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Έκθεση για την αιγυπτιακή Οικονοµία το Έκθεση για την αιγυπτιακή Οικονοµία το Έκθεση για την αιγυπτιακή Οικονοµία το Έκθεση για την αιγυπτιακή Οικονοµία το 2011:2011:2011:2011:  
Σύµφωνα µε έκθεση του Υπουργικού Συµβουλίου σηµειώθηκε αύξηση κατά 26% 
στις πτωχεύσεις το 2011 σε σύγκριση µε το 2010. Η αξία των τίτλων στο Χρηµατι-
στήριο Καΐρου κατέγραψε µείωση 67%, ο αριθµός των εταιρειών που ιδρύθηκαν το 
2011 µειώθηκε κατά 13%, το εξαγχθέν κεφάλαιο µειώθηκε κατά 40%, ενώ οι ιδιω-
τικές εταιρείες απώλεσαν το 39% του κεφαλαίου τους. Συνολικά το 2011 η αξία 
του µετοχικού κεφαλαίου στο Χρηµατιστήριο µειώθηκε κατά $32.24 δις και ο κύρι-
ος δείκτης κατά 49,3%. Επιπλέον, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 33% και οι εξαγω-
γές κατά 7% το ∆εκέµβριο 2011 συγκριτικά µε τον ίδιο µήνα του 2010. Επίσης τον 
∆εκέµβριο 2011 η λίρα Αιγύπτου υποτιµήθηκε έναντι του δολαρίου, του ευρώ και 
της βρετανικής λίρας κατά 3,7%, ενώ η αξία του χρυσού αυξήθηκε κατά 27%. Στις 
30/12/11, ο Οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανό-
τητα της χώρας επικαλούµενος τα µειωµένα συναλλαγµατικά αποθέµατα και την 
συνεχιζόµενη πολιτική αναταραχή.  
Περαιτέρω, η ανωτέρω έκθεση αναφέρει για το 2011 30% αύξηση των χρηστών 
του internet, 26% αύξηση των εγγραφών κινητής τηλεφωνίας και 10% µείωση των 
χρηστών σταθερής τηλεφωνίας σε σύγκριση µε το 2010. Μείωση κατά 33% ση-
µειώθηκε και στα έσοδα από µεταφορές αγαθών µε το σιδηρόδροµο και κατά 14% 
στα έσοδα από το φυσικό αέριο. Η τιµή του τσιµέντου µειώθηκε κατά 16% και του 
σιδήρου αυξήθηκε κατά 19%. Τέλος, η προσφορά νέων θέσεων εργασίας στον ιδιω-
τικό τοµέα παρουσίασε µείωση κατά 55%.       
    
Υποβάθµιση Αιγύπτου από την Υποβάθµιση Αιγύπτου από την Υποβάθµιση Αιγύπτου από την Υποβάθµιση Αιγύπτου από την Fitch Ratings:Fitch Ratings:Fitch Ratings:Fitch Ratings:  
Η Fitch Ratings υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου στις 
30.12.2011 σε ΒΒ εξαιτίας της ουσιαστικής και συνεχιζόµενης µείωσης των συναλ-
λαγµατικών αποθεµάτων τα οποία ανέρχονται σε $18 δις και επαρκούν για την 
κάλυψη των αναγκών της χώρας για 4 µήνες. Επίσης, η σχετική έκθεση αναφέρει 
ότι εξαιτίας της ασταθούς οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης, είναι πιθανή πε-
ραιτέρω υποβάθµιση. Ο οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ότι η µείωση των συναλ-
λαγµατικών αποθεµάτων επιταχύνθηκε τους µήνες Οκτώβριο/Νοέµβριο 2011 και, 
ότι η πολιτική αναταραχή καθυστερεί την οικονοµική ανάκαµψη και επιδεινώνει την 
δυναµική του χρέους.  
Επιπλέον, ο οίκος αναµένει επιδείνωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών το 2012, µε 
το δηµόσιο χρέος να ανέρχεται σε 80% του ΑΕΠ. Η υποβάθµιση από την Fitch 
έρχεται µετά την υποβάθµιση από την Moody's στις 21.12.2011 και από την Stan-
dard & Poor's το Νοέµβριο 2011. Σύµφωνα µε οικονοµικούς αναλυτές, οι πρόσφα-
τες αναταραχές στην Αίγυπτο οδήγησαν σε πτώση της παραγωγής, ενώ η υποβάθµι-
ση της πιστοληπτικής ικανότητας θα ωθή-
σει την Κυβέρνηση να αυξήσει τα επιτόκια 
στα οµόλογα που είναι σε δολάρια, κάτι 
που µε τη σειρά του θα επιβαρύνει επιπλέ-
ον τον κρατικό προϋπολογισµό. Τέλος, σύµ-
φωνα µε την ανάλυση της Fitch, η µεγέθυν-
ση για το έτος 2011/12 (λήγει στις 
30.06.2012) αναµένεται να είναι κατώτε-
ρη του 2%. 
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ     

