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∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου

∆ιµερες εµπόριο Ελλάδος - Αιγύπτου
εκ. €
2008
2009
2010
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
128,7
158,9
208,6
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
352,5
250,6
291,1
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
-223,8
-91,7
-82.5

2011*
336,3
564,1
-227,7

% 2011/10
61,2%
93,7%

%2011/08
161,3%
60,0%

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της EUROSTAT, οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Αίγυπτο, το 2011 κατέγραψαν αύξηση 61,2% σε σύγκριση µε το 2010 και 161,3%
σε σύγκριση µε το 2008. Την ίδια περίοδο οι εισαγωγές µας αυξήθηκαν κατά
93,7% και 60% αντίστοιχα.
Επίσης , οι εξαγωγές του συνόλου των Κ/Μ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το 2011 µειώθηκαν κατά -15,8% σε σχέση µε το 2010 ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν αντίστοιχα
κατά 30%Από τα Κ/Μ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 8 κατέγραψαν αύξηση των εξαγωγών τους το 2011 σε σχέση µε το 2010, 4 παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα
και 15 κατέγραψαν µείωση. Την µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασαν οι :
Μάλτα (143,9%), Βουλγαρία (63,8%), Ελλάδα (61,2%), Λιθουανία (52,2%) και Βέλγιο (32,6%).
Την πρώτη θέση στις εξαγωγές καταλαµβάνει η Ιταλία µε ποσοστό 18,6% και ακολουθούν η Γερµανία (16,8%) και η Γαλλία (13,1%). Η Ελλάδα καλύπτει ποσοστό
2,4% από το σύνολο των εξαγωγών της ΕΕ στην Αίγυπτο

Ελληνο - αιγυπτιακό εµπόριο

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Επιµέλεια – Σύνταξη :
Ε. ∆αϊρετζής
Φ. Γεωργίου
Γ.Χριστοφίδης

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

2008

2009

2010

2011*
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Εµπόριο αγροτικών προϊόντων
Οσον αφορά τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, στο
σύνολο των Κ/Μ της ΕΕ, καταγράφηκε πτώση -6,3%.
Οι ελληνικές εξαγωγές το 2011 σηµείωσαν αύξηση
57% σε σχέση µε το 2010 και 277,3% σε σχέση µε το
2008. Σηµαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές της
Ρουµανίας, Βουλγαρίας και Λιθουανίας. Οι γαλλικές
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων που το 2011 κάλυψαν
31,6% στο σύνολο των Κ/Μ της ΕΕ, σηµείωσαν πτώση
-35,9%
Οσον αφορά τις εισαγωγές από την Αίγυπτο, αυτές στο
σύνολο των Κ/Μ της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση 14,2% Οι
ελληνικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 53,6% . Το εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι θετικό για το
σύνολο των χωρών της ΕΕ (η Αίγυπτος εισάγει περίπου
διπλάσια σε αξία αγροτικά προϊόντα από αυτά που
εξάγει) ενώ για την Ελλάδα είναι αρνητικό (οι εξαγωγές
µας καλύπτουν 28,5% των εισαγωγών µας). Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, το 2011 καταλάµβαναν το
6,8% του συνόλου των εισαγωγών µας από την Αίγυπτο
ενώ οι εξαγωγές µας το 3,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.
Παρατηρώντας, τέλος, την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών κατά την διάρκεια του 2011 παρατηρείται µια µάλλον σταθερή ροή έως τον Ιούλιο, χωρίς
σηµαντικές απώλειες στην αµέσως «µετα-επαναστατική
περίοδο» και αξιόλογη σταθερή αυξητική τάση από τον
Αύγουστο µέχρι το τέλος του έτους ενώ το σύνολο των
εξαγωγών αγροτικών της ΕΕ παρουσιάζει σηµαντικές
διακυµάνσεις
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Έλλειµµα Προϋπολογισµού:
Σε οµιλία του στο Κοινοβούλιο, ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι το έλλειµµα του νέου Προϋπολογισµού, ο οποίος εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 350 δις
(€43,75 δις) λίρες Αιγύπτου, θα ανέλθει σε 141 δις
(€17,6 δις) λίρες ή άλλως σε 8,6% του ΑΕΠ και πρόσθεσε ότι το έλλειµµα αποτελεί λόγο ανησυχίας. Επεσήµανε ότι η κατάρτιση του νέου Προϋπολογισµού πραγµατοποιήθηκε µέσα σε δύσκολες συνθήκες και τροποποιήθηκε 4 φορές λόγω λαϊκών πιέσεων, και τόνισε, ότι
υπάρχει οξύ έλλειµµα ρευστότητας. Ανέφερε οτι οι δαπάνες ανέρχονται σε 117 δις λίρες (€14,6 δις) σε σύγκριση µε 97 δις (€ 12,1δις) το προηγούµενο έτος και
ότι οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις ενέργειας υπολογίζονται σε 95 δις λίρες (€11,8 δις), από τα οποία 45 δις
(€5,6 δις) για ντίζελ και 20 δις (€2,5 δις) για βουτάνιο.
«Πιέσεις»
Πιέσεις» προς την λίρα λόγω µείωσης αποθεµάτων:
Μικρή βελτίωση παρουσίασε η καθοδική πορεία των
συναλλαγµατικών αποθεµάτων τον µήνα Ιανουάριο και
εντάθηκαν οι πιέσεις στην Κυβέρνηση να υποτιµήσει το
εθνικό νόµισµα, δεδοµένου ότι µέσα σε ένα έτος πολιτικής αστάθειας, αυτό παρέµεινε σχεδόν σταθερό έναντι
του δολαρίου µε απώλειες µόλις 1% της αξίας του, τη
στιγµή που οι κύριες πηγές συναλλάγµατος, δηλαδή οι
ξένες επενδύσεις και ο τουρισµός, επλήγησαν λόγω της
εξέγερσης και της αστάθειας που ακολούθησε.
Οικονοµολόγοι θεωρούν την υποτίµηση της αιγυπτιακής λίρας απαραίτητη, καθώς η πολιτική και οικονοµική αναταραχή
οδήγησαν
σε
αύξηση του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος και
του ελλείµµατος
του ισοζυγίου

