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Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος – Αιγύπτου την περίοδο 
Iανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2011 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο  το διά-
στηµα Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2011, των πετρελαιοειδών συµπεριλαµβανοµέ-
νων,  κατέγραψαν αύξηση 158,4%  σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 
και διαµορφώθηκαν στα € 264, 7εκ (€ 102,5  εκ. Ιαν- Σεπ 2010). 
 
Οι  ελληνικές εισαγωγές, µε τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν αύξηση 165% και ανήλ-
θαν στα 516,9 εκ. € από € 195 εκ. το διάστηµα Ιαν – Σεπ 2010 . Ο όγκος των δι-
µερών συναλλαγών παρουσίασε αύξηση 162,7% 
  

∆ιµερές εµπόριο Ιαν-Σεπ  2011 (µε πετρελαιοειδή)  

 
 

Οσον αφορά το διµερές εµπόριο χωρίς πετρελαιοειδή παρατηρείται µείωση των 
ελληνικών εξαγωγών κατά -17,6% και αύξηση των εισαγωγών κατά 40,9% 
 

∆µερές εµπόριο Ιαν-Σεπ  2011 (χωρίς πετρελαιοειδή) 

 
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ  

    
Η πτώση σε ορισµένα από τα παραδοσιακά µας προϊόντα οφείλεται πρωτίστως 
στην έλλειψη ρευστότητας στην αιγυπτιακή αγορά και την απροθυµία χορήγησης 
από τις τράπεζες πιστώσεων στους εισαγωγείς καθώς µεγάλο ποσοστό των συναλ-
λαγµατικών διαθεσίµων κατευθύνεται στην κάλυψη του ελλείµµατος του κρατικού 
προϋπολογισµού. Επίσης οι ταραχές του Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου και η πολιτική 
ρευστότητα που ακολούθησε είχαν αρνητική επίπτωση στην οικονοµική δραστηριό-
τητα ενώ η υποτίµηση της αιγυπτιακής  λίρας κυρίως σε σχέση µε το ευρώ έπληξε 
τις εξαγωγές χωρών της ΕΕ. 
    
    
    

αξία σε € Ιαν-Σεπ 2010 Ιαν-Σεπ 2011 % διαφο-

Ελληνικές εξαγωγές 102.460.212 264.732.481 158,4% 

Ελληνικές εισαγωγές 195.033.793 516.920.330 165% 

εµπορικό ισοζύγιο -92.573.581 -252.187.849   

όγκος συναλλαγών 297.494.005 781.652.811 162,7% 

κάλυψη εισαγ/εξαγ. 52,53% 51,21%   

αξία σε € Ιαν-Σεπ 2010 Ιαν-Σεπ 2011 % διαφο-

Ελληνικές εξαγωγές 101.813.266 83.878.518 -17,6% 

Ελληνικές εισαγωγές 95.471.851 134.540.240 40,9% 

εµπορικό ισοζύγιο 6.341.415 -50.661.722   

όγκος συναλλαγών 197.285.117 218.418.758 10,7% 

κάλυψη εισαγ/εξαγ. 106,64% 62,34%   
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ     

    
Πρόβλεψη για µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµά-Πρόβλεψη για µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµά-Πρόβλεψη για µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµά-Πρόβλεψη για µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµά-
των υπό το φως της διαµορφούµενης νέας πολιτικής των υπό το φως της διαµορφούµενης νέας πολιτικής των υπό το φως της διαµορφούµενης νέας πολιτικής των υπό το φως της διαµορφούµενης νέας πολιτικής 
πραγµατικότηταςπραγµατικότηταςπραγµατικότηταςπραγµατικότητας    
 
Ο σύµβουλος οικονοµικών υποθέσεων του κυβερνώ-
ντος στρατιωτικού συµβουλίου, Mahmoud Nasr, προέ-
βλεψε µείωση κατά 1/3 δηλ.σε $15 δις, των συναλλαγ-
µατικών αποθεµάτων της χώρας µέχρι το τέλος Ιανου-
αρίου 2012 και αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµα-
τος. Στην πραγµατικότητα, τα αποθέµατα θα είναι µό-
νο $10 δις, ποσό που επαρκεί για κάλυψη εισαγωγών 
µόλις δύο µηνών, καθώς τα υπόλοιπα 5 δις αφορούν 
ληξιπρόθεσµες οφειλές.  
 
Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας από την 
εξέγερση του περασµένου Ιανουαρίου µειώνονται διαρ-
κώς, λόγω εκροής κεφαλαίων και πτώσης εσόδων από 
τον τουρισµό. Ενδεικτικό της επιταχυνόµενης τάσης 
µείωσης των αποθεµάτων είναι το γεγονός ότι µόνο τον 
Οκτωβρίου τ.έ. τα συναλλαγµατικά αποθέµατα µειώθη-
καν κατά $2 δις. Αναλυτές εκτιµούν, ότι ήδη το υπάρ-
χον επίπεδο αποθεµάτων αφήνει µικρά περιθώρια αντί-
δρασης σε µια νοµισµατική κρίση. 
 