    
Αισιοδοξία για µη υπέρβαση του ελλείµµατος:Αισιοδοξία για µη υπέρβαση του ελλείµµατος:Αισιοδοξία για µη υπέρβαση του ελλείµµατος:Αισιοδοξία για µη υπέρβαση του ελλείµµατος:  
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου δήλωσε, ότι η 
χώρα θα διατηρήσει σταθερό το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα το τρέχον οικονοµικό έτος (λήγει στις 
30/6/2012). Συγκεκριµένα ο Υπουργός εξέφρασε τη 
βεβαιότητα, ότι το έλλειµµα θα παραµείνει στα 134 δις 
λίρες Αιγύπτου ($22.22 δις), που αντιστοιχεί σε 8,6% 
του ΑΕΠ, βεβαιότητα που έρχεται σε αντίθεση µε την 
πεποίθηση που εκφράστηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο 
από τον υπεύθυνο Οικονοµίας της στρατιωτικής Ηγεσί-
ας της χώρας, ότι το έλλειµµα θα ανέλθει στο τέλος του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους σε 167 δις λίρες, που 
ισοδυναµεί µε 11% του 
ΑΕΠ. Παράλληλα, κρατική 
εφηµερίδα δηµοσίευσε  ότι 
η Κυβέρνηση προτίθεται 
να αυξήσει κατά 33% τις 
τιµές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικού ρεύµατος για 
τις ενεργοβόρες βιοµηχα-
νίες και να αναθεωρήσει 
ορισµένα σηµεία της πολι-
τικής της αναφορικά µε τους εισαγωγικούς δασµούς.   
 
 Χαµηλό Χαµηλό Χαµηλό Χαµηλό 7777ετίας για τα συναλλαγµατικά αποθέµατα:ετίας για τα συναλλαγµατικά αποθέµατα:ετίας για τα συναλλαγµατικά αποθέµατα:ετίας για τα συναλλαγµατικά αποθέµατα:    
    
 Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2011 τα συναλλαγµατικά αποθέ-
µατα της Αιγύπτου ανέρχονταν σε $18.12 δις από 
$20.15 δις ένα µήνα νωρίτερα και από $36 δις ένα 
έτος νωρίτερα, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής 
Τράπεζας της χώρας. Πρόκειται για το χαµηλότερο 
ποσό µέσα σε 7 χρόνια, καθώς, σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση της Τράπεζας, τα ποσά που εισέρρευσαν στο 
διάστηµα 2005-10 καταναλώθηκαν εξολοκλήρου.  
Οικονοµικοί αναλυτές απέδωσαν τη συνεχιζόµενη µείω-
ση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων στην κατά 32% 
πτώση του τουρισµού το 2011, στην µείωση των ξένων 
επενδύσεων, στην µείωση των εξαγωγών και στην πα-
ράλληλη αύξηση των εισαγωγών.  
 
Ο συνδυασµός των συγκεκριµένων παραµέτρων επη-
ρεάζει την ισοτιµία του εγχώριου νοµίσµατος υποχρεώ-
νοντας την Κεντρική Τράπεζα να παρέµβει υποστηρι-
κτικά και οι αναλυτές προειδοποιούν, ότι συνεχιζόµενη 
µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων θα οδηγή-
σει του διεθνείς οίκους αξιολόγησης να υποβαθµίσουν 
περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου, 
πιθανότητα που πρέπει να αυξήσει το ενδεχόµενο προ-
σφυγής σε δανεισµό από το εξωτερικό. Στον τραπεζικό 
τοµέα,  η εν λόγω µείωση προκάλεσε ανησυχία κυρίως 
λόγω της απώλειας $2 σε µόλις ένα µήνα και ο πρώην 
∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε, ότι, εάν η 
µείωση συνεχιστεί, η ικανότητα του οικονοµικού τοµέα 
να αντιδράσει θα κλονιστεί σηµαντικά, ενώ είναι πλέον 
εµφανής η αδυναµία του γενικού προϋπολογισµού και 
της κυβέρνησης να καλύψει τα δηµόσια έξοδα, τα ο-
ποία διογκώνονται λόγω αύξηση των µισθών.  

 
Ορισµέ-
νοι ανα-
λυτές 
κατηγο-
ρούν την 
πολιτική 
της Κε-
ντρικής 
Τράπε-
ζας, κυρί-
ως την έλλειψη στρατηγικής για αύξηση των αποθεµά-
των και την σπατάλη τους µε σκοπό την στήριξη του 
εγχώριου νοµίσµατος, επιχείρηµα στο οποίο πηγές της  
Κεντρικής Τράπεζας απορρίπτουν µε το σκεπτικό, ότι οι 
παρούσες έκτακτες συνθήκες στη χώρα επιβάλλουν τη 
στήριξη της λίρας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκο-
πία µε το αµερικανικό νόµισµα.  
 
Τέλος, ο υποδιευθυντής της  Societe Arabe Internation-
ale de Banques προειδοποίησε, ότι η συνεχιζόµενη µεί-
ωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων µπορεί να προ-
καλέσει κρίση τροφίµων, καθώς τα απολεσθέντα αποθέ-
µατα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αγορά 
βασικών αγαθών, όπως σιτάρι, ζάχαρη και βουτάνιο.  
 