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις:
ι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αίγυπτο το πρώτο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2011-12 (ΙούλιοςΣεπτέµβριος 2011) υπέρ-τριπλασιάστηκαν σε σύγκριση
µε το προηγούµενο τρίµηνο. Η αξία των επενδύσεων,
που πραγµατοποιήθηκαν, ανέρχεται συνολικά σε $440
εκ. από $99 εκ. το τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου 2011,
δηλαδή σηµειώθηκε άνοδος $341 εκ. Σύµφωνα µε
έκθεση του Υπουργείου Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας, παρά την παραπάνω αύξηση οι επενδύσεις
µειώθηκαν κατά 72,5% ($1.2 ) κατά το εξεταζόµενο
διάστηµα σε σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του προηγούµενου οικονοµικού έτους (2010-11).
πληρωµών και µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων, τα οποία στα τέλη Ιανουαρίου ανέρχονταν σε µόλις $16,35 δις και αρκούν για τις εισαγωγές µόνο 4
µηνών. Τα αποθέµατα σιτηρών επαρκούν για 5 µήνες,
ενώ αυτά των βασικών αγαθών για 3 µήνες.

Σκληρός πυρήνας πληθωρισµού καταναλωτή:
Ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισµού καταναλωτή
(στον οποίο δεν υπολογίζονται επιδοτούµενα και ευµετάβλητα αγαθά, όπως τα φρούτα) επιβραδύνθηκε τον
Ιανουάριο 2012 σε 6,86% από 7,07% τον ∆εκέµβριο
2011 σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Παράλληλα, καταγράφηκε µείωση σε 8,6% του πληθωρισµού καταναλωτή από 9,5% τον περασµένο ∆εκέµβριο.
Αύξηση ανεργίας:
Κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες αυξήθηκε η ανεργία στην
Αίγυπτο το τελευταίο τρίµηνο 2011 ανερχόµενη σε
12,4%, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Αιγύπτου. Το αντίστοιχο διάστηµα του 2010 η ανεργία ανερχόταν σε 8,9%. Το πραγµατικό ποσοστό της
ανεργίας είναι στην πραγµατικότητα µεγαλύτερο, καθώς τα ποσοστά της ανεπίσηµης ανεργίας είναι υψηλά.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων:
Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, η Κυβέρνηση σχεδίασε ένα νέο πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η τρέχουσα οικονοµική
κρίση. Στόχος του προγράµµατος είναι η µείωση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, ο εξορθολογισµός των
επιδοτήσεων και η αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την υγεία. Το πρόγραµµα θα παρουσιαστεί στα
πολιτικά κόµµατα για συζήτηση, ενώ διευκρινίστηκε, ότι
δε συνδέεται µε κάποιο δανεισµό από το ∆ΝΤ. Ωστόσο,
οι εν λόγω πηγές δεν ανέφεραν τις πηγές χρηµατοδότησης του εν λόγω προγράµµατος, γεγονός που προκαλεί
ανησυχία για αύξηση της φορολογίας εγχώριων και
εισαγόµενων προϊόντων.
Αύξηση φτώχειας:
Ο επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι το έτος 2010-11, το ποσοστό φτώχειας
στη χώρα αυξήθηκε από 21,5% την περίοδο 2008-09
επί του πληθυσµού σε 25,2%, ενώ η «ακραία» φτώχεια
µειώθηκε από 6,1% σε 4,8%. Το όριο της φτώχειας
στην Αίγυπτο καθορίζεται σε 256 λίρες / άτοµο το µήνα ή 8,5 (1,06 ευρώ) λίρες τη µέρα, ενώ της απόλυτης