Στα τέλη Οκτωβρίου το εθνικό νόµισµα κατέγραψε τη 
µεγαλύτερη πτώση της αξίας του µέσα σε διάστηµα 7 
ετών, ενώ οικονοµολόγοι προβλέπουν, ότι θα υπάρξει 
περαιτέρω πτώση το 2012, εκτός εάν η νέα Κυβέρνη-
ση, που θα προκύψει από τις εν εξελίξει εκλογές, κατα-
φέρει να επανακτήσει την εµπιστοσύνη των ξένων ε-
πενδυτών. Στους κόλπους του κυβερνώντος σχήµατος 
υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε την προσφυγή στο ∆ΝΤ 
καθώς εγείρονται ερωτήµατα «απεµπόλιση εθνικής 
κυριαρχίας». Οσοι αντιτίθενται στην προσφυγή σε εξω-
τερικό δανεισµό προτείνουν λύσεις όπως η αναθεώρη-
ση της πολιτικής των επιδοτήσεων, κυρίως του πετρε-
λαίου, που εκπροσωπούν το 20-25% του συνόλου των 
κρατικών δαπανών.  
 
Επισηµαίνεται ότι,  ενώ αρχικά το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα για το οικ. έτος 2011/12 είχε υπολογιστεί σε 
133 δις λίρες Αιγύπτου ($22 δις ή 8,6% του ΑΕΠ), έχει 
πλέον αναθεωρηθεί σε 167 δις λίρες, που αντιστοιχεί 
στο 11% του ΑΕΠ. Επίσης, εκφράζονται αµφιβολίες για 
την ικανότητα των αιγυπτιακών τραπεζών να καλύ-
ψουν τα ελλείµµατά τους χωρίς προσφυγή σε εξωτερι-
κό δανεισµό 
 
Περαιτέρω πτώση της αξίας της λίραςΠεραιτέρω πτώση της αξίας της λίραςΠεραιτέρω πτώση της αξίας της λίραςΠεραιτέρω πτώση της αξίας της λίρας    
    
 Η αιγυπτιακή λίρα κατέ-
γραψε τη χαµηλότερη 
ισοτιµία της µε το αµερι-
κανικό δολάριο σε διά-
στηµα 7 ετών στις  
7.12.2011 όπου η ισοτι-
µία διαµορφώθηκε σε 1 
δολάριο/6,0085.      Την 

ίδια τιµή είχε αγγίξει στις 4.1.2005. Η Κεντρική Τράπεζα 
παρεµβαίνει εδώ και 11 µήνες δαπανώντας συναλλαγ-
µατικά αποθέµατα, προκειµένου να αναχαιτίσει υποτί-
µηση του εθνικού νοµίσµατος. Ως αποτέλεσµα αυτής 
της πολιτικής είναι η µείωση  συναλλαγµατικών αποθε-
µάτων από $36 δις στις αρχές του χρόνου σε $20.2 τον 
περασµένο Νοέµβριο.   
 
Άνοδος πληθωρισµού:Άνοδος πληθωρισµού:Άνοδος πληθωρισµού:Άνοδος πληθωρισµού:  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας της Αιγύπτου, ο πληθωρισµός τιµών τροφίµων σε 
ετήσια βάση ανήλθε 
τον περασµένο Νοέµ-
βριο σε 9,1% από 7,1% 
τον Νοέµβριο 2010. Ο 
δείκτης τιµών κατανα-
λωτή ήταν 120,4 σε 
σύγκριση µε 119,2 τον 
περασµένο Οκτώβριο 
και µε 110,4 τον Νοέµ-
βριο του προηγούµενου 
έτους.  
 
Οι τιµές τροφίµων και ποτών, που αποτελούν το µεγαλύ-
τερο µέρος του δείκτη τιµών καταναλωτή αυξήθηκαν σε 
ετήσια βάση κατά 11,6% τον Νοέµβριο από 8,7% ένα 
µήνα νωρίτερα. Επιπλέον, η τιµή του βουτανίου αυξήθη-
κε σε ετήσια βάση κατά 38% και του καπνού κατά 41%.  
Τον περασµένο Νοέµβριο η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύ-
πτου ανακοίνωσε, ότι ο κίνδυνος για περαιτέρω άνοδο 
του πληθωρισµού την ώθησε σε αύξηση των επιτοκίων 
για πρώτη φορά µέσα σε τρία χρόνια παρά το γεγονός, 
ότι η οικονοµική δραστηριότητα επιβραδύνεται.  
 
Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:  
 
Κατά 5,5% αυξήθηκαν τον Νοέµβριο 2011 τα έσοδα 
από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ ανερχόµενα σε $435,5 εκ. 
σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του 2010. Τον Οκτώβριο 
2011 τα έσοδα ανήλθαν σε $447.9 εκ.      
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∆ωρεά για αναπτυξιακά έργα από ΕΕ και Παγκόσµια Τράπε-∆ωρεά για αναπτυξιακά έργα από ΕΕ και Παγκόσµια Τράπε-∆ωρεά για αναπτυξιακά έργα από ΕΕ και Παγκόσµια Τράπε-∆ωρεά για αναπτυξιακά έργα από ΕΕ και Παγκόσµια Τράπε-
ζα:ζα:ζα:ζα:  
Σύµφωνα µε εκπρόσωπο του Κοινωνικού Ταµείου Ανάπτυξης 
η Αίγυπτος πρόκειται να λάβει δωρεά ύψους 25 εκ. ευρώ για 
την πραγµατοποίηση αναπτυξιακών έργων από την ΕΕ και 
την Παγκόσµια Τράπεζα. Πρόκειται για έργα, που θα πραγ-
µατοποιηθούν σε 5 επαρχίες τα επόµενα 4 χρόνια και θα 
αφορούν τοµείς όπως υγεία, παιδεία, περιβάλλον κλπ.  
 
Προειδοποιήσεις ευρωπαίων για τις ξένες επενδύσεις:Προειδοποιήσεις ευρωπαίων για τις ξένες επενδύσεις:Προειδοποιήσεις ευρωπαίων για τις ξένες επενδύσεις:Προειδοποιήσεις ευρωπαίων για τις ξένες επενδύσεις:  
Ευρωπαίοι αξιωµα-
τούχοι προειδοποίη-
σαν µε δηλώσεις 
τους σχετικά µε 
τους κινδύνους, που 
περικλείει η επενδυ-
τική δραστηριότητα 
στην Αίγυπτο. Αξιω-
µατούχος της εδώ 
αντιπροσωπείας της 
ΕΕ επεσήµανε, ότι 
οι κίνδυνοι ξεπερνούν κάθε πιθανή ωφέλεια και ανέφερε, ότι 
πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες φοβούνται, ότι θα υπάρξουν 
πιέσεις για να αναθεωρηθούν οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις 
της περιόδου Μουµπάρακ, καθώς υπάρχει δυσαρέσκεια 
αναφορικά µε τον ιδιωτικό τοµέα.  
 
Επιπλέον, σε συνέντευξη τύπου στο Κάιρο στις αρχές ∆εκεµ-
βρίου τ.έ., ο Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε, ότι 
ξένες επενδύσεις είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν επί 
του παρόντος, καθώς δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. 
Στον αντίποδα των δηλώσεων αυτών, γερµανοί επενδυτές 
εκφράζουν παράπονα για την αναποτελεσµατικότητα της 
αιγυπτιακής ∆ιοίκησης καθώς σηµαντικά επενδυτικά έργα 
δεν προχωρούν Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνω-
σε τον περασµένο Νοέµβριο, ότι οι ξένες επενδύσεις µειώθη-
καν κατά 20% το 2ο εξάµηνο του 2011.   

 

 
Περικοπή κυβερνητικών δαπανών:Περικοπή κυβερνητικών δαπανών:Περικοπή κυβερνητικών δαπανών:Περικοπή κυβερνητικών δαπανών:  
Ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι η Κυβέρνηση απο-
φάσισε την περικοπή δαπανών σε µια προσπάθεια συγκρά-
τησης της  διεύρυνσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  
Συγκεκριµένα, ανακοινώθηκε η απόφαση να µην κατασκευ-
αστούν νέα γραφεία, να αγοράζονται αποκλειστικά αιγυπτια-
κά προϊόντα και να µη γίνει προµήθεια νέων αυτοκινήτων. 
Επιπλέον, ορίστηκε ανώτατος µισθός για κυβερνητικούς α-
ξιωµατούχους. Με τον τρόπο αυτό αναµένεται  µείωση κατά 
20 δις λίρες (€ 2.5 δις) του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, το 
οποίο ανέρχεται σε 134 δις λίρες Αιγύπτου (€ 16.75 δις).  
 
