 2013 θα εξεταστεί η επιτυχία ή µη του µέτρου και 
ανάλογα θα αποφασιστεί η συνέχισή του. Ωστόσο, το µέτρο 
προκάλεσε δυσαρέσκεια στους µικρούς καταστηµατάρχες, 
που προβλέπουν αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
τους, καθώς τα βραδινά ψώνια, που επεκτείνονται και κατά 
τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι µια βαθιά ριζωµένη συνήθεια 
των αιγυπτίων καταναλωτών.   

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Εµπορίου, έγινε 
«διόρθωση» του ωραρίου ως εξής : τα εµπορικά καταστήµα-
τα θα λειτουργούν έως τις 12 τα µεσάνυχτα και τα εστιατό-
ρια και καφενεία έως τις 2 το πρωί.    

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

Επανάληψη εξαγωγών ρυζιού:Επανάληψη εξαγωγών ρυζιού:Επανάληψη εξαγωγών ρυζιού:Επανάληψη εξαγωγών ρυζιού:  

Ο Υπουργός 
Βιοµηχανίας 
και Εξωτερι-
κού εµπορίου 
ανακοίνωσε 
την επανάλη-
ψη εξαγωγών 
ρυζιού µετά 

από 4 χρόνια απαγόρευσης, καθώς η παραγωγή το οικονοµι-
κό έτος 2011/12 αυξήθηκε κατά 7% ανερχόµενη σε 4,6 εκ. 
τόνους, τη στιγµή που η εγχώρια κατανάλωση ανέρχεται σε 
3,5 εκ. τόνους. Η απαγόρευση εξαγωγών επιβλήθηκε τον 
Μάρτιο 2008 λόγω ελλείψεων εγχώριου ρυζιού, το οποίο 
είναι φθηνότερο από το εισαγόµενο, στην τοπική αγορά. Από 
την πλευρά των εξαγωγέων ρυζιού εκφράστηκε δυσαρέσκεια 
για τον χρόνο, που ελήφθη η συγκεκριµένη απόφαση, καθώς 
το ρύζι εξάγεται παραδοσιακά κατά την περίοδο Αυγούστου 
– Οκτωβρίου, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετός 
χρόνος στη διάθεση των αιγυπτίων για την οργάνωση των 
εξαγωγών. Ωστόσο, το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εξωτερι-
κού Εµπορίου κήρυξε τον πρώτο δηµόσιο διαγωνισµό για την 
εξαγωγή και πώληση στο εξωτερικό 100.000 τόνων ρυζιού 
τον Οκτώβριο και Νοέµβριο τ.έ., ο οποίος απευθύνεται τόσο 
σε εγχώριες, όσο και σε αλλοδαπές εταιρείες, ενώ έχει υπάρ-
ξει πρόβλεψη για αποφυγή της ανάθεσης σε µία µόνο εται-
ρεία.  
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Απόφαση Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας για εισαγώµε-Απόφαση Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας για εισαγώµε-Απόφαση Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας για εισαγώµε-Απόφαση Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας για εισαγώµε-
να τρόνα τρόνα τρόνα τρόφιµαφιµαφιµαφιµα    

    Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον τύπο, ο Υπουργός Εµπορί-
ου και Βιοµηχανίας, εξέδωσε απόφαση µε την οποία επιτρέ-
πεται η εισαγωγή τροφίµων µε ηµεροµηνία  λήξεως ακόµη 
και µέχρι 24 ωρών αντί του εξαµήνου που ίσχυε. Εν λόγω 
απόφαση επιβεβαίωσε αρµόδιος υπάλληλος σε επικοινωνία 
του  Γραφείου µας µε το αιγυπτιακό Υπουργείο.    

Η ανωτέρω απόφαση έχει δηµιουργήσει εύλογα οξύτατες 
αντιδράσεις κυρίως από την Ενωση Βιοµηχάνων ενώ ο Υ-
πουργός δικαιολόγησε την πράξη του ως συνέχεια δικαστικής 
απόφασης που δικαίωσε προσφυγή επιχειρηµατία εναντίον 
του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Υποσχέθηκε δε, 
ότι θα επανεξετάσει το εν λόγω θέµα.   

       

Το τσιµέντο πρώτο εξαγωγικό προϊόν:Το τσιµέντο πρώτο εξαγωγικό προϊόν:Το τσιµέντο πρώτο εξαγωγικό προϊόν:Το τσιµέντο πρώτο εξαγωγικό προϊόν:  

Σηµαντική άνοδος σηµειώθηκε στις 
αιγυπτιακές εξαγωγές τον Σεπτέµβριο 
2012 για πρώτη φορά µέσα σε έξι 
µήνες. Η συνολική αξία τους ανήλθε σε 
11,7 δις λίρες Αιγύπτου ($1.9 δις). Η 
άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
της αξίας των εξαγωγών δοµικών υλι-
κών, που από 2,8 δις λίρες τον Σεπτέµ-
βριο 2011 ανήλθε σε 4,8 δις λίρες τον 
Σεπτέµβριο 2012, χάρη κυρίως στη 
ζήτηση από την Λιβύη. Το εµπορικό 

έλλειµµα της Αιγύπτου ανήλθε σε 17,9 δις λίρες τον Ιούνιο 
2012 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία).  