φτώχειας σε 5,7 λίρες (0,71 ευρώ) τη µέρα. Επιπλέον
ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά
ανά περιοχή: 51,4% στην αγροτική Άνω Αίγυπτο και
29,5% στην αστική Κάτω Αίγυπτο από 43,7% και
21,7% ένα έτος νωρίτερα. Αναφορικά µε το µορφωτικό
επίπεδο των πληττόµενων από την φτώχεια, 6,5% αυτών είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίου (από 4,7%) και
36,4% είναι αναλφάβητοι (από 31,8%).
Οικονοµική βοήθεια $650 από την ΕΕ:
Έπειτα από συνάντηση µε τον Πρέσβη της ΕΕ και τον
∆ιευθυντή της Παγκόσµιας Τράπεζας στην Αίγυπτο, ο
αιγύπτιος Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι η ΕΕ
θα παράσχει στην Αίγυπτο βοήθεια $650 εκ., ενώ η
Παγκόσµια Τράπεζα $2 δις, από τα οποία $500 εκ.
άµεσα. Συζητήθηκαν επίσης διάφορα προγράµµατα
που εκτελούνται στη χώρα σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα συµπεριλαµβανοµένου αυτού της
ανακύκλωσης απορριµµάτων, το οποίο αναµένεται να
δηµιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και να συµβάλει
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Υπουργός τόνισε, ότι η αργοπορία στην καταβολή της υποσχεθείσας
βοήθειας από ορισµένες χώρες έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αιγυπτιακή οικονοµία.
Αίτηση δανειοδότησης στην Παγκόσµια Τράπεζα:
Η Παγκόσµια Τράπεζα ανακοίνωσε, ότι η Αίγυπτος αιτήθηκε δάνειο $1δις και ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε αιγυπτίους αξιωµατούχους για τον καθορισµό των λεπτοµερειών του δανείου.
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$11 δις θα χρειαστεί η Αίγυπτος για το πρόγραµµα
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων:
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών η Αίγυπτος θα
χρειαστεί $11 δις, για να χρηµατοδοτήσει ένα πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων µέσα στα επόµενα χρόνια. Η δήλωση έγινε έπειτα από συνάντηση του
Υπουργού µε αντιπροσωπεία της ΕΕ, που επισκέφθηκε
το Κάιρο µε σκοπό τον καθορισµό των αναγκών της
αιγυπτιακής οικονοµίας και των προκλήσεων, που αυτή
αντιµετωπίζει κατά τη µεταβατική περίοδο. Ο Υπουργός δήλωσε, ότι το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων και θα ακολουθήσει δηµόσιος διάλογος προτού αυτό κατατεθεί για διαπραγµατεύσεις µε το ∆ΝΤ, προκειµένου το τελευταίο να
προχωρήσει στην έγκριση δανείου. Το εγκριθέν πρόγραµµα εισάγει µέτρα για αύξηση των δηµοσίων εσόδων, όπως είναι η µείωση των δηµοσίων εξόδων και η
αλλαγή του ΦΠΑ, η µείωση των επιδοτήσεων στην ενέργεια κ.ά. Τέλος, ο Υπουργός κάλεσε τη ∆ιεθνή Κοινότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην αιγυπτιακή
Κυβέρνηση το συντοµότερο δυνατό.
Τον Μάρτιο υπογράφεται δανειακή σύµβαση µε ∆ΝΤ:
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, η
Αίγυπτος αναµένεται να υπογράψει δανειοδοτική σύµβαση µε το ∆ΝΤ εντός του Μαρτίου. Το δάνειο θα ανέρχεται σε $3.2 δις και το 1/3 του ποσού θα καταβληθεί αµέσως µετά την υπογραφή της συµφωνίας,
ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις
ανά τρίµηνο. Το δάνειο θα έχει επιτόκιο 1,2% και θα
χρησιµοποιηθεί για στήριξη του Προϋπολογισµού του
οικ.έτους 2012/13 και για αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων που έχουν µειωθεί σηµαντικά. Μετά
την ανακοίνωση αυτή, το Χρηµατιστήριο του Καΐρου
κατέγραψε υψηλό επταµήνου. Ο κύριο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,9% στις 5.113 µονάδες, η µεγαλύτερη τιµή
από την 21η Ιουνίου 2011. Αναλυτές εκτιµούν, ότι η
συµφωνία αυτή µαζί µε τον ορισµό ηµεροµηνίας των
προεδρικών εκλογών δηµιουργούν εµπιστοσύνη στην
αγορά. Επισηµαίνεται, ότι το ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα
της Αιγύπτου ανέρχεται σε 144 δις λίρες (€18 δις).
Προσφορά εντόκων Γραµµατίων:
Η Κεντρική Τράπεζα στις 21.02.2012 προέβη σε δηµοπρασία έντοκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου διάρκειας
ενός έτους σε δολάρια ύψους $500 εκ. και διάρκειας
ενός έτους. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που δηµοπρατούνται γραµµάτια σε δολάρια από τις 29 Νοεµβρίου 2011, καθώς η Κυβέρνηση προσπαθεί να χρηµατοδοτήσει το έλλειµµά της. Τελικά, η Κεντρική Τράπεζα
ανακοίνωσε, ότι πούλησε έντοκα γραµµάτια αξίας
$750 εκ., περισσότερα δηλαδή από όσα είχε αρχικά
προσφέρει. Η µέση σταθµισµένη απόδοση ήταν.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Απώλειες στο Χρηµατιστήριο µετά τα γεγονότα του Πόρτ
Σάιντ:
Ο κύριος δείκτης του Χρηµατιστηρίου Καΐρου EGX30 κατέγραψε σηµαντική πτώση µετά τα βίαια επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, που κόστισε τη ζωή σε 74 ανθρώπους.
Στην αρχή της συνεδρίασης ο δείκτης κατέγραψε πτώση
κατά 4,58% στις 4.473 µονάδες, ενώ «έκλεισε» µε απώλειες
2,5% στις 4.570 µονάδες. Οι παραπάνω απώλειες σταµάτησαν την ανοδική πορεία του Χρηµατιστηρίου τις προηγούµενες µέρες, που είχε προκληθεί από την αισιοδοξία των επενδυτών χάρη στις ειρηνικές εκδηλώσεις κατά την επέτειο της
εξέγερσης, στις 25 Ιανουαρίου.
Πτώση δεικτών:
Οι δείκτες του αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου κατέγραψαν
πτώση στις 21.02.2012 εξαιτίας πωλήσεων αλλοδαπών ιδρυµάτων και επενδυτικών κεφαλαίων. Οι µετοχές απώλεσαν περίπου 5,4 δις λίρες Αιγύπτου µειώνοντας την αξία του
εγγεγραµµένου κεφαλαίου σε 368,9 δις λίρες από 374,33
δις µία µέρα νωρίτερα. Ο κύριος δείκτης EGX 30 κατέγραψε
πτώση 2,17% στις 5040,65 µονάδες. Ο δείκτης µικρής και
µεσαίας κεφαλαιοποίησης EGX 70 µειώθηκε κατά 1,1% στις
493,07 µονάδες και ο δείκτης τιµών EGX 100 µειώθηκε
κατά 1,57% στις 825,64 µονάδες.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Απόφαση να παραµείνουν σταθερά τα επιτόκια:
Η επιτροπή νοµισµατικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας
της Αιγύπτου σε συνεδρίασή της στις 02.02.2012, διατήρησε, σταθερά τα επιτόκια δανεισµού και καταθέσεων µιας
ηµέρας, αντίθετα µε τις προβλέψεις οικονοµολόγων, που
µιλούσαν για άνοδό τους. Συγκεκριµένα, τα επιτόκια δανεισµού παρέµειναν στο 10,25%, ενώ αυτά των καταθέσεων σε
