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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣ    

∆ΝΤ:∆ΝΤ:∆ΝΤ:∆ΝΤ: Σε έκθεσή του για τη συνάντηση του Τόκιο τον περασµένο Οκτώβριο, στην 
οποία συµµετείχαν και αιγύπτιοι αξιωµατούχοι, το ∆ΝΤ συνιστά να επιτρέψει η 
κυβέρνηση την ελεύθερη διακύµανση του εθνικού νοµίσµατος ως βραχυπρόθε-
σµη στρατηγική µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Η αιγυπτιακή κυβέρ-
νηση συµφώνησε µε τον  διεθνή οργανισµό, ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της 
αιγυπτιακής οικονοµίας είναι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το οποίο και πρέπει να 
µειωθεί κατά 20%, αλλά παραµένει διστακτική ως προς την πλήρη απελευθέρω-

ση της διακύµανσης της λίρας.   

Στις αρχές Νοεµβρίου, η Αίγυπτος κατέληξε σε καταρχήν συµφωνία µε τεχνικό 
κλιµάκιο του ∆ΝΤ αναφορικά µε το δάνειο ύψους $4.8 δις, που η χώρα αιτήθη-
κε. Η συµφωνία θα παρουσιαστεί στο συµβούλιο διευθυντών του ∆ΝΤ στις 19 
∆εκεµβρίου προς τελική έγκριση, οπότε θα αποσταλεί και η πρώτη δόση του δα-

νείου. Ως επιτόκιο ορίστηκε ποσοστό 1,06%. 

Πρόσφατα, αξιωµατούχοι του ∆ΝΤ, δήλωσαν στον τύπο, ότι το δάνειο ύψους 
$4.8 δις προς την Αίγυπτο θα µπορούσε να καθυστερήσει εξαιτίας της Συνταγµα-
τικής ∆ιακήρυξης του Προέδρου Μόρσυ στις 22.11, µε την οποία όρισε εκτετα-
µένες εξουσίες για τον εαυτό του και τη µη δυνατότητα δικαστικής προσβολής 
των αποφάσεών του. Η διακήρυξη του Προέδρου µπορεί να οδηγήσει σε αστά-
θεια τη χώρα, όπως φοβάται το ∆ΝΤ, την στιγµή που η σταθερότητα αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή των διαρθρωτικών αλλαγών, που απαιτού-
νται. Ήδη από την πρώτη στιγµή της ανακοίνωσης οι αντιδράσεις υπήρξαν 
έντονες και σηµειώθηκαν βίαια επεισόδια. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της 
επιτροπής οικονοµικών του κόµµατος Ελευθερίας και ∆ικαιοσύνης δήλωσε στο 
τύπο, ότι µε την διακήρυξη ανοίγεται ο δρόµος για οικονοµική σταθερότητα και 
αύξηση των επενδύσεων. Τελικά, η εκπρόσωπος τύπου του ∆ΝΤ δήλωσε, ότι η 
διακήρυξη δε θα επηρεάσει την τελική απόφαση του Οργανισµού για την έγκριση 

του δανείου προς την Αίγυπτο.  

 

Μικρή αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων τον µήνα Οκτώβριο:Μικρή αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων τον µήνα Οκτώβριο:Μικρή αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων τον µήνα Οκτώβριο:Μικρή αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων τον µήνα Οκτώβριο: Σύµφωνα 
µε την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου, τα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα της χώρας αυξήθηκαν κατά $441 εκ. τον περασµένο Οκτώβριο, α-
νερχόµενα συνολικά σε $15.484 δις από  $15.043 δις στα τέλη Σεπτεµβρίου 
2012. Υπενθυµίζεται, ότι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου µειώθη-
καν κατά το ήµισυ µετά την εξέγερση Ιανουαρίου 2011 λόγω της µεγάλης µείω-
σης ξένων επενδύσεων και τουρισµού, που αποτελούν τις βασικές πηγές ξένου 

συναλλάγµατος.   
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Εκτιµήσεις Πρωθυπουργού για µεγέθυνση οικονοµίας:Εκτιµήσεις Πρωθυπουργού για µεγέθυνση οικονοµίας:Εκτιµήσεις Πρωθυπουργού για µεγέθυνση οικονοµίας:Εκτιµήσεις Πρωθυπουργού για µεγέθυνση οικονοµίας:  