Στο πρώτο Υπουργικό Συµβούλιο, που πραγµατοποιήθηκε 
στις 19.12,  η νέα κυβέρνηση διέγραψε χρέος 153,7 εκ. 
λιρών (€ 19,21 εκ.) από επιτόκια δανείων, που 22.000 γε-
ωργοί είχαν συνάψει µε την κρατική Agricultural Credit Bank 
και αποφάσισε την παράταση αποπληρωµής χρεών των γε-
ωργών ύψους 4,8 εκ. λιρών (€ 600 εκ.) για 5 ακόµα χρόνια. 
Η Υπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας ανακοίνωσε, ότι η Κυβέρ-
νηση θα δαπανήσει 150 εκ. λίρες (€ 18,75 εκ.) για αγορά 

βαµβακιού  από τους αιγυπτίους γεωργούς και, ότι ανέβαλε 
την επιβολή φόρου ακινήτων για το επόµενο έτος. Τέλος, 
ανέφερε, ότι αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους επενδυτές, 
που είχαν αγοράσει κρατική γη σε χαµηλότερες από τις 
πραγµατικές τιµές, να πληρώσουν τη διαφορά χωρίς να κα-
ταφύγουν σε διεθνή διαιτησία.      

    

    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

    
Σαουδαραβική εξαγορά αιγυπτιακών εταιρειών:Σαουδαραβική εξαγορά αιγυπτιακών εταιρειών:Σαουδαραβική εξαγορά αιγυπτιακών εταιρειών:Σαουδαραβική εξαγορά αιγυπτιακών εταιρειών:  
Η σαουδαραβική εταιρεία τροφίµων Savola εξαγόρασε το 
εναποµείναν 22% των µετοχών των αιγυπτιακών εταιρειών 
παραγωγής ζυµαρικών Al-Malika και Al-Farasha. Το υπόλοι-
πο 78% είχε αγοραστεί από την Savola τον περασµένο Ο-
κτώβριο µε τίµηµα $92.5 εκ., ενώ το συνολικό τίµηµα ανήλ-
θε σε  $119.8 εκ. Ας σηµειωθεί, ότι η Savola έχει στην ιδιο-
κτησία της τη µεγαλύτερη µονάδα επεξεργασίας ζάχαρης 
στη Μέση Ανατολή, ενώ αποτελεί και τον κυριότερο µέτοχο 
της Almarai Co, της µεγαλύτερης σε αξία εταιρείας γαλακτο-
κοµικών της περιοχής.  

 
    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Επένδυση Επένδυση Επένδυση Επένδυση $$$$3 3 3 3 δις της γαλλικής δις της γαλλικής δις της γαλλικής δις της γαλλικής Total:Total:Total:Total:  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση αξιωµατούχου του Υπουργείου 
Πετρελαίου, η γαλλική Total πρόκειται να συνάψει συµφωνία 
ύψους $3 δις µε την Egyptian Petrochemicals Holding Com-
pany για την κατασκευή µονάδας παραγωγής ολεφίνης από 
φυσικό αέριο. Η µονάδα θα 
λειτουργεί σε βιοµηχανική ζώνη 
βορειοδυτικά του Κόλπου του 
Σουέζ. Η αναµενόµενη παρα-
γωγική δυνατότητα της µονά-
δας θα ανέρχεται ετησίως σε 
470.000 τόνους πολυπροπυλε-
νίου, 185.000 τόνους βενζί-
νης, 40.000 τόνους LPG και 
530.000 τόνους οξέος, ενώ η 
ολοκλήρωσή της θα πραγµατο-
ποιηθεί σε 3 χρόνια και η λειτουργία της αναµένεται να αρχί-
σει στα τέλη 2014.  
 
Κατασκευή διυλιστηρίων:Κατασκευή διυλιστηρίων:Κατασκευή διυλιστηρίων:Κατασκευή διυλιστηρίων:  
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κατάρ Qatar Interna-
tional σκοπεύει να χρηµατοδοτήσει την κατασκευή διυλιστη-
ρίων αξίας $3.7 δις από την Egyptian Refining Company, για 
τα οποία η αιγυπτιακή πλευρά φιλοδοξεί να είναι από τα 
πλέον σύγχρονα και µεγαλύτερα στην Βόρεια Αφρική. Προς 
το παρόν διεξάγονται διαπραγµατεύσεις για την τελική δια-
µόρφωση της συµφωνίας. 

 
    

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Πιθανότητα διεθνούς διαγωνισµού για προµήθεια ρυζιού:Πιθανότητα διεθνούς διαγωνισµού για προµήθεια ρυζιού:Πιθανότητα διεθνούς διαγωνισµού για προµήθεια ρυζιού:Πιθανότητα διεθνούς διαγωνισµού για προµήθεια ρυζιού:  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Γενικής Αρ-
χής Προµηθειών (GASC),  εν λόγω  Αρχή πρόκειται να προχω-
ρήσει σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για την προµή-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    Σ Ε Λ Ι ∆ Α  3  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  
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θεια ρυζιού, εάν οι 
τοπικοί παραγωγοί 
συνεχίσουν να αποθη-
κεύουν το εγχώριο 
προϊόν τους, προκει-
µένου να προκαλέ-
σουν αύξηση της τι-
µής. Εισαγόµενο ρύζι 
κυκλοφορεί ήδη στην 
αγορά από ιδιώτες 
εισαγωγείς. Επισηµαί-
νεται, ότι η Αίγυπτος δαπανά περίπου $5.5 δις το χρόνο σε 
επιδοτήσεις τροφίµων.  Ήδη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για 
πώληση ρυζιού στην Αίγυπτο από την Ταϋλάνδη, τις Φιλιππί-
νες, το Βιετνάµ και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.  
Από τον Μάρτιο 2008 ισχύει απαγόρευση εξαγωγής ρυζιού, 
για να καλυφθούν ελλείψεις στην εγχώρια αγορά.  
 