 Πρόγραµµα µείωσης του ελλείµµατος µέσω µείωσης Πρόγραµµα µείωσης του ελλείµµατος µέσω µείωσης Πρόγραµµα µείωσης του ελλείµµατος µέσω µείωσης Πρόγραµµα µείωσης του ελλείµµατος µέσω µείωσης 
των δαπανών:των δαπανών:των δαπανών:των δαπανών:  
 
Την Κυριακή 8.01.2012 ο Υπουργός Οικονοµικών της 
Αιγύπτου, κ. Mumtaz al-Saeed, παρουσίασε το πρόγραµ-
µα της Κυβέρνησης για τη µείωση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος σε 8,6% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του τρέχο-
ντος οικονοµικού έτους (Ιούνιος 2012). Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα, αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε µείωση των 
επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 10% και 
µείωση των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες κατά 3%, 
ώστε τα έξοδα να µειωθούν από 24 σε 20 δις λίρες και 
το έλλειµµα από 134 σε 110 δις λίρες.  
 
Σύµφωνα, όµως, µε οικονοµικούς αναλυτές το σχέδιο 
της Κυβέρνησης είναι «ανέφικτο, συµβατικό και γραφει-
οκρατικό», καθώς για να επιτύχει θα πρέπει πρώτα να 
αναθεωρηθούν επιτόκια, επιδοτήσεις και κοινωνικές 
παροχές. Συνεργάτης του πρώην Υπουργού Οικονοµικών 
υπέδειξε την ανάγκη να ζητηθεί από όλους του δηµόσι-
ους φορείς να δηλώσουν τα ίδια κεφάλαια, ενώ άλλοι 
ειδικοί προτείνουν την µείωση των µισθών και των επιδο-
τήσεων για αγορά αγαθών. 
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Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:  
 
Ο πληθωρισµός σε ετήσια βάση ανήλθε σε 9,5% τον περα-
σµένο ∆εκέµβριο από 9,1% το Νοέµβριο, ενώ ο δείκτης τι-
µών καταναλωτή ήταν 120,1 τον ∆εκέµβριο έναντι 109,7 
ένα έτος νωρίτερα. Ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισµού 
τιµών καταναλωτή (που εξαιρεί επιδοτούµενα αγαθά και 
ευµετάβλητα στην τιµή προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανι-
κά) σε ετήσια πάντα βάση δεν άλλαξε σηµαντικά ανερχόµε-
νος σε 7.07% τον ∆εκέµβριο από 7,04% το Νοέµβριο 
.   
Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ για το Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ για το Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ για το Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ για το 2011:2011:2011:2011:  
 
Ο Πρόεδρος της Αρχής της ∆ιώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε, 
ότι τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα το έτος 2011 ανήλθαν σε 
$5,22 δις, δηλαδή ήταν σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο περισ-
σότερα από το προηγούµενο έτος παρά το γεγονός, ότι ο 
αριθµός των πλοίων ήταν κατά 1,1% µικρότερος από το 
προηγούµενο έτος  
 
∆ιαπραγµατεύσεις Αιγύπτου ∆ιαπραγµατεύσεις Αιγύπτου ∆ιαπραγµατεύσεις Αιγύπτου ∆ιαπραγµατεύσεις Αιγύπτου ---- ∆ΝΤ: ∆ΝΤ: ∆ΝΤ: ∆ΝΤ:  
 
Η Υπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας δήλωσε ότι κατά την πρό-
σφατη επίσκεψη κλιµακίου του ∆ΝΤ στο Κάιρο, η αιγυπτιακή 
Κυβέρνηση αιτήθηκε δανείου ύψους $ 3,2 δις. Η συµφωνία 
θα οριστικοποιηθεί κατά την επόµενη επίσκεψη του εν λόγω 
κλιµακίου στις αρχές Φεβρουαρίου καθ΄ όσον υφίστανται 
τεχνικά θέµατα προς διευθέτηση. Το κυβερνών Στρατιωτικό 
Συµβούλιο τον παρελθόντα Ιούνιο είχε απορρίψει προσφυγή 
στο ∆ΝΤ λόγω επαχθών όρων δανεισµού. Εκτιµάται ότι η 
χώρα χρειάζεται $ 10 -12 δις για να καλύψει βραχυπρόθε-
σµα το έλλειµµα του προϋπολογισµού το οποίο υπολογίζεται 
ότι το τρέχον οικ. έτος (Ιουλ.2011/Ιουν.12) θα διαµορφωθεί 
σε $ 30 δις (11,5% του ΑΕΠ) από $ 23 δις που ήταν η επίση-
µη εκτίµηση.  
 
Η διαπραγµάτευση µε το ∆ΝΤ προκάλεσε έντονες αντιδρά-
σεις σε πολιτικό επίπεδο. Εκπρόσωπος του νικητή των πρό-
σφατων εκλογών, του ισλαµικού κόµµατος  Ελευθερίας και 
∆ικαιοσύνης,  δήλωσε ότι πρόκειται να αποδεχθεί την συµ-
φωνία  µε το ∆ΝΤ µόνο εάν αυτή  είναι «χωρίς όρους» αν και 
κατ΄αρχήν «πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι 
χρηµατοδότησης».Περαιτέρω,  πολιτική κίνηση, η οποία τυγ-
χάνει προβολής 
από ορισµένα 
ΜΜΕ προτείνει 
την διαγραφή του 
ύψους $ 36 δις 
εξωτερικού χρέ-
ους της χώρας         
Τέλος, και στους 
κόλπους του κυ-
βερνώντος σχή-
µατος υπάρχουν 
διαφωνίες σχετικά µε την προσφυγή στο  ∆ΝΤ καθώς εγείρο-
νται ερωτήµατα «απεµπόλισης εθνικής κυριαρχίας».   
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    