Στα πλαίσια παρουσίασης στον τύπο της πρώτης έκθεσης 
του υπουργικού συµβουλίου για τα πεπραγµένα της Κυβέρ-
νησης τους τελευταίους 3 µήνες (πρώτο τρίµηνο οικονοµικού 
έτους 2012/13), ο αιγύπτιος Πρωθυπουργός εξέφρασε την 
πεποίθηση, ότι η οικονοµία της χώρας θα µεγεθυνθεί κατά 
4,5% το οικονοµικό έτος 2012/13. Αντίθετα, οι περισσότε-
ροι οικονοµικοί αναλυτές θεωρούν το συγκεκριµένο ποσοστό 
πολύ υψηλό, δεδοµένου ότι η οικονοµική µεγέθυνση του 
προηγούµενου έτους ανήλθε σε µόλις 2,2%. Περαιτέρω, ο 
πρωθυπουργός παρουσίασε το οικονοµικό πρόγραµµα της 
Κυβέρνησης τονίζοντας, ότι η οικονοµική ανάπτυξη και η 
κοινωνική δικαιοσύνη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµα-
τος. Η κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε, κυριαρχεί στην κυβερ-
νητική «ατζέντα» µε την παιδεία και την υγεία να έχουν προ-
τεραιότητα, ενώ επανέλαβε, ότι είναι σηµαντικό οι επιδοτή-

σεις να ωφελούν αυτούς που πραγµατικά τις χρειάζονται.     

Μεταναστευτικά εµβάσµατα:Μεταναστευτικά εµβάσµατα:Μεταναστευτικά εµβάσµατα:Μεταναστευτικά εµβάσµατα:  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Αίγυπτος 
είναι η 6η χώρα µε τη µεγαλύτερη εισροή µεταναστευτικών 
εµβασµάτων στον κόσµο, µε $18 δις ανά έτος. Οι χώρες που 
προηγούνται είναι η Ινδία, η Κίνα, οι Φιλιππίνες, τοπ Μεξικό 

και η Νιγηρία.      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Τραπεζικός λογαριασµός για την ενίσχυση της αιγυπτιακής Τραπεζικός λογαριασµός για την ενίσχυση της αιγυπτιακής Τραπεζικός λογαριασµός για την ενίσχυση της αιγυπτιακής Τραπεζικός λογαριασµός για την ενίσχυση της αιγυπτιακής 

οικονοµίας:οικονοµίας:οικονοµίας:οικονοµίας:  

Ο αιγύπτιος Πρόεδρος έκανε έκκληση στους πολίτες της χώ-
ρας, καθώς και στους αλλοδαπούς, που διαµένουν σε αυτή, 
να προβούν σε χρηµατικές δωρεές προς στήριξη της αιγυ-
πτιακής οικονοµίας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού 
Οικονοµικών, πρόσφατα ανοίχτηκε λογαριασµός στην Κε-
ντρική Τράπεζα µε την ονοµασία «αιγυπτιακή αναγέννηση» 
για τον παραπάνω σκοπό, στον οποίο εκτός από τις δωρεές 
θα κατατίθενται τυχόν παρανόµως αποκτηθέντα χρηµατικά 
ποσά από αξιωµατούχους του προηγούµενου καθεστώτος, 
τα οποία θ ανακτηθούν από τράπεζες του εξωτερικού. Ανα-
φορικά µε τον έλεγχο της κίνησης του λογαριασµού, αυτός 
θα γίνεται από διάφορους κρατικούς φορείς συµπεριλαµβα-

νοµένης της Κεντρικής Αρχής Ελέγχου.    

Νέο οικονοµικό πρόγραµµα Νέο οικονοµικό πρόγραµµα Νέο οικονοµικό πρόγραµµα Νέο οικονοµικό πρόγραµµα     
    
Εν µέσω της συνεχιζόµενης πολιτικής κρίσης, το Υπουργικό 
Συµβούλιο δηµοσιοποίησε στις 28 τ.µ. το πρόγραµµα οικονο-
µικών µεταρρυθµίσεων εν όψει της τελικής έγκρισης δανείου 
από το ∆ΝΤ ύψους $ 4,8 δις. Σκοπός του προγράµµατος 
τέθηκε η µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος σε 10,4% 
για το τρέχον οικονοµικό έτος (σε σύγκριση µε 11% το προη-
γούµενο) και σε 5% έως το οικονοµικό έτος 2016/17. Επι-
πλέον, γίνεται λόγος για σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων 
ενέργειας και αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τέλος, το 
πρόγραµµα καλεί την Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να στη-
ρίζει το εθνικό νόµισµα µε στόχο µείωση του πληθωρισµού 
µεσοπρόθεσµα. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το εν λόγω πρόγραµµα: 
 