Εισαγωγές δηµητριακών:Εισαγωγές δηµητριακών:Εισαγωγές δηµητριακών:Εισαγωγές δηµητριακών:  
 
Η κρατική εταιρεία προµηθειών GASC ανακοίνωσε, ότι ανα-
µένει την εισαγωγή 4,8 εκ. τόνων δηµητριακών το οικονοµι-
κό έτος 2012-13, ποσό κατά 9,4% µικρότερο των προηγού-
µενων ετών, οπότε οι εισαγωγές ανέρχονταν σε 5,3 εκ. τό-
νους. Από τους 4,8 εκ. τόνους έχουν ήδη εισαχθεί οι 2,26 εκ.  
Νωρίτερα η στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου είχε δηµοσιο-
ποιήσει στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία η φετινή παραγωγή 
σιτηρών το οικονοµικό έτος 2010/11 ανήλθε σε 8,3 εκ. τό-
νους σε σύγκριση µε 7,1 εκ. τόνους ένα έτος νωρίτερα, δη-
λαδή αυξήθηκε κατά 16,7%.      

    
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    

Τουρκική επένδυση στην Αίγυπτο:Τουρκική επένδυση στην Αίγυπτο:Τουρκική επένδυση στην Αίγυπτο:Τουρκική επένδυση στην Αίγυπτο:  

Η τουρκική εταιρεία Shesha Gam υπέβαλε αίτηση στο αιγυ-
πτιακό Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου για 
την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής γυάλινων βάζων. Η 
εν λόγω επένδυση ανέρχεται σε 3 δις λίρες Αιγύπτου (€395 
εκ.). Ο πρόεδρος του τουρκο-αιγυπτιακού επιχειρηµατικού 
συνδέσµου ανέφερε, ότι η τουρκική εταιρεία είναι έτοιµη να 
αρχίσει την επένδυση αµέσως µόλις έχει την έγκριση και ότι 
τα προϊόντα της θα διατίθενται τόσο στην εσωτερική αγορά 
όσο και σε αγορές του εξωτερικού    

Φόβοι για την εγχώρια παραγωγή από εισαγωγή κινεζικού Φόβοι για την εγχώρια παραγωγή από εισαγωγή κινεζικού Φόβοι για την εγχώρια παραγωγή από εισαγωγή κινεζικού Φόβοι για την εγχώρια παραγωγή από εισαγωγή κινεζικού 
χάλυβα:χάλυβα:χάλυβα:χάλυβα:  

Καθώς αναµένεται στην Αίγυπτο το πρώτο φορτίο κινεζικού 
χάλυβα (30.000 τόνοι), ο οποίος είναι φθηνότερος από τον 
αιγυπτιακό, εγείρονται φόβοι µεταξύ των εγχώριων παραγω-
γών για την τύχη του δικού τους προϊόντος. Χαρακτηριστικό 
είναι, ότι οι έµποροι έχουν σταµατήσει να αγοράζουν αναµέ-
νοντας το φορτίο. Ο πρόεδρος του επιµελητηρίου µεταλλουρ-
γικών βιοµηχανιών δήλωσε βέβεαιος, ότι η εισαγωγή θα βλά-
ψει το αιγυπτιακό προϊόν και πρότεινε την επιβολή υψηλών 
εισαγωγικών δασµών. Ορισµένες αιγυπτιακές βιοµηχανίες 
χαµήλωσαν τις τιµές τους ενόψει της εισαγωγής του κινεζι-
κού φορτίου, αλλά όπως επισήµανε ο ανωτέρω πρόεδρος 
του επιµελητηρίου, είναι αδύνατος ο ανταγωνισµός µε το 
κινέζικο προϊόν, η εξαγωγή του οποίου επιδοτείται κατά 
18%.    