Νόµος για ανώτατο µισθό στο ∆ηµόσιο:Νόµος για ανώτατο µισθό στο ∆ηµόσιο:Νόµος για ανώτατο µισθό στο ∆ηµόσιο:Νόµος για ανώτατο µισθό στο ∆ηµόσιο:  
 
Από τον Φεβρουάριο 2012 θα αρχίσει να εφαρµόζεται ο 

νόµος, που καθορίζει ανώτατο µισθό στον δηµόσιο τοµέα και 
τον οποίο εξέδωσε το κυβερνών Στρατιωτικό Συµβούλιο τον 
περασµένο ∆εκέµβριο. Ο νόµος επιβάλλει την επιστροφή των 
επιπλέον ποσών, που τυχόν θα εισπραχθούν, µέσα σε 30 
µέρες από το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, προ-
βλέποντας αυστηρές κυρώσεις για παράβαση της εν λόγω 
υποχρέωσης. Πηγές του Υπουργείου Οικονοµικών κάνουν 
λόγο για πενταετές πρόγραµµα αναθεώρησης των µισθών, 
το οποίο λαµβάνει υπόψη τον ρυθµό πληθωρισµού και την 
άνοδο των τιµών.  
  
Συµφωνία για γη αγορασµένη από άραβες επενδυτές:Συµφωνία για γη αγορασµένη από άραβες επενδυτές:Συµφωνία για γη αγορασµένη από άραβες επενδυτές:Συµφωνία για γη αγορασµένη από άραβες επενδυτές:  
 
Η Υπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας δήλωσε στον τύπο, ότι 
επετεύχθη συµφωνία της αιγυπτιακής Κυβέρνησης  µε 
άραβες επενδυτές, οι οποίοι είχαν αγοράσει δηµόσια γη από 
την προηγούµενη Κυβέρνηση σε τιµές «χαµηλότερες από τις 
πραγµατικές». Οι επενδυτές είχαν καταθέσει αγωγές κατά 
της αιγυπτιακής Κυβέρνησης, η οποία προσπάθησε να ακυ-
ρώσει τις συµφωνίες µετά την ανατροπή του προηγούµενου 
καθεστώτος τον Ιανουάριο 2011. Με την εν λόγω συµφωνία, 
αποσύρονται οι εκατέρωθεν αγωγές και αποκλείεται η διε-
θνής διαιτησία, ενώ µια παρόµοια συµφωνία επετεύχθη και 
µε αιγυπτίους επενδυτές. Στο µεταξύ, ο επικεφαλής της κυ-
βερνητικής επιτροπής, που ερευνά την εκµετάλλευση των 
εκτάσεων, οι οποίες παραχωρήθηκαν µε ευνοϊκούς όρους 
από το καθεστώς Μουµπάρακ ανακοίνωσε, ότι αφαιρέθηκαν 
2.100 εκτάρια από την ιδιοκτησία επενδυτών, που 
«απέτυχαν να τα εκµεταλλευτούν».  Σύµφωνα µε δηµοσιο-
γραφικές πληροφορίες πρόκειται για τον βιοµήχανο και πρώ-
ην πολιτικό Άχµετ Εζ και τον µεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών 
Ναγκίµπ Σαουίρις.  
 
Έκκληση προς στις Ηνωµένες Πολιτείες  να εκπληρώσουν τις Έκκληση προς στις Ηνωµένες Πολιτείες  να εκπληρώσουν τις Έκκληση προς στις Ηνωµένες Πολιτείες  να εκπληρώσουν τις Έκκληση προς στις Ηνωµένες Πολιτείες  να εκπληρώσουν τις 
υποσχέσεις βοήθειας:υποσχέσεις βοήθειας:υποσχέσεις βοήθειας:υποσχέσεις βοήθειας:  
 
Ενόψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ ο Υπουργός Εµπορίου & 
Βιοµηχανίας της Αιγύπτου προειδοποίησε τις ΗΠΑ και τα 
αραβικά κράτη, ότι θα χάσουν πολλά σε περίπτωση που απο-
τύχουν να στηρίξουν οικονοµικά την Αίγυπτο τονίζοντας, ότι 
«αυτή είναι η στιγµή να ξεχωρίσουµε τον φίλο από τον ε-
χθρό». Συµπλήρωσε ότι, παρόλο που οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να 
συνδράµουν τις χώρες της «αραβικής Άνοιξης» στους τοµείς 
του εµπορίου και των επενδύσεων, απέτυχαν να βοηθήσουν 
την Αίγυπτο µετά την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου 
2011, αποδίδοντας την αποτυχία αυτή στην έλλειψη ευκρι-
νών µηχανισµών εφαρµογής των υποσχέσεων, ενώ τόνισε ότι 
αναµένει θετικά αποτελέσµατα από τις συναντήσεις, που θα 
έχει στις ΗΠΑ.  
 