- οι επιδοτήσεις ενέργειας θα περιοριστούν σε 70 δις λίρες 
από 115 δις το προηγούµενο οικ. έτος (έναντι στόχου 90 δις 
λιρών). Ο εν λόγω στόχος θεωρείται από πολλού αναλυτές 
υπεραισιόδοξος. 
- εφαρµογή  ΦΠΑ, αναθεώρηση συστήµατος φόρου επί των 
πωλήσεων, εισαγωγή φόρου επί των κερδών στο χρηµατιστή-
ριο και επιβολή έµµεσων φόρων στα τσιγάρα και στα ποτά 
νέοι φορολογικοί  συντελεστές σε ατοµικά εισοδήµατα: 
5.000 – 20.000 EGP 10%, 
20-40.000 EGP 15%, 
40.000 – 1 εκ. EGP . 20%, 
1 εκ. – 10 εκ. EGP  22% και 
10 εκ. EGP και άνω 25% 
 
Αναλυτές εκτιµούν ότι το ανακοινωθέν οικονοµικό πρόγραµ-
µα και ειδικότερα το νέο φορολογικό σύστηµα, δεν πρόκειται 
να δώσει ώθηση στην οικονοµία αλλά ικανοποιεί το «κοινό 
αίσθηµα» για κοινωνική δικαιοσύνη. 
 

Ανάκτηση παράνοµα αποκτηθέντων περιουσια-περιουσια-περιουσια-περιουσια-

κών στοιχείων:κών στοιχείων:κών στοιχείων:κών στοιχείων:  

Σύµφωνα µε πληροφορίες του τύπου, η Αίγυπτος ανέκτησε 
περίπου $1.8 δις υπό µορφή χρηµάτων και ακίνητης περιου-
σίας, που είχαν αποκτηθεί παράνοµα από επιφανή στελέχη 
του καθεστώτος Μουµπάρακ. Η κυβέρνηση αναµένει την 
επιπλέον ανάκτηση  $9 δις από στελέχη του παλαιού καθε-
στώτος, που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά. Πρόσφατα ο 
Πρόεδρος Μόρσυ έδωσε στη δηµοσιότητα έναν τραπεζικό 
λογαριασµό της Κεντρικής Τράπεζας, όπου θα κατατίθενται 
όλα τα παροµοίως ανακτηθέντα ποσά, καθώς και οι δωρεές 
πολιτών, που επιθυµούν να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση 

της αιγυπτιακής οικονοµίας.  

Καταβολή 3ης δόσης βοήθειας από το Κατάρ: 

 ο Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα 
έλαβε την 3η δόση, ύψους $500 εκ., από την δέσµη βοή-
θειας του Κατάρ, συνολικού ύψους $2 δις. Ο Υπουργός ανέ-
φερε ότι η τελευταία δόση θα καταβληθεί σύντοµα. Υπενθυ-
µίζεται, ότι τον περασµένο Αύγουστο ο εµίρης του Κατάρ 
είχε συνάντηση στο Κάιρο µε τον Πρόεδρο Μόρσυ προκειµέ-
νου να διερευνηθούν τρόποι για την ενδυνάµωση των σχέσε-
ων των δύο χωρών και, ότι µετά τη συνάντηση αυτή ο εµίρης 
έδωσε εντολή για την σε δόσεις καταβολή στην Αίγυπτο του 
ποσού των $2 δις. Αποτέλεσµα της βοήθειας από το Κατάρ 
ήταν και η πρόσφατη αύξηση των συναλλαγµατικών αποθε-

µάτων της Αιγύπτου.    
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Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων το έτος Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων το έτος Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων το έτος Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων το έτος 

2011/12:2011/12:2011/12:2011/12:  