Το 2007 η Αίγυπτος εξήγαγε 1,25 εκ. τόνους µεσαίου κόκκου 
ρύζι, που αντιστοιχούσε σε 35% των πωλήσεων αυτού του 
είδους ρυζιού στην παγκόσµια αγορά. Τον περασµένο Οκτώ-
βριο η  GASC άρχισε απευθείας προµήθειες από τους τοπι-
κούς παραγωγούς, προκειµένου να µειώσει τις υπερβολικές 
τιµές, που επετυγχάνοντο µέσω διαγωνισµών. Πάρα ταύτα, 
σύµφωνα πάντα µε την ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της 
GASC, οι έµποροι συνεχίσουν να κρατάνε στις αποθήκες το 
ρύζι, µε αποτέλεσµα η προσφερόµενη ποσότητα στην αγορά 
να µειώνεται. Η ετήσια συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε 
3,34 εκ. τόνους. Η φετινή συγκοµιδή απέφερε 4 εκ. τόνους, 
αλλά η απαγόρευση εξαγωγών εµποδίζει τους εµπόρους να 
επιτύχουν υψηλές τιµές πουλώντας το προϊόν στο εξωτερικό.  
Ο αντιπρόεδρος της GASC δήλωσε, ότι αν υπάρξει προσφορά 
ντόπιου ρυζιού περίπου 250.000 τόνων σε κατάλληλη τιµή, 
τότε δεν θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισµό. ∆ιαφορετικά, 
αυτός θα προκηρυχθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα.   
 
 
Εξαγωγές πατάτας στην ΕΕ:Εξαγωγές πατάτας στην ΕΕ:Εξαγωγές πατάτας στην ΕΕ:Εξαγωγές πατάτας στην ΕΕ:  
Μετά την επιβεβαίωση εκ µέρους της ΕΕ, ότι οι αιγυπτιακές 
πατάτες είναι ασφαλείς για κατανάλωση, 250.000 τόνοι πα-
τάτας πρόκειται να εξαχθούν το επόµενο έτος προς τις χώρες 
της ΕΕ. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αιγυπτιακής φυτοϋ-
γειονοµικής Αρχής, όλοι οι όροι, που τέθηκαν από το 2004 
και εντεύθεν από την ΕΕ αναφορικά µε φυτικές αρρώστιες 
συµπεριλαµβανοµένης αυτής του ιού  e-coli, έχουν ικανοποιη-
θεί από την αιγυπτιακή πλευρά.    
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    
    

Μείωση τιµών σιδήρου λόγω χαµηλής ζήτησης:Μείωση τιµών σιδήρου λόγω χαµηλής ζήτησης:Μείωση τιµών σιδήρου λόγω χαµηλής ζήτησης:Μείωση τιµών σιδήρου λόγω χαµηλής ζήτησης: Οι εταιρείες 
σιδήρου, που δραστηριοποιούνται στην αιγυπτιακή αγορά 
ανακοίνωσαν, ότι δε θα αυξήσουν τις τιµές τον µήνα ∆εκέµ-
βριο παρά την αύξηση της τιµής της πρώτης ύλης, καθώς οι 
πωλήσεις µειώθηκαν κατά 30% τους 2 προηγούµενους µή-
νες. Οι εταιρείες επιδιώκουν να µειώσουν τα αποθέµατά τους 
στην τρέχουσα φάση ύφεσης. Συγκεκριµένα ο σίδηρος θα 
πωλείται 4500 λίρες (€563,2) στο Κάιρο και 4650 λίρες 
(€581,9) στην Άνω Αίγυπτο. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
Επιµελητηρίου του Καΐρου, εξαιτίας της αδυναµίας της Κυ-
βέρνησης να πληρώσει τις εταιρείες για εν εξελίξει έργα, η 
εκτέλεσή τους διακόπηκε.    