Σηµειώνεται, ότι ο αιγύπτιος πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι 
αραβικές χώρες υποσχέθηκαν να παράσχουν στην Αίγυπτο 
δάνεια ύψους $10.5 δις, αλλά µόνο $1δις έχει δοθεί µέχρις 
στιγµής, ενώ τίποτα δε δόθηκε στη χώρα από τα $2.25 δις, 
που οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί ως βοήθεια. Στις 9.01.2012 ο 
εµπορικός σύµβουλος της Πρεσβείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι 
εργάζονται από κοινού µε αιγυπτιακές εταιρείες, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν σε περισσότερες εται-
ρείες να υπαχθούν στο αµερικανικό Σύστηµα Γενικευµένων 
Προτιµήσεων (GSP), που προβλέπει ατελή πρόσβαση πολλών 
αιγυπτιακών προϊόντων στην αµερικανική αγορά.   
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

    
Κατασκευή τρίτης φάσης του νέου Μουσείου:Κατασκευή τρίτης φάσης του νέου Μουσείου:Κατασκευή τρίτης φάσης του νέου Μουσείου:Κατασκευή τρίτης φάσης του νέου Μουσείου:  
 
Στην κοινοπραξί-
α της αιγυπτια-
κής Orascom 
Construction 
Industries (OCI) 
και της βελγικής 
BESIX Group 
κυρώθηκε η Τρί-
τη φάση του 
Μεγάλου Αιγυπτι-
ακού Μουσείου, 
έργο του οποίου 
η αξία ανέρχεται 
σε $810 εκ. και 
που αναµένεται 
να ολοκληρωθεί 
µέχρι τον Ιούλιο 
2015. Η κατασκευή του Μουσείου χρηµατοδοτείται κατά 
65% από την ιαπωνική Αρχή ∆ιεθνούς Συνεργασίας και θα 
εκτίθενται σε αυτό 100.000 αρχαία αιγυπτιακά έργα τέχνης, 
ενώ θα περιλαµβάνει και συνεδριακό κέντρο, αίθουσες εκθέ-
σεων, παιδικό µουσείο κ.α.      
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    

Αµερικανικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης:Αµερικανικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης:Αµερικανικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης:Αµερικανικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης:  
 
Σύµφωνα µε τον αιγύπτιο Υπουργό Βιοµηχανίας, η αµερικανι-
κή Κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για 
την ανάπτυξη της οικονοµίας της Αιγύπτου τους επόµενους 
έξι µήνες. Στόχος είναι η µεγέθυνση του διµερούς εµπορίου, 
ο διπλασιασµός των αµερικανικών επενδύσεων στην Αίγυπτο 
και η στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Ο Υ-
πουργός χαρακτήρισε το σχέδιο «θετικό» και ενηµέρωσε, ότι 
θα διοργανωθεί ένα συνέδριο για την ενθάρρυνση των αµερι-
κανών να επενδύσουν σε έργα που θα προταθούν από την 
αιγυπτιακή πλευρά. Επιπλέον, το σχέδιο αποβλέπει στον δι-
πλασιασµό των αιγυπτιακών εξαγωγών στις ΗΠΑ µε τη χρήση 
του Generalized System of Preference (GSP), το οποίο προ-
βλέπει άρση των εισαγωγικών δασµών για 4.800 προϊόντα 
και από το οποίο επωφελούνται 1 
29 χώρες.   
          

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
 
Φυσικό αέριο για Φυσικό αέριο για Φυσικό αέριο για Φυσικό αέριο για 85.000 85.000 85.000 85.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις:νοικοκυριά και επιχειρήσεις:νοικοκυριά και επιχειρήσεις:νοικοκυριά και επιχειρήσεις:  
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Πετρελαίου  θα χο-
ρηγηθεί φυσικό αέριο σε 85.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
σε 6 περιοχές της Άνω Αιγύπτου (Νότια Αίγυπτο) µέσα στο 
2012.  

Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος της Μουσουλµανικής Αδελ-Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος της Μουσουλµανικής Αδελ-Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος της Μουσουλµανικής Αδελ-Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος της Μουσουλµανικής Αδελ-
φότητας:φότητας:φότητας:φότητας:  
 

Η Μουσουλµανική Αδελφότητα 
ίδρυσε έναν επιχειρηµατικό 
Σύνδεσµο, προκειµένου να προ-
σελκύσει ξένες επενδύσεις στην 
Αίγυπτο, σύµφωνα µε ανακοί-
νωσή της. Σκοπός του Συνδέ-
σµου είναι η ενθάρρυνση µι-
κρής και µεσαίας κλίµακας 
έργων και η συνεργασία µε αλ-

λοδαπούς συνεργάτες. Ο σύνδεσµος περιλαµβάνει επιφα-
νείς επιχειρηµατίες όπως ο Essam al-Haddad, ο οποίος 
µετά την Επανάσταση της 25.01.2011 συγκέντρωσε 
100 εκ. λίρες για την ανάπτυξη φτωχογειτονιών σε όλη τη 
χώρα. Ας σηµειωθεί, ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί 
βασικό πυλώνα του προγράµµατος του κόµµατος των 
Αδελφών Μουσουλµάνων, που ονοµάζεται Κόµµα ∆ικαιο-
σύνης και Προόδου, ενώ τον περασµένο ∆εκέµβριο ο 
Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας σε συνέντευξή του στους  
Financial Times δήλωσε, ότι ένα ισλαµικό σύστηµα δίνει 
πολλή ελευθερία στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά µε κοινωνι-
κούς «περιορισµούς».  
   