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύ-
πτου, το έτος 2011/12 οι δηµόσιοι υπάλληλοι µειώθηκαν 
κατά 2,9%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 161.000 άτοµα, µε 
αποτέλεσµα να ανέρχονται πλέον σε 5,4 εκ. Το γεγονός απο-
δόθηκε από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας στη συνταξιοδό-
τηση όσων αποχώρησαν από το ∆ηµόσιο, ενώ ο ίδιος σηµείω-
σε, ότι ο δηµόσιος τοµέας της χώρας θα µπορούσε να λει-
τουργήσει µε το ¼ του αριθµού των σηµερινών υπαλλήλων. 
Συµπλήρωσε, όµως, ότι αντί η Κυβέρνηση να ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τοµέα να προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους, 
αυτή προσλαµβάνει εποχικούς και µε σύβαση υπαλλήλους 
στο ∆ηµόσιο αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθµό τους. 
Αντίθετα µε την προαναφερθείσα µείωση, ο αριθµός των 
υπαλλήλων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα αυξήθηκε κατά 

1,2%.   

Αγορά τουρκικών µη επανδρωµένων αεροσκαφών:Αγορά τουρκικών µη επανδρωµένων αεροσκαφών:Αγορά τουρκικών µη επανδρωµένων αεροσκαφών:Αγορά τουρκικών µη επανδρωµένων αεροσκαφών:  

Σύµφωνα µε πληροφορίες 
του τουρκικού τύπου στη 
διάρκεια της επίσκεψης 
Ερντογάν στο Κάιρο στα 
µέσα Νοεµβρίου υπεγράφη 
συµφωνία για την αγορά 
από την Αίγυπτο τουρκικών 
µη επανδρωµένων αερο-

σκαφών, γνωστών ως  ANKAs. Στη διάρκεια της εν λόγω επί-
σκεψης ο τούρκος πρωθυπουργός δήλωσε, ότι οι δύο χώρες 
µπορούν από κοινού να δηµιουργήσουν σταθερότητα στη Μ. 

Ανατολή.  

Ευρωπαϊκή οικονοµική βοήθεια:Ευρωπαϊκή οικονοµική βοήθεια:Ευρωπαϊκή οικονοµική βοήθεια:Ευρωπαϊκή οικονοµική βοήθεια:  
 
Ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του 
Ευρωκοινοβουλίου, κ. Elmar Brok, δήλωσε στον γερµανικό 
τύπο, ότι η ευρωπαϊκή οικονοµική βοήθεια προς την Αίγυπτο 
θα µειωθεί εάν ο Πρόεδρος «διαλέξει τον δρόµο της δικτατο-
ρίας», δηλαδή εµµείνει στο συνταγµατικό διάταγµα. Λίγο 
καιρό νωρίτερα η ΕΕ ενέκρινε «πακέτο στήριξης» ύψους 5 
δις ευρώ προς την Αίγυπτο, το οποίο προβλέπεται να αποδο-
θεί µέσω ευρωπαϊκών οργανισµών σε ορίζοντα διετίας.  
 
 
Αιγύπτιοι εργάτες στο εξωτερικό:Αιγύπτιοι εργάτες στο εξωτερικό:Αιγύπτιοι εργάτες στο εξωτερικό:Αιγύπτιοι εργάτες στο εξωτερικό:    
    
 Περίπου 1,1 εκ. αιγύπτιοι εξέδωσαν θεώρηση εξόδου για 
εργασία στο εξωτερικό σε σύγκριση µε 1,131 εκ. ένα έτος 
νωρίτερα, σύµφωνα µε στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής 
υπηρεσίας. Πρώτη χώρα προορισµού των αιγυπτίων εργατών 
είναι η Σ. Αραβία, που εξέδωσε 622.131 άδειες εργασίας για 
αιγυπτίους το 2011, αριθµός που αντιστοιχεί στο 57% των 
αδειών εργασίας σε αιγυπτίους σε όλες τις αραβικές χώρες. 
Από τις ευρωπαϊκές χώρες, το 81,6% των αδειών σε αιγυπτί-
ους (25.122) εξέδωσε η Ιταλία. Το 36,7% όλων των µετανα-
στών εργατών είχε µεσαίου και το 35% χαµηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης.   