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  4  

Ακύρωση ιδιωτικοποίησης βιοµηχανίας:Ακύρωση ιδιωτικοποίησης βιοµηχανίας:Ακύρωση ιδιωτικοποίησης βιοµηχανίας:Ακύρωση ιδιωτικοποίησης βιοµηχανίας:  
Ακυρώθηκε από αιγυπτιακό ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο η κατά 
άνω του 50% πώληση σε ιδιώτες των µετοχών της κρατικής 
Nile Cotton Ginning Company µεταξύ 1997 και 1998, που 
αποτελούσε µέρος προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, το οποί-
ο είχε υιοθετηθεί από την τότε Κυβέρνηση τη δεκαετία του 
’90. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, οι µετοχές πρέ-
πει να µεταβιβαστούν στο Κράτος, καθώς κατά την πώλησή 
τους έγινε υποτίµηση της αξίας της εταιρείας, µε αποτέλε-
σµα να πωληθεί σε χαµηλότερη από την πραγµατική τιµή. 
Επιπλέον, η απόφαση καλεί τους αρµόδιους κυβερνητικούς 
φορείς να ερευνήσουν εξονυχιστικά τους κυβερνητικούς 
αξιωµατούχους, που έλαβαν µέρος στη συµφωνία πώλησης. 
Οι Hamdi al-Fakharany, δικηγόρος, και Khaled Ali, ακτιβι-
στής του Αιγυπτιακού Κέντρου για Οικονοµικά και Κοινωνικά 
∆ικαιώµατα, κατέθεσαν τη σχετική αγωγή µε το σκεπτικό, ότι 
η συγκεκριµένη πώληση συνιστά περίπτωση διασπάθισης 
δηµοσίου χρήµατος, στην οποία, επιδιδόταν συστηµατικά η 
Κυβέρνηση του πρώην Προέδρου Μουµπάρακ µέσω των 
Πρωθυπουργών του, συµπεριλαµβανοµένου και του νυν υπη-
ρεσιακού Πρωθυπουργού Γκανζούρι, ο οποίος έχει διατελέσει 
Πρωθυπουργός την δεκαετία του ’90. Σύµφωνα µε κυβερνη-
τικό αξιωµατούχο, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε να 
ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης, προκειµένου 
να προστατευθούν οι µετοχές της εταιρείας, καθώς όπως 
τονίζουν και πολλοί αναλυτές, είναι αδύνατον να επανακρα-
τικοποιηθεί εταιρεία, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε µέσω του 
Χρηµατιστηρίου. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Αύξηση διοδίων ∆ιώρυγας Σουέζ:Αύξηση διοδίων ∆ιώρυγας Σουέζ:Αύξηση διοδίων ∆ιώρυγας Σουέζ:Αύξηση διοδίων ∆ιώρυγας Σουέζ:  
Η Αρχή της ∆ιώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε, ότι από τον 
Μάρτιο 2012 θα αυξηθούν τα διόδια κατά 3%. Η αύξηση 
αποφασίστηκε µετά από µελέτες της ∆ιεύθυνσης της ∆ιώρυ-
γας σχετικά µε τις προβλέψεις της θαλάσσιας κίνησης το 
επόµενο έτος, οι οποίες έλαβαν υπόψη τις εκτιµήσεις για την 
οικονοµική µεγέθυνση σε διάφορες περιοχές του κόσµου και 
για τον όγκο του εµπορίου. Επιπλέον, η Αρχή έλαβε υπόψη 
τον ζωτικό οικονοµικό ρόλο της ∆ιώρυγας και ότι τα τέλη 
διέλευσης παρέµειναν σταθερά τα προηγούµενα 3 χρόνια. 
 
∆ιπλασιασµός πτήσεων ∆ιπλασιασµός πτήσεων ∆ιπλασιασµός πτήσεων ∆ιπλασιασµός πτήσεων Egypt Air Egypt Air Egypt Air Egypt Air στη Λιβύη:στη Λιβύη:στη Λιβύη:στη Λιβύη:    
 Στις αρχές ∆εκεµβρίου 2011, ο εθνικός αεροµεταφορέας 
της Αιγύπτου EgyptAir ανακοίνωσε, ότι από 7.12 αυξάνει τις 
εβδοµαδιαίες πτήσεις της προς τη Λιβύη από 11 σε 21, δη-
λαδή θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά 2 πτήσεις προς 
Τρίπολη και 1 πτήση προς Βεγγάζη. 
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Μείωση κατά Μείωση κατά Μείωση κατά Μείωση κατά 1/3 1/3 1/3 1/3 των τουριστικών εσόδων:των τουριστικών εσόδων:των τουριστικών εσόδων:των τουριστικών εσόδων: Η Αίγυπτος αναµέ-

νεται να έχει 
για το 2011 
συνολικά έσοδα 
ύψους $9 δις 
από τον τουρι-
στικό τοµέα, 
1/3 λιγότερο 
από το 2010, 
σύµφωνα µε 
δηλώσεις αξιω-
µατούχου του 
Υπουργείου 
Τουρισµού. Ο 