9,25%.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κρίση στην αγορά κυλίνδρων βουτανίου:
Εξαιτίας της έλλειψης κυλίνδρων βουτανίου, που είναι απαραίτητα στα περισσότερα νοικοκυριά της Αιγύπτου, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παροχών και Κοινωνικών
Υποθέσεων ζήτησαν τη βοήθεια κοινωνικών οργανώσεων και
της στρατιωτικής αστυνοµίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της µεταφοράς των κυλίνδρων, ενώ ο ρόλος της αστυνοµίας στο παραπάνω εγχείρηµα έχει µειωθεί. Η κρίση κλιµακώθηκε εξαιτίας µιας καθιστικής διαµαρτυρίας έξω από
την εταιρεία Botagasco, υπεύθυνη για τη µεταφορά των
κυλίνδρων και το υπουργείο αναγκάστηκε µα µισθώσει ιδιωτικά φορτηγά για τη µεταφορά των κυλίνδρων. Στο µεταξύ,
τα σώµατα ασφαλείας έχουν αυξήσει την εποπτεία στις αποθήκες, όπου διατηρούνται τα αποθέµατα των κυλίνδρων,
µετά την κατάσχεση
την τελευταία στιγµή
3.700
κυλίνδρων,
που
προορίζονταν
για τη µαύρη αγορά.
Σε µια χώρα, όπου το
50% του πληθυσµού
ζει µε λιγότερα από
$2 την ηµέρα, η Κυ-
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βέρνηση επιδοτεί τα καύσιµα και το φυσικό αέριο, γεγονός
που αποτελεί αντικείµενο κριτικής, καθώς υπάρχουν ισχυρισµοί, ότι από τις επιδοτήσεις αυτές επωφελούνται κυρίως οι
µεγάλες βιοµηχανίες.
Η Γενική Αρχή Πετρελαίου ανακοίνωσε, ότι οι 1,3 εκ. κύλινδροι που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τον µήνα Φεβρουάριο ξεπερνούν τις ανάγκες κατά 10% και ότι τα προβλήµατα,
που σηµειώθηκαν στη διανοµή, οφείλονται στη µαύρη αγορά, η οποία προκάλεσε ελλείψεις σε ορισµένες περιοχές. Στο
µεταξύ αναµένεται οι εισαγωγές υγραερίου να ξεπεράσουν
τους 200.000 τόνους τον Φεβρουάριο από τους 160.000
τόνους, τον Ιανουάριο.
Αύξηση στην τιµή των ντίζελ:
Στις 8 Φεβρουαρίου η αιγυπτιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε
την αύξηση κατά 75% της τιµής του ντίζελ, προκειµένου να
µειώσει τις επιδοτήσεις πετρελαίου στο βιοµηχανικό τοµέα
και να αντιµετωπίσει τις συνεχείς αυξήσεις των παγκόσµιων
τιµών ενέργειας σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαίου. Τούτο σηµαίνει, ότι η τιµή του ντίζελ θα αυξηθεί σε
1.750 λίρες/τόνο (€218,75) από 1.000 λίρες (€125), που
είναι η σηµερινή τιµή.
∆ιακοπή επιδοτήσεων ενέργειας σε ενεργειοβόρες βιοµηχανίες:
Ο Υπουργός Ηλεκτρισµού δήλωσε, ότι το Υπουργείο διέκοψε
τις επιδοτήσεις ενέργειας στις ενεργειοβόρες βιοµηχανίες,
όπως των πετροχηµικών, αλουµινίου, κεραµικών και χαλυβουργίας, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου. Παρά το γεγονός, ότι ο Υπουργός χαρακτήρισε τη
συγκεκριµένη διακοπή ως λαϊκή απαίτηση, ορισµένοι βουλευτές, διέβλεψαν πίσω από την ενέργεια συνωµοσία, ώστε να
αποτραπούν επίδοξοι επενδυτές και να µείνει η χώρα εξαρτηµένη από τις ΗΠΑ. Ας σηµειωθεί, ότι πολιτικοί ακτιβιστές
είχαν ασκήσει δριµεία κριτική στο καθεστώς του Μουµπάρακ