Έκθεση της Έκθεση της Έκθεση της Έκθεση της HSBC HSBC HSBC HSBC για την µελλοντική οικονοµία της Αιγύ-για την µελλοντική οικονοµία της Αιγύ-για την µελλοντική οικονοµία της Αιγύ-για την µελλοντική οικονοµία της Αιγύ-
πτου:πτου:πτου:πτου:    
    
 Σύµφωνα µε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας HSBC η 
Αίγυπτος θα είναι η 20η πιο ανεπτυγµένη οικονοµία του 
κόσµου έως το έτος 2050. Αναµένει δε, ότι ο ρυθµός 
ανάπτυξης της χώρας θα ανέλθει σε 4,7% την τρέχουσα 
δεκαετία και σε 5,7% στη συνέχεια.  
 
∆άνειο ∆άνειο ∆άνειο ∆άνειο $$$$200 200 200 200 εκ. από την Παγκόσµια Τράπεζα:εκ. από την Παγκόσµια Τράπεζα:εκ. από την Παγκόσµια Τράπεζα:εκ. από την Παγκόσµια Τράπεζα:  
 
Η υπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε, ότι η χώρα θα υπογράψει συµφωνία για δάνειο 
ύψους $200 εκ. από την Παγκόσµια Τράπεζα. Τα χρήµα-
τα θα διατεθούν για έργα ύδρευσης και υγιεινής κατοι-
κιών.    

 

  
Απώλειες εσόδων των σιδηροδρόµων:Απώλειες εσόδων των σιδηροδρόµων:Απώλειες εσόδων των σιδηροδρόµων:Απώλειες εσόδων των σιδηροδρόµων:  
 
Η Αιγυπτιακή Αρχή Σιδηροδρόµων απώλεσε στο διάστηµα 
28.01.2011-10.01.2012 το ποσό των 70 εκ. λιρών εξαι-
τίας απεργιών και καταλήψεων µετά την εξέγερση της 
25ης Ιανουαρίου 2011, σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση της 
Αρχής. 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

    
Στατιστικά στοιχεία εµπορίου τρίτου τριµήνου Στατιστικά στοιχεία εµπορίου τρίτου τριµήνου Στατιστικά στοιχεία εµπορίου τρίτου τριµήνου Στατιστικά στοιχεία εµπορίου τρίτου τριµήνου 2011:2011:2011:2011:  
 
Κατά το τρίτο τρίµηνο 2011 (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2011) ση-
µειώθηκε επιτάχυνση του ετήσιου ρυθµού µείωσης των ευρω-
παϊκών εξαγωγών προς την Αίγυπτο (-10%), αν και σε σύγκριση 
µε τους προηγούµενους µήνες του 2011 οι εξαγωγές παρέµει-
ναν σταθερές. Η αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών προς την 
ΕΕ σε ετήσια βάση συνεχίστηκε µε χαµηλότερους ρυθµούς 
(21% από 60% στις αρχές του έτους), εξαιτίας κυρίως της µεί-
ωσης των εισαγωγών καυσίµων. Κύριο εξαγόµενο προϊόν προς 
την ΕΕ παρέµειναν τα καύσιµα (54% των συνολικών εισαγω-
γών το τρίτο τρίµηνο 2011). Μείωση σηµειώθηκε µόνο στα 
προϊόντα καπνού και αλκοόλ, ενώ για τα υπόλοιπα τα ποσοστά 
παρέµειναν σταθερά ή αυξήθηκαν. Την πρώτη θέση στα εξα-
γόµενα ευρωπαϊκά προϊόντα εξακολούθησε να κατέχει ο µηχα-
νολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα και µεταφορών), παρόλο 
που ακολουθείται συνεχής φθίνουσα πορεία (-32% σε σύγκριση 
µε το προηγούµενο έτος). Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές 
καυσίµων αυξήθηκαν µε χαµηλότερο ρυθµό από τους προη-
γούµενους µήνες, των χηµικών παρέµειναν σταθερές, ενώ οι 
εξαγωγές τροφίµων εξακολούθησαν να µειώνονται.  
 
Έρευνα για την ασφάλεια εισαγόµενων βαµβακιού και µικτών Έρευνα για την ασφάλεια εισαγόµενων βαµβακιού και µικτών Έρευνα για την ασφάλεια εισαγόµενων βαµβακιού και µικτών Έρευνα για την ασφάλεια εισαγόµενων βαµβακιού και µικτών 
νηµάτων:νηµάτων:νηµάτων:νηµάτων:  
 
Η Αίγυπτος εγκαινίασε έρευνα για την ασφάλεια των εισαγόµε-
νων βαµβακιού και µικτών νηµάτων, για την οποία ενηµέρωσε 
τον ΠΟΕ. Η ΕΕ ενεγράφη ως ενδιαφερόµενο µέρος στις διαδι-
κασίες και θα υποβάλει σχόλια έως την 24η Ιανουαρίου 2012. 
Αιτία της έρευνας αποτελεί η προτεραιότητα των Υπουργείων 
Εµπορίου και Γεωργίας για προστασία των εγχώριων παραγω-
γών βάµβακος.  
 