ΓΕΩΡΓΙΑ 

∆υσφορία γεωργών από µέτρα Μόρσυ:∆υσφορία γεωργών από µέτρα Μόρσυ:∆υσφορία γεωργών από µέτρα Μόρσυ:∆υσφορία γεωργών από µέτρα Μόρσυ:  

Τον περασµένο Σεπτέµβριο ο αιγύπτιος Πρόεδρος ανακοίνω-
σε την παραγραφή των αγροτικών δανείων, που ανέρχονται 
σε λιγότερες από 10.000 λίρες Αιγύπτου και τα οποία χορη-
γήθηκαν από την Αναπτυξιακή και Γεωργική Τράπεζα της 
Αιγύπτου. Ενώ αρχικά το εν λόγω µέτρο προκάλεσε ευφορία 
µεταξύ των γεωργών, δύο µήνες αργότερα αυτοί εµφανίζο-
νται απογοητευµένοι, καθώς το µέτρο αφορά στα ήδη παρα-
γραφέντα δάνεια και όχι στο σύνολό τους, παρά τις περί του 
αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Προέδρου τον Σεπτέµβριο. 
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της προαναφερθείσας Τράπεζας 
το Υπουργείο Οικονοµικών έχει διαθέσει 107 εκ. λίρες Αιγύ-
πτου  ($17.8 εκ.) µε σκοπό την παραγραφή των δανείων 
75.000 αγροτών σε όλη τη χώρα και άλλες 60 εκ. λίρες για 
την παραγραφή των δανείων των αγροτών στη Χερσόνησο 
του Σινά, ποσά που όµως δεν επαρκούν να καλύψουν τα 

δάνεια όλων των αγροτών.    

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

Αµφισβήτηση άδειας εξόρυξης χρυσού:Αµφισβήτηση άδειας εξόρυξης χρυσού:Αµφισβήτηση άδειας εξόρυξης χρυσού:Αµφισβήτηση άδειας εξόρυξης χρυσού:  

Η εγγεγραµµένη 
στο Χρηµατιστή-
ριο του Λονδίνου 
Centamin ανα-
κοίνωσε, ότι υπέ-
βαλε έφεση κατά 
της πρωτοβάθ-
µιας δικαστικής 
απόφασης, που 

αµφισβητούσε τη νοµιµότητα της άδειας εξόρυξης χρυσού, η 
οποία είχε παραχωρηθεί από το προηγούµενο καθεστώς, 
τονίζοντας τη βεβαιότητά της ότι το πρόβληµα θα λυθεί, 
καθώς διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν την εγκυρότητα 
της άδειας. Το αρµόδιο πρωτοβάθµιο διοικητικό δικαστήριο 
δεν έκρινε παράνοµη την άδεια, αλλά απεφάνθη ότι χρειάζε-
ται περαιτέρω τεκµηρίωση για να καταλήξει σε θετική ή αρ-
νητική απόφαση. Με την ανακοίνωση της δικαστικής απόφα-
σης η αξία των µετοχών της εταιρείας υποχώρησε, καθώς 
υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις, µε τις οποίες αµφι-
σβητούνται συµφωνίες συνηµµένες µεταξύ ιδιωτικών εται-
ρειών και του καθεστώτος Μουµπάρακ, την στιγµή µάλιστα 
που το νέο καθεστώς προσπαθεί να ανακτήσει την εµπιστο-
σύνη των ξένων (κυρίως) επενδυτών στην οικονοµία της χώ-

ρας.     

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2  
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    

Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω πολιτκής κρίσης : Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω πολιτκής κρίσης : Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω πολιτκής κρίσης : Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω πολιτκής κρίσης :     

Στις 25 τ.µ. το Χρηµατιστήριο του Καϊρου κατέγραψε τις 
σηµαντικότερες ηµερήσιες απώλειες από την επανάσταση 
της 25ης Ιανουαρίου,  πρώτη µέρα συνεδρίασης µετά το 
διάγγελµα Μόρσυ µε το οποίο ανακοίνωσε ανάληψη εκτετα-
µένων εξουσιών για τον ίδιο. Η αιφνίδια κίνηση του Προέ-
δρου της χώρας είχε ως αποτέλεσµα εκδήλωση έντονης πολι-
τικής κρίσης και εκτεταµένων ταραχών σε πολλές πόλεις της 
Αιγύπτου. Ο κύριος δείκτης EGX30 σηµείωσε πτώση 9,5%, 
ενώ η πτώση του ευρύτερου EGX70 ανήλθε σε 8%. Αµέσως 
µε την έναρξη της συνεδρίασης η πτώση ανήλθε σε 5% και 
αυτό οδήγησε σε διακοπή µισής ώρας. 169 µετοχές έχασαν 
σε αξία, ενώ 15 έµειναν αµετάβλητες. Εκφράστηκαν φόβοι 
από αναλυτές για περαιτέρω πτώση τις επόµενες µέρες, κα-
θώς ανακοινώθηκαν συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας για τις 27 

τ.µ. 