για τις επιδοτήσεις ενέργειας στις ενεργειοβόρες βιοµηχανίες, οι ιδιοκτήτες των οποίων, σύµφωνα µε τους ακτιβιστές,
ανήκαν στον στενό κύκλο του.
Επανάληψη τροφοδότησης Ισραήλ µε φυσικό αέριο:
Στις 28 Φεβρουαρίου επαναλήφθηκε ο εφοδιασµός του Ισραήλ
µε φυσικό αέριο
από την Αίγυπτο,
έπειτα από τη
διακοπή
που
προκλήθηκε από
την έκρηξη σε
αγωγό στις 5
Φεβρουαρίου.
Επρόκειτο
για
την 12η έκρηξη
σε αγωγό µεταφοράς αερίου στο Ισραήλ από την ανατροπή
του πρώην Προέδρου Μουµπάρακ, στις 11.02.2011. Επίσης, η αστυνόµευση στην περιοχή έχει σηµαντικά µειωθεί
τον τελευταίο χρόνο.
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ΕΜΠΟΡΙΟ
Αγορά σιτηρών:
180.000 τόνους σιτηρών αγόρασε από τις ΗΠΑ η Αίγυπτος, που είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας σταριού στον
κόσµο. Πρόκειται για την δεύτερη σε µικρό χρονικό διάστηµα αγορά από τις ΗΠΑ, καθώς η Ρωσία δεν κατέθεσε
προσφορά στον αντίστοιχο διαγωνισµό.
Μείωση πωλήσεων υπολογιστών το 2011:
Κατά 40% µειώθηκαν οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2011 σε σύγκριση µε το 2010, σύµφωνα µε τον
επικεφαλής του τµήµατος υπολογιστών της αιγυπτιακής
Συνοµοσπονδίας Επιµελητηρίων. Ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες εταιρείες του κλάδου κατέγραψαν µείωση 85%. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή το Υπουργείο Παιδείας διαφώνησε
µε τους προµηθευτές του γιατί δεν πληρούνταν τα κριτήρια, γεγονός που αρνήθηκαν οι τελευταίοι, παρά το ότι
παραδέχθηκαν τη χαµηλότερη ποιότητα του εγχώριου
προϊόντος. Η Συνοµοσπονδία ζήτησε από τα Υπουργεία
Παιδείας, Επικοινωνιών και Βιοµηχανίας να αναθεωρήσουν τα κριτήρια, έτσι ώστε οι προµηθευτές να µπορέσουν να µετάσχουν στους διαγωνισµούς.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σκέψεις για κατάργηση ΙσραηλινοΙσραηλινο-αιγυπτιακής συµφωνίας:
Ο Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας, κ. Mahmoud
Issa, δήλωσε ότι ενδεχόµενη κατάργηση της συµφωνίας
της χώρας του µε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, που προβλέπει
ότι προϊόντα παρασκευασµένα µε ισραηλινά συστατικά
εξάγονται ατελώς στις ΗΠΑ, θα έβλαπτε την αιγυπτιακή
οικονοµία και επεσήµανε, ότι η συµφωνία είναι οικονοµική και όχι πολιτική. Περαιτέρω σηµείωσε, ότι χάρη στη
συµφωνία, η Αίγυπτος εξάγει ετησίως προϊόντα αξίας
$1.3 δις, ενώ η αξία των ισραηλινών εξαγωγών ανέρχεται
µόνο σε $130 εκ. Επισηµαίνεται, ότι το κυρίαρχο αυτή τη
στιγµή Κόµµα Ελευθερίας και ∆ικαιοσύνης (των Αδελφών
Μουσουλµάνων) απαίτησε πολλάκις την κατάργηση της
εν λόγω συµφωνίας, που υπεγράφη το 2004, αλλά ο επικεφαλής της επιτροπής οικονοµικών υποθέσεων του κόµµατος δήλωσε, ότι δεν θα ζητηθεί από το κόµµα του η
κατάργηση της συνθήκης και ότι όλες οι συµφωνίες µε το
Ισραήλ θα παραµείνουν όσο καιρό το Ισραήλ δεν παραβιάζει τους όρους τους.
Αύξηση τιµής τσιµέντου:
Οι τιµές του τσιµέντου αυξήθηκαν τον
Ιανουάριο
2012
κατά 2% σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2011 και κατά
5,59% σε σύγκριση
µε τον Ιανουάριο