Μη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές έτοιµων ενδυµάτων Μη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές έτοιµων ενδυµάτων Μη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές έτοιµων ενδυµάτων Μη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές έτοιµων ενδυµάτων 
και δερµάτων:και δερµάτων:και δερµάτων:και δερµάτων:  
 
Τα προστατευτικά µέτρα για την αποτροπή εισαγωγών συνεχί-
ζονται, µε µη δασµολογικά εµπόδια στις εισαγωγές έτοιµων 
ενδυµάτων και δέρµατος, τα οποία αναµένεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τις προτιµησιακές ευρωπαϊκές εισαγωγές και έχουν 
ήδη πυροδοτήσει συντονισµένες αντιδράσεις της ευρωπαϊκής 
πλευράς και της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας, δεδοµέ-
νου ότι η εφαρµογή τους είναι δυνατόν να καταστήσει αδύνα-
τη την εισαγωγή ξένων ενδυµάτων. Οι αιγύπτιοι επιχειρηµατίες 
κατάφεραν να αποτρέψουν την εφαρµογή των µέτρων έως το 
τέλος Μαρτίου 2012 και διεξάγουν διαπραγµατεύσεις για την 
αποτροπή της εφαρµογής τους.  
 
Νέες προδιαγραφές εισαγόµενων ελαστικών:Νέες προδιαγραφές εισαγόµενων ελαστικών:Νέες προδιαγραφές εισαγόµενων ελαστικών:Νέες προδιαγραφές εισαγόµενων ελαστικών:  
 
∆ιαµαρτυρίες προκαλούν στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία οι νέες 
προδιαγραφές εισαγωγής ελαστικών, που περιορίζουν την ηλι-
κία τους σε 18 µήνες. Σηµειώνεται, ότι έως πρόσφατα τα ευ-
ρωπαϊκά ελαστικά µπορούσαν να πουληθούν στην αιγυπτιακή 
αγορά µέχρι και 3 χρόνια µετά την παραγωγή τους. 
.             

    
Συζητήσεις για προσωρινή αύξηση εισαγωγικών δασµών στα Συζητήσεις για προσωρινή αύξηση εισαγωγικών δασµών στα Συζητήσεις για προσωρινή αύξηση εισαγωγικών δασµών στα Συζητήσεις για προσωρινή αύξηση εισαγωγικών δασµών στα 
είδη πολυτελείας:είδη πολυτελείας:είδη πολυτελείας:είδη πολυτελείας:    
    
 Εξαιτίας της δραµατικής µείωσης των συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων της, τα οποία πλέον µπορούν να καλύψουν 
εισαγωγές µόνο για 3 µήνες, η Αίγυπτος µελετά την πιθανό-
τητα προσωρινής αύξησης των εισαγωγικών δασµών στα 
είδη πολυτελείας, παρόλο που δεν διευκρινίστηκε ποιά ακρι-
βώς είδη θεωρούνται ως τέτοια. Πάντως, παρά το γεγονός 
ότι επίσηµα δεν υπάρχει απόφαση, κύκλοι του Επιµελητηρίου 
Καΐρου έσπευσαν να διευκρινίσουν, ότι σε περίπτωση που 
παρθεί ανάλογη απόφαση, αυτή θα αφορά ελάχιστο κοµµάτι 
των εισαγωγών, δίνοντας σαν παράδειγµα το αλκοόλ, τα τσι-
γάρα, τα προϊόντα χοιρινού κρέατος και τα αυτοκίνητα. Στις 
15 Ιανουαρίου θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση της εδώ α-
ντιπροσωπείας της ΕΕ µε τον αιγύπτιο Υπουργό Εµπορίου, 
προκειµένου να συζητηθεί το εν λόγω θέµα.   
 
Αλλαγή διαδικασίας πληρωµών εισαγωγών:Αλλαγή διαδικασίας πληρωµών εισαγωγών:Αλλαγή διαδικασίας πληρωµών εισαγωγών:Αλλαγή διαδικασίας πληρωµών εισαγωγών:  
 
Μετά από φαινόµενα αδικαιολόγητης φυγής συναλλάγµατος 
στο εξωτερικό υπό το πρόσχηµα εισαγωγών, που ποτέ δεν 
έλαβαν χώρα, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου έκανε πιο 
αυστηρούς τους κανόνες, που αφορούν τη µεταφορά κεφα-
λαίων από τους αιγυπτίους εισαγωγείς στο εξωτερικό. Συγκε-
κριµένα, σε µήνυµα, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η 
Κεντρική Τράπεζα δηλώνει, ότι πελάτες ορισµένων εµπορι-
κών τραπεζών µετέφεραν συνάλλαγµα στους αλλοδαπούς 
προµηθευτές τους χωρίς να καταθέσουν στις τράπεζές τους 
τα απαραίτητα επίσηµα έγγραφα. Σύµφωνα µε τον νέο κανο-
νισµό η τράπεζα, που µεταφέρει κεφάλαια σε ξένους προµη-
θευτές, πρέπει να έχει στα χέρια της όλα τα επίσηµα 
έγγραφα εισαγωγής, ενώ ο αιγύπτιος πελάτης πρέπει να δε-
σµεύεται γραπτώς, ότι δε θα χρησιµοποιήσει τα ίδια έγγραφα 
σε άλλες τράπεζες. Επιπλέον, οι εµπορικές τράπεζες υπο-
χρεούνται στο εξής να καταγγέλλουν παραβιάσεις των παρα-
πάνω από πελάτες τους στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία µε 
ανακοίνωση θα απαγορεύει στις υπόλοιπες τράπεζες να προ-
βαίνουν σε παρόµοιες µεταφορές κεφαλαίων των συγκεκρι-
µένων εισαγωγέων.             
    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