Μετά την συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο µεταξύ αιγυπτιακής 
Κυβέρνησης και ∆ΝΤ σε συνδυασµό µε την ανακωχή στην 
Γάζα, το Χρηµατιστήριο είχε αντιδράσει θετικά εν µέσω κλί-
µατος αισιοδοξίας για βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµα-
τος. Ωστόσο η πρόσφατη πολιτική αναταραχή ανέκοψε την 
εύθραυστη ανάκαµψη και επανέφερε το κλίµα γενικότερης 

αβεβαιότητας.     

Στις 28.1128.1128.1128.11 ο κύριος δείκτης EGX30 έκλεισε µε πτώση  4,6% 
(4.815 µονάδες) και EGX70 µε πτώση 3,9% κλείνοντας.  Ο 
συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 427 εκ. λίρες 
Αιγύπτου, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι τα κέρδη του κύριου 
δείκτη µειώθηκαν από την αρχή του 2012 κατά 33%. Αναλυ-
τές συνέκριναν την κατάσταση στο Χρηµατιστήριο µε αυτή 
στις αρχές της εξέγερσης του Ιανουαρίου 2011, καθώς υ-
πάρχει η ίδια αίσθηση ασάφειας για το µέλλον της χώρας, µε 
δεκάδες χιλιάδες άτοµα να διαδηλώνουν κατά του Προέ-
δρου και το κύµα της αντιπολίτευσης να διογκώνεται. Οι πε-
ρισσότερες µετοχές πωλήθηκαν από αλλοδαπούς µη-άραβες 

επενδυτές.   

 

    

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων: Για Τρίτη συνεχόµενη εβδοµά-
δα αυξήθηκαν οι αποδόσεις των τριµηνιαίων κρατικών οµο-
λόγων την Κυριακή 4.11 σε 12,438% από 12,414% στη 
δηµοπρασία της προηγούµενης εβδοµάδας, ενώ αυτές των 
9-µηνιαίων κατέγραψαν µείωση. Πωλήθηκαν συνολικά οµό-
λογα αξίας 900 εκ. λιρών Αιγύπτου ($147.47 εκ.) από τα 

προσφερόµενα συνολικής αξίας 1 δις λιρών.   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Αναβολή ηµεροµηνίας λήξης διεθνούς διαγωνισµού:Αναβολή ηµεροµηνίας λήξης διεθνούς διαγωνισµού:Αναβολή ηµεροµηνίας λήξης διεθνούς διαγωνισµού:Αναβολή ηµεροµηνίας λήξης διεθνούς διαγωνισµού: Η κρατι-
κή Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ανέβαλε 
την ηµεροµηνία λήξης του διεθνούς διαγωνισµού παραχώρη-
σης 15 αδειών έρευνας για φυσικό αέριο για την 13η Φε-
βρουαρίου 2013 από την αρχική 14η Νοεµβρίου εξαιτίας 
µειωµένου ενδιαφέροντος συµµετοχής. Ο διαγωνισµός είχε 
ανακοινωθεί τον περασµένο Ιούνιο και αφορά 15 οικόπεδα 
στην λεκάνη της Μεσογείου και του ∆έλτα του Νείλου από τα 

οποία τα 13 θεωρούνται πολύ δαπανηρά προς εξερεύνηση.    

Λειτουργία πρώτου ιδιωτικού σταθµού ενέργειας:Λειτουργία πρώτου ιδιωτικού σταθµού ενέργειας:Λειτουργία πρώτου ιδιωτικού σταθµού ενέργειας:Λειτουργία πρώτου ιδιωτικού σταθµού ενέργειας: Στις 7.10 
άρχισε στην Αλεξάνδρεια η λειτουργία του πρώτου ιδιωτικού 
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία 
Taqa Arabia. Η µονάδα, που έχει δυναµικότητα 11 µεγα-
βόλτ, λειτουργεί µε φυσικό αέριο και το παραγόµενο ρεύµα 

θα πωλείται στην κρατική  Styrenics Production Company. 