Τουρισµός είναι η κύρια πηγή συναλλάγµατος για τη χώρα και 
ο τοµέας αντιστοιχεί σε 11% του ΑΕΠ. Ο αιγύπτιος Υπουργός 
Τουρισµού δήλωσε, ότι ο τοµέας απειλείται από ορισµένους 
υποψήφιους στις κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίοι προέβη-
σαν σε «ανεύθυνες» δηλώσεις και υποσχέθηκε, ότι θα φροντίσει 
να µην υπάρξουν επιπτώσεις στον τουρισµό εξαιτίας αυτών 
των δηλώσεων. Επιπλέον προειδοποιήσεις για την απειλή, που 
αποτελούν για τον τουρισµό οι ακραίοι ισλαµιστές, έδωσαν και 
εργαζόµενοι στον τουριστικό τοµέα της Αιγύπτου λέγοντας, ότι 
θα στηρίξουν τον τοµέα ενώπιον οποιουδήποτε «θα τον κατέ-
στρεφε». Η όλη συζήτηση προκλήθηκε από δηλώσεις επιφανών 
ισλαµιστών για απαγορεύσεις στο αλκοόλ, στις µικτές παραλίες 
ανδρών-γυναικών και στα δυτικού τύπου γυναικεία µαγιώ, ενώ 
ένας επιφανής σαλαφιστής, σε αντίθεση µε την επίσηµη 
«γραµµή» του κόµµατός του, πρότεινε να καλυφθούν αρχαία 
αιγυπτιακά αγάλµατα, επειδή είναι ειδωλολατρικά. 
   
Ακύρωση κρατήσεων λόγω επεισοδίων:Ακύρωση κρατήσεων λόγω επεισοδίων:Ακύρωση κρατήσεων λόγω επεισοδίων:Ακύρωση κρατήσεων λόγω επεισοδίων:  
Ο Υφυπουργός Τουρισµού της Αιγύπτου δήλωσε στον Τύπο, ότι 
εξαιτίας των επεισοδίων, που άρχισαν στις 16.12, έγιναν ακυ-
ρώσεις κρατήσεων, ενώ το Υπουργείο ζήτησε από τα Γραφεία 
του στο εξωτερικό να ερευνήσουν τον αντίκτυπο των ταραχών 
στα προγράµµατα των ταξιδιωτικών πρακτόρων, καθώς, όπως 
είπε, η απώλεια της εµπιστοσύνης της Αιγύπτου ως τουριστικού 
προορισµού είναι σοβαρότερη από την ακύρωση κρατήσεων. 
Επίσης εκτίµησε, ότι θα πληγεί κυρίως ο πολιτιστικός τουρι-
σµός, που εκπροσωπεί το 25% του τουριστικού εισοδήµατος 
της χώρας, ενώ το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο υπολόγισε τη 
ζηµιά από τις ταραχές σε 300 εκ λίρες Αιγύπτου (€37,5 εκ.) 
την ηµέρα, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι ο παραθαλάσσιος 
τουρισµός δε θα πληγεί     
    

    

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    

Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω ταραχών:Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω ταραχών:Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω ταραχών:Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω ταραχών: Την Κυριακή, 
18.12.2011, το Χρηµατιστήριο Καΐρου κατέγραψε απώλειες 
8,5 δις λιρών Αιγύπτου εξαιτίας των φόβων για την πορεία της 
αιγυπτιακής οικονοµίας, που δηµιουργήθηκαν από τα βίαια 
επεισόδια στο κέντρο της πόλης, τα οποία είχαν ως αποτέλε-
σµα τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυµατίες. Ο 
κύριος δείκτης EGX30 έκλεισε στις 3.802 µονάδες, ενώ η ισο-
τιµία διαµορφώθηκε σε 6,0210 λίρες/ $1. Ωστόσο, σύµφωνα 
µε αναλυτές,  τα τελευταία επεισόδια πιθανόν να µην έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµία της χώρας, καθώς οι επεν-
δυτές αναµένουν ούτως ή άλλως να ολοκληρωθεί η εκλογική 
διαδικασία, η οποία είναι το διακύβευµα για την επίτευξη στα-
θερότητας και ασφάλειας στην χώρα.   

    
    

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Ρέπος:Ρέπος:Ρέπος:Ρέπος: Σε µια ακόµα προσφορά εβδοµαδιαίων ρέπος, η Κε-
ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου συνήψε συµφωνίες ύψους 
10,399 δις λιρών ($1.731 δις), που αποτελεί το σύνολο του 
ποσού, που προσφέρθηκε, µε προκαθορισµένου επιτόκιο 
9,75%.    
    