Απαγόρευση εργασιών ξένης εξορυκτικής εταιρείας Απαγόρευση εργασιών ξένης εξορυκτικής εταιρείας Απαγόρευση εργασιών ξένης εξορυκτικής εταιρείας Απαγόρευση εργασιών ξένης εξορυκτικής εταιρείας     

Η  παραγωγός χρυσού Centamin έχει διαταχθεί να σταµατή-
σει τις εξορυκτικές εργασίες µετά από απόφαση δικαστηρίου 
που έκρινε άκυρη την άδεια λειτουργίας  του ορυχείο Sukari, 
το µεγαλύτερο της χώραςΣτην εταιρεία είχε χορηγηθεί ανα-
νεώσιµη 30-χρόνια άδεια εξόρυξης, «χωρίς προηγούµενη 
έγκριση του Κοινοβουλίου» . 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

Κινεζικά αυτοκίνητα θα συναρµολογούνται στην Αίγυπτο:Κινεζικά αυτοκίνητα θα συναρµολογούνται στην Αίγυπτο:Κινεζικά αυτοκίνητα θα συναρµολογούνται στην Αίγυπτο:Κινεζικά αυτοκίνητα θα συναρµολογούνται στην Αίγυπτο: Η 
αιγυπτιακή Ghabbour Auto (GB Auto), που είναι η µόνη ει-

σηγµένη εταιρεία συναρµολόγη-
σης και διανοµής αυτοκινήτων 
αρχίζει την συναρµολόγηση των 
κινεζικών αυτοκινήτων Geely, τα 
οποία θα διανέµει σε όλη την Β. 

Αφρική. Με την προσθήκη αυτή στις δραστηριότητές της, η 
GB θα συναρµολογεί και εµπορεύεται 70.000 αυτοκίνητα 
ετησίως. Επισηµαίνεται, ότι ο τοµέας των οχηµάτων στην 
Αίγυπτο χαρακτηρίζεται από µεγάλο προστατευτισµό, καθώς 
επιβαρύνονται µε βασικό εισαγωγικό δασµό ύψους 40% και 
φόρο πώλησης ύψους 15%, ενώ για οχήµατα µε κυβισµό 
µεγαλύτερο από 1,6 cc ο δασµός ανέρχεται σε 125%. Η  GB 
Auto κατέγραψε 25% άνοδο ($15 εκ.) στα κέρδη του πρώ-
του εξαµήνου 2012.     
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

  

Cairo Buildex Exhibition 
Duration: 8-11/11/2012 

Tel. :  00902165752828-00902165752831 

Fax. :  00902165751101- 00902165751102 

Website: http://www.pyramidsfair.com 

E-mail: info@pyramidsfair.com , ugur@pyramidsfair.com 

Organizer: Pyramids Group Exhibitions Foundation 

The 4th International Exhibition for Paper, Board, Tissue & Packaging Industry 

Duration: 8-10/11/2012 

Tel.: +2(02) 26712287 

Fax: +2(02) 22753634 

Website: www.nilefairs.com 

E-mail: info@nilefairs.com 

Organizer:Nile Trade Fairs Co. 

International Ceramic & Sanitary Ware Exhibition 

Duration: 15-18/11/2012 

Tel.: +2(02)33368404-37617277 

Fax: +2(02) 37491434 

Website: http://www.climaxcreation.com 

E-mail: info@climaxcreation.com 

Organizer: Climaxcreation Company 

The 12thInternational Exhibition For Material Handling & Storage Equipments-Handling 
Expo2012 
Duration: 22-25/11/2012 

Tel.&Fax: +2(02)25247996- 25264499 

E-mail:info@nilefairs.com 

Organizer :International Fairs Group (IFG) 

Event: International Exhibition for Alimmunium Industry 

Duration: 29/11-2/12/2012 

Tel.: +2(02)25052815 

Tel.: +2(02)25052615 

E-mail: info@itf-eg.com 

Organizer:Lead Trade Fairs for Organizing Exhibitions 

  



 

 

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  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ELECTREX Exhibition 

Duration: 1-4/12/2012 

Tel. :  202-27353877 

Fax. :  202-27358801 

Website: www.egytec.com 

E-mail:egytec@egytec.com 

Organizer: Egy Tech Co. 

The 2nd International Conference & Exhibition for Water and Waste Water 

Duration: 3-5/12/2012 

Tel. :  202-24583590-24583591 

Fax. :  202-24583884 

Organizer: Water and Waste Water  Company 

Real state Forum Exhibition 

Duration: 7-10/12/2012 

Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023 

E-mail:zoominco@yahoo.com 

Organizer: Zoom in Co. 

Le Marche Exhibition 
Duration: 13-16/12/2012 

Tel.: +2(02) 33355171 

Fax.: +2(02) 33355286 

Organizer: AAPIC-Arab African Promoters for International Conferences 

Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4) 

Egy Station for Machinery leather, Textile and Clothing Exhibition 

Duration: 20-23/12/2012 

Tel. :  202-33355423 

Fax. :  202-33367979 

Website: www.visionfairs.com 

E-mail: info@visionfairs.com 

Organizer: Vision Fairs Co. 

EGY-TECHNOLOGY-The International Exhibition & Conference for Information Technology,Digital Systems,and 
Modern Applications 
Duration: 27-30/12/2012 

Tel. : 202-24027493-22637034-22637054 

Fax. : 202-22637034 

Mob. : 01223104305-0100364832 

Website: www.egy-technology.com 

E-mail: info@egy-technology.com 

Organizer:Green Land for Organizing International Exhibitions & Conferences 