Κατάργηση επιδότησης βενζίνης:Κατάργηση επιδότησης βενζίνης:Κατάργηση επιδότησης βενζίνης:Κατάργηση επιδότησης βενζίνης: Από την Τετάρτη 21 Νοεµ-
βρίου άρχισε η εφαρµογή του µέτρου για την κατάργηση της 
επιδότησης  βενζίνης 95 οκτανίων. Όπως ανακοίνωσαν κυ-
βερνητικές πηγές, από τον επόµενο Απρίλιο –οπότε θα κα-
ταργηθούν οι επιδοτήσεις σε όλους τους τύπους βενζίνης- θα 
αρχίσει η διανοµή κουπονιών στους οικονοµικά ασθενέστε-
ρους ιδιοκτήτες ιδιωτικών αυτοκινήτων. Ο εξορθολογισµός 
των επιδοτήσεων καυσίµων αποτέλεσε προϋπόθεση του ∆ΝΤ 

για τη συµφωνία δανειοδότησης.   
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

Σχέδιο νόµου για ωράριο καταστηµάτωνΣχέδιο νόµου για ωράριο καταστηµάτωνΣχέδιο νόµου για ωράριο καταστηµάτωνΣχέδιο νόµου για ωράριο καταστηµάτων----εστιατορίων:εστιατορίων:εστιατορίων:εστιατορίων:  

Μετά από συνάντησή του µε τους επικεφαλής των εµπορι-
κών επιµελητηρίων της χώρας, ο Υπουργός Βιοµηχανίας δή-
λωσε, ότι η Κυβέρνηση ετοίµασε νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το 
οποίο τα καταστήµατα και τα εστιατόρια στις µεγάλες πόλεις 
θα επιτρέπεται εφεξής να παραµένουν ανοιχτά έως τις 12 
τα µεσάνυχτα και τις 2π.µ. αντίστοιχα. ∆ιαφορετικές είναι οι 
προβλέψεις για τις επαρχίες, όπου προβλέπεται τα καταστή-
µατα να κλείνουν νωρίτερα, ενώ σε όλες τις πόλεις και περιο-
χές θα επιβάλλεται να µειώνουν την κατανάλωση ρεύµατος 
2 ώρες πριν από το κλείσιµο. Τα φαρµακεία θα επιτρέπεται 
να παραµένουν ανοικτά όλο το 24-ωρο αλλά και αυτά µε 

µειωµένη κατανάλωση ρεύµατος.  

Ο Υπουργός ανέφερε ότι , η απόφαση για το ωράριο ελήφθη 
µετά από διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους του εµπορικού 
κόσµου, τους οποίους το νοµοσχέδιο βρίσκει σύµφωνους, 
ενώ η εφαρµογή του µέτρου θα ξεκινήσει την 1η ∆εκεµβρίου 
τ.έ. Εξαίρεση στην εφαρµογή του µέτρου θα αποτελούν οι 
δύο µη εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας (Παρασκευή και 
Σάββατο) καθώς και οι επίσηµες αργίες, κατά τις οποίες το 
ωράριο θα είναι ελεύθερο. Το εν λόγω µέτρο πιστεύεται, ότι 
θα βοηθήσει στη µείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµα-

τος.     

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

Αναβάθµιση σιδηροδροµικού δικτύου:Αναβάθµιση σιδηροδροµικού δικτύου:Αναβάθµιση σιδηροδροµικού δικτύου:Αναβάθµιση σιδηροδροµικού δικτύου:  

Μετά το τραγικό ατύχηµα της 17ης Νοεµβρίου, κατά το οποί-
ο σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε µε αµαξοστοιχία µε απο-
τέλεσµα το θάνατο 51 παιδιών νηπιακής ηλικίας, ο Υπουργός 
Επενδύσεων ανακοίνωσε πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει 
επενδυτές να συµµετάσχουν στην αναβάθµιση του οδικού 
και του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας. Ο Υπουργός 
γνωστοποίησε, ότι ήδη είχε επαφές µε επενδυτές σε διάφορα 
µέρη της χώρας, οι οποίοι δέχθηκαν να συµµετάσχουν, αλλά 
δεν αποκάλυψε άλλες λεπτοµέρειες του σχεδίου όπως π.χ. 
αυτή της χρηµατοδότησης. Επισηµαίνεται, ότι το 2011 ση-
µειώθηκαν στην Αίγυπτο 16.830 αυτοκινητικά ατυχήµατα µε 
7.115 νεκρούς, αριθµός που αντιστοιχεί σε 19,5 νεκρούς 

την ηµέρα.   