32% 32% 32% 32% πτώση του Τουρισµού το πτώση του Τουρισµού το πτώση του Τουρισµού το πτώση του Τουρισµού το 2011:2011:2011:2011:  
1/3 λιγότεροι τουρίστες επισκέφτηκαν την Αίγυπτο το 2011 
συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά, σύµφωνα µε τον 
Υπουργό Τουρισµού της χώρας. Συγκεκριµένα, ο αριθµός 
των τουριστών ανήλθε το 2011 σε περίπου 10 εκ. και τα 
έσοδα του τοµέα σε $9 δις, ποσό που επίσης είναι κατά 1/3 
µικρότερο από τα έσοδα του 2010. Παρά ταύτα, ο Υπουρ-
γός εξέφρασε αισι-
οδοξία για τη γρή-
γορη ανάκαµψη 
του τοµέα και τόνι-
σε, ότι ο Τουρισµός 
εισφέρει το 13,5% 
του ΑΕΠ, αποτελεί 
την κυριότερη πη-
γή συναλλάγµατος 
και απασχολεί πε-
ρίπου 4 εκ. εργαζο-
µένους.    

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ 
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2  Σ Ε Λ Ι ∆ Α  5  
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Η έκθ 
Ο Επιχειρηµατικός Οδηγός για την Αίγυπτο (Doing Business) έχει αναρτηθεί στην κάτωθι 

ηλεκτρονική διεύθυνση     
 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad3D14ADoing%20Business%20in%20Egypt.pdf 
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Σ Ε Λ Ι ∆ Α  7  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

"Shaqhalny Shokran" Employment Exhibition 

Duration: 2-3/2/2012 

Tel.: +2(02) 22633222 

Fax.:+2(02) 24055782 

E-mail: shaghalni-shokran@cairoexpocity.com 

Organizer: Egypt Expo & Convention Authority 

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

Egypt pool & water Technology Exhibition (Aqua-Therm) 
Duration: 12-14/2/2012 

Tel.: +2(02) 3842040 - 3831902 

Fax.: +2(02) 3842040 

Website: http://www.aquathermeg.com 

E-mail: info@aquathermeg.com 

Organizer: Ain Co.for Organizing Exhibition 

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

Defile Kids Exhibition 
Duration: 12-14/2/2012 

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

Website: http://www.defiledegypte.com 

E-mail: info@defiledegypte.com 

Organizer:  Defile D'Egypte Co. 

Hall: Exhibition Complex (Hall 4) 

Next Move Exhibition 
Duration: 20-23/2/2012 

Tel.: +2(02) 27538401 - 27538323 

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

E-mail: info@icg-itf.com 

Organizer:  ACG & ITF Co. 

Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4,5) 

Educational Exhibition for Smart Vision Co. 

Duration: 25/2/2012 

Tel.: +2(02) 222710063 

Organizer: Smart Vision Company 

Hall: Chefren Hall 400/800 

he 2nd Conference & Exhibition for Drinking Water and Sanitation 

Duration: 27-29/2/2012 

Tel.: +2(02) 24583591 

Organizer:  Holding Company for Drinking Water and Sanitation 

Hall: Chefren Hall- Mycerinos Hall- Nefertiti Hall- Gallery 
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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  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

MΑΡΤΙΟΣ 

Packaging and Food Processing - Apex Exhibition 

Duration: 7-10/3/2012 

Tel.: +2(02) 33357494-37612758 

Fax.: +2(02) 37617898 

E-mail: info@mtf-fairs.com 

Organizer: Middle East Trade Fairs 

Hall: Exhibition Complex (Hall 4) 

Cairo Fashion & Cairo Tex Exhibition 

Duration: 7-10/3/2012 

Tel.: +2(02) 33357494-37612758 

Fax.: +2(02) 37617898 

Website: http://www.pyramids-intl-group.com 

E-mail: sales@pyramids-intl-group.com 

Organizer: Pyramids International Co. 

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

Cairo International Industrial Fair - Business man 

Duration: 18-21/3/2012 

Tel.: +2(02) 2263 3222 

Website: http://www.cicc.egnet.net 

Organizer:  Egyptian Exhibitions & Convention Authority 

Hall: All CICC 

Cairo International Industrial Fair - Public 

Duration: 22-30/3/2012 

Tel.: +2(02) 2263 3222 

Website: http://www.cicc.egnet.net 

Organizer:  Egyptian Exhibition & Convention Authority 

Hall: All CICC 

  