    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Σε διάλογο καλεί τους Σαλαφιστές ο Υπουργός Τουρισµού:Σε διάλογο καλεί τους Σαλαφιστές ο Υπουργός Τουρισµού:Σε διάλογο καλεί τους Σαλαφιστές ο Υπουργός Τουρισµού:Σε διάλογο καλεί τους Σαλαφιστές ο Υπουργός Τουρισµού:  
Η επιτυχία των ισλαµιστών στις πρόσφατες εκλογές, τόσο των 
µετριοπαθών (Αδελφοί Μουσουλµάνοι), όσο και των ακραίων 
(Σαλαφιστές), έχει προκαλέσει ανησυχία στους εργαζόµενους 
στον τουριστικό τοµέα. Ο Υφυπουργός Τουρισµού, κ. Hisham 
Zaazou, δήλωσε στον τύπο, ότι «οι Μουσουλµάνοι δεν κατέ-
στρεψαν τους ναούς των Φαραώ, όταν κατέλαβαν την Αίγυ-
πτο» και κάλεσε σε διάλογο τους Σαλαφιστές, προκειµένου 
να τους εξηγήσει τη σηµασία του 
Τουρισµού στην Οικονοµία της χώ-
ρας. Επεσήµανε, ότι οι Αδελφοί 
Μουσουλµάνοι κατανοούν περισσό-
τερο την ανάγκη να ενισχυθεί ο 
Τουρισµός, που αποφέρει ετησίως 
έσοδα $12.5 δις στη χώρα και τα 
οποία αναµένεται να ανέλθουν σε 
$25 δις έως το 2025. Τέλος, ο Υ-
φυπουργός απέρριψε κατηγορηµα-
τικά τις κατηγορίες των Σαλαφι-
στών, ότι ο Τουρισµός «προάγει την πορνεία, το αλκοόλ και 
άλλες διαστροφές».    
 
Μείωση κατά Μείωση κατά Μείωση κατά Μείωση κατά 1/3 1/3 1/3 1/3 των τουριστικών εσόδων:των τουριστικών εσόδων:των τουριστικών εσόδων:των τουριστικών εσόδων:  
Η Αίγυπτος αναµένεται να έχει για το 2011 συνολικά έσοδα 
ύψους $9 δις από τον τουριστικό τοµέα, 1/3 λιγότερο από 
το 2010, σύµφωνα µε δηλώσεις αξιωµατούχου του Υπουρ-
γείου Τουρισµού. Ο Τουρισµός είναι η κύρια πηγή συναλλάγ-
µατος για τη χώρα και ο τοµέας αντιστοιχεί σε 11% του ΑΕΠ. 
Ο αιγύπτιος Υπουργός Τουρισµού δήλωσε, ότι ο τοµέας απει-
λείται από ορισµένους υποψήφιους στις κοινοβουλευτικές 
εκλογές, οι οποίοι προέβησαν σε «ανεύθυνες» δηλώσεις και 
υποσχέθηκε, ότι θα φροντίσει να µην υπάρξουν επιπτώσεις 
στον τουρισµό εξαιτίας αυτών των δηλώσεων.  
 
Επιπλέον προειδοποιήσεις για την απειλή, που αποτελούν για 
τον τουρισµό οι ακραίοι ισλαµιστές, έδωσαν και εργαζόµενοι 
στον τουριστικό τοµέα της Αιγύπτου λέγοντας, ότι θα στηρί-
ξουν τον τοµέα ενώπιον οποιουδήποτε «θα τον κατέστρεφε». 
Η όλη συζήτηση προκλήθηκε από δηλώσεις επιφανών ισλαµι-
στών για απαγορεύσεις στο αλκοόλ, στις µικτές παραλίες 
ανδρών-γυναικών και στα δυτικού τύπου γυναικεία µαγιώ, 
ενώ ένας επιφανής σαλαφιστής, σε αντίθεση µε την επίσηµη 
«γραµµή» του κόµµατός του, πρότεινε να καλυφθούν αρχαία 
αιγυπτιακά αγάλµατα, επειδή είναι ειδωλολατρικά.   

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ 
Σ Ε Λ Ι ∆ Α  5  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Σ Ε Λ Λ Ι ∆ Α   6  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  

Συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/LEΣυναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/LEΣυναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/LEΣυναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/LE

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/12 15/12 17/12 19/12 21/12 23/12 25/12 27/12 29/12 31/12

Συναλλαγµατική ισοτιµία $/LEΣυναλλαγµατική ισοτιµία $/LEΣυναλλαγµατική ισοτιµία $/LEΣυναλλαγµατική ισοτιµία $/LE

5,95

6,00

6,05

6,10

1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/12 15/12 17/12 19/12 21/12 23/12 25/12 27/12 29/12 31/12

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

1/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12

Χρηµατιστήριο Αιγύπτου ∆εκέµβριος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου ∆εκέµβριος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου ∆εκέµβριος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου ∆εκέµβριος 2011201120112011
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