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

Τουριστική επένδυση στο Σινά:Τουριστική επένδυση στο Σινά:Τουριστική επένδυση στο Σινά:Τουριστική επένδυση στο Σινά:  

Η εταιρεία του Κατάρ “Diar” θα επενδύ-
σει $500 εκ. για την κατασκευή πολυτε-
λούς ξενοδοχειακού και οικιστικού συ-
γκροτήµατος στη Χερσόνησο Σινά, έπειτα 
από την έγκριση του σχεδίου της από το 

υπουργικό συµβούλιο.   

 

Τουριστική κίνηση τους Τουριστική κίνηση τους Τουριστική κίνηση τους Τουριστική κίνηση τους 10 10 10 10 πρώτους µήνες πρώτους µήνες πρώτους µήνες πρώτους µήνες 2012:2012:2012:2012:  

Στα πλαίσια της ετήσιας σύσκεψης των σκανδιναβικών πρε-
σβειών στο Κάιρο, ο υπουργός τουρισµού δήλωσε, ότι τους 
πρώτους δέκα µήνες έτους 2012 επισκέφτηκαν την Αίγυπτο 
8,1 εκ. τουρίστες και ότι, ενώ ο παραθαλάσσιος τουρισµός 
ανθεί, οι αρχαιολογικοί χώροι αντιµετωπίζουν έλλειψη τουρι-
στών εξαιτίας του αρνητικού αντίκτυπου πολιτικών συµβά-

ντων.  

Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα του, ότι ο αριθµός των 
τουριστών θα ανέλθει σε 11 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ 
τόνισε τη σηµασία του τοµέα στην εθνική οικονοµία, καθώς 
συνεισφέρει το 11,3% του ΑΕΠ της Αιγύπτου και το 17% των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων, ενώ απασχολεί το 12,6% του 

εργατικού δυναµικού.  
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2  Σ Ε Λ Ι ∆ Α  7  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ELECTREX Exhibition 

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 

 3-5/12/2012 

Tel. :  202-24583590-24583591 

Fax. :  202-24583884 

Organizer: Water and Waste Water  Company 

Real state Forum Exhibition 

7-10/12/2012 

Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023 

E-mail:zoominco@yahoo.com 

Organizer: Zoom in Co. 

Le Marche Exhibition 
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 

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 

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 



 

 

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  

Print Tec Exhibition                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
7-9/2/2013 

Tel. :  202-25770451-25770026 
Fax. :  202-25777925 
Organizer: Chamber of Printing Industry 
 

Defile Kids Exhibition-Summer 2013 
 8-10/2/2013 

Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 

Website: http://www.defiledegypte.com 

E-mail: info@defiledegypte.com 

Organizer:  Defile D'Egypte Co. 
 

The 4th International Exhibition on Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall Technology, Components and Prefab-
ricated Units- WinDoorEX Middle East 2013 
21-23/2/2013 

Tel.:+2(02)22629682-22619545 
Website:http://www.windorex.com 
E-mail:info@arabiangerman.com 
Organizer:Arabian German Exhibition LTD. 
 

8th, Egypt Pool & Water Technology 2013 Exhibition-Aqua Therm 2013 
 26-28/2/2013 
Tel. : +2(02) 33842040 
web site: http://www.aquathermeg.com 
E-mail: info@aquathermeg.com 
Organizer: Ein Visual Communication Co. 
 

  

ΜΑΡΤΙΟΣ 
Cairo Fashion & Cairo Tex decorations Exhibition 

-10/3/2013 

Tel.: +2(02) 24551177-24556107 

Website: http://www.pyramidsfaireg.com 

E-mail: info@pyramidsfaireg.com 

Organizer: Pyramids International Co.  
 

Automatic Control Technology & Industrial Processes Exhibition 
 9-11/3/2013 

Tel.: +2(02) 33035954-33539456 
Organizer: Sama Co. for Marketing 

 

City Scib & Next Move Exhibition 
28-31/3/2013 

Tel.: +2(02) 27538401 - 27538323 

Website: http://www.acg-itf.com 

E-mail: info@icg-itf.com 

Organizer:  ACG & ITF Co. 
 