2011. Την ίδια στιγµή η τιµή της άµµου µειώθηκε κατά
0,5%. Τον Ιανουάριο τ.έ. ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου
ανακοίνωσε, ότι η Κυβέρνηση θα ενίσχυε τις κατασκευαστικές εταιρείες µε 2,5 δις λίρες, για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την αναζωογόνηση του κλάδου.
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Αδυναµία πώλησης αιγυπτιακού βάµβακος:
Ο Υπουργός Γεωργίας δήλωσε στην
Βουλή, ότι υποπτεύεται συνοµωσία πίσω από την
έλλειψη
ζήτησης
αιγυπτιακού βάµβακος από ξένες
εταιρείες και συνέκρινε την τρέχουσα
κατάσταση µε την
περυσινή, όταν 36 χώρες ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν
«τουλάχιστον 1 τόνο από το καλύτερο αιγυπτιακό βαµβάκι».
Πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουµε τί σχεδιάζεται εναντίον µας ή
τον πραγµατικό λόγο, γιατί αυτές οι χώρες δεν αγοράζουν
αιγυπτιακό βαµβάκι». Επιπλέον ανέφερε, ότι και οι ντόπιες
εταιρείες αρνήθηκαν να αγοράσουν βαµβάκι από τους αγρότες, γιατί γνώριζαν ότι δεν θα µπορούσαν να το πουλήσουν
και ότι η Κυβέρνηση έδωσε εντολή στην Τράπεζα Αναπτυξιακών και Αγροτικών Πιστώσεων να παράσχει 300 εκ. λίρες
στις κρατικές εταιρείες για να αγοράσουν το προϊόν. Ωστόσο,
οι τελευταίες πήραν το ποσό µετά από έναν µήνα, ενώ οι
ντόπιες βιοµηχανίες είχαν ήδη εισάγει τις απαραίτητες ποσότητες. Επίσης ο Υπουργός δήλωσε, ότι τα ντόπια εκκοκκιστήρια και βιοµηχανίες είναι απαρχαιωµένα και ανεπαρκή για
να επεξεργαστούν το αιγυπτιακό βαµβάκι παρά το γεγονός,
ότι πριν από 10 χρόνια η Κυβέρνηση τους ζήτησε να ανακαινισθούν, κάτι που όµως αρνήθηκαν από φόβο ιδιωτικοποίησης.
Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν κατόπιν επερώτησης βουλευτών, που κατηγορούν την Κυβέρνηση για την κρίση στις πωλήσεις αιγυπτιακού βάµβακος. Ο επικεφαλής του Αγροτικού
Συνδικάτου δήλωσε, ότι η απόφαση απαγόρευσης των εισαγωγών ελήφθη πολύ αργά, καθώς όλοι είχαν προλάβει να
εισάγουν και κατηγόρησε την Τράπεζα Αναπτυξιακών και
Αγροτικών Πιστώσεων, ότι επιµένει στην αποπληρωµή των
χρεών από τους αγρότες, την στιγµή που απέτυχαν να πωλήσουν το προϊόν τους.
Συνεργασία Faragalla µε Tetrapak:
Η Faragalla, µια από τις τρεις µεγαλύτερες εταιρείες συσκευασµένων χυµών και γαλακτοκοµικών στην Αίγυπτο µε 28%
µερίδιο στην αγορά, ανακοίνωσε την λειτουργία ενός νέου
εργοστασίου υγρών τροφίµων κοντά στην Αλεξάνδρεια, στο
οποίο βασικός συνεργάτης θα είναι η σουηδική TetraPak, µε
την οποία έχει ήδη συνεργασία 17 ετών.
Η µονάδα θα είναι το πρώτο πλήρως αυτοµατοποιηµένης
παραγωγής εργοστάσιο του είδους του στη Μέση Ανατολή,
θα απασχολεί 500 άτοµα και αναµένεται να λειτουργήσει σε
ένα έτος. Ο τοµέας τροφίµων είναι από τους λιγότερο πληγέντες οικονοµικούς τοµείς στην Αίγυπτο µετά την εξέγερση
του 2011, κάτι που επέτρεψε στην Faragalla να θέσει σε
λειτουργία 4 νέα εργοστάσια το 2011.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κυβερνητικό δάνειο σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών:

Πρωτοβουλίες για αύξηση του τουρισµού:

Σύµφωνα µε δηλώσεις της Υπουργού Επικοινωνιών και Πληροφορικής, η κυβέρνηση πρόκειται να χορηγήσει 130 εκ. λίρες
(€16,25 εκ.) στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να
ξεπεράσουν την τρέχουσα ύφεση, ενώ τα 30 εκ. από αυτά θα
δοθούν σε µικρές εταιρείες του κλάδου, για να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους.

Το Υπουργείο Τουρισµού της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι θα
αναλάβει µέσω των ξενοδοχείων πρωτοβουλίες για την ανάκαµψη του τουριστικού τοµέα, ούτως ώστε ο αριθµός των
τουριστών το 2012 να ανέλθει σε 12-13 εκ. και τα τουριστικά έσοδα σε $11 δις. Επιπλέον ανακοινώθηκε, ότι η χώρα
καταρχήν επιδιώκει να ανατρέψει την κάµψη στις αφίξεις
από τα Εµιράτα και να προσελκύσει 1.500.000 τουρίστες
από τις χώρες του Κόλπου.

Συµφωνία France Telecom – Ναγκίµπ Σαουίρις:
Καταρχήν συµφωνία επετεύχθη µεταξύ της France
Telecom και του αιγυπτίου
µεγιστάνα Ναγκίµπ Σαουίρις, προκειµένου η πρώτη
να εξαγοράσει το µεγαλύτερο µέρος του µεριδίου
του δεύτερου στην κοινής
ιδιοκτησίας εταιρεία Mobinil. Στη συνέχεια, η γαλλική εταιρεία
θα κάνει προσφορά εξαγοράς στους µικροµετόχους στην ίδια
τιµή µετοχής. Αν πετύχουν τα παραπάνω, η France Telecom
θα κατέχει το 95% της µεγαλύτερης αιγυπτιακής εταιρείας
κινητής τηλεφωνίας, ενώ ο Σαουίρις θα κατέχει το υπόλοιπο
5%. Προς το παρόν αναµένεται η έγκριση της παραπάνω συµφωνίας από τη Ρυθµιστική Αρχή του αιγυπτιακού χρηµατιστηρίου.
Απώλειες για τη Mobinil:
Mobinil:
Καθαρές απώλειες ύψους 177 εκ. λιρών Αιγύπτου (€22,12
εκ.) κατέγραψε το τελευταίο τρίµηνο 2011 η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας Mobinil. Το ίδιο διάστηµα του προηγούµενου
έτους η εταιρεία είχε καταγράψει καθαρό κέρδος ύψους 342
εκ. λιρών. Η εταιρεία κατηγορεί το «ταραχώδες» πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, που
«πάγωσαν» την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα. Ας σηµειωθεί, ότι η
εταιρεία επλήγη επίσης το περασµένο
καλοκαίρι εξαιτίας ενός σκίτσου, που
παρουσίαζε φιγούρες του Ντίσνευ µε
ρούχα µουσουλµάνων, κάτι που θεωρήθηκε προσβολή για το Ισλάµ και
έκανε πολλούς συνδροµητές να στραφούν σε άλλες εταιρείες
Κατά την εκδίκαση σχετικής αγωγής
για προσβολή θρησκείας µιας οµάδας
δικηγόρων κατά του Ναγκίµπ Σαουϊρις, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι οι ενάγοντες δεν έχουν έννοµο συµφέρον και απέρριψε την αγωγή. Για το ίδιο θέµα έχει ασκηθεί και δεύτερη αγωγή από άλλη οµάδα δικηγόρων συµπεριλαµβανοµένου ενός
σαλαφιστή βουλευτή, η οποία θα εκδικαστεί στις 3 Μαρτίου.

Ο Υφυπουργός Τουρισµού και επικεφαλής του Τοµέα ∆ιεθνούς Τουρισµού δήλωσε ότι το µέλλον του τουρισµού στην
Αίγυπτο θα είναι σπουδαίο. Σηµειώνεται, ότι το 2010 (πριν
από την εξέγερση και την πολιτική κρίση που την ακολούθησε) ο αριθµός των τουριστών ανήλθε σε 15.7 εκ. και τα τουριστικά έσοδα σε $12.5 δις. Οσον αφορά το θέµα της ασφάλειας στην χώρα, ο Υφυπουργός εκτίµησε, ότι η κατάσταση
θα εξοµαλυνθεί τον Ιούνιο µε την εκλογή Προέδρου και το
σχηµατισµό ισχυρής Κυβέρνησης.
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Η έκθ
Ο Επιχειρηµατικός Οδηγός για την Αίγυπτο (Doing Business) στην κάτωθι ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad3D14ADoing%20Business%20in%20Egypt.pdf
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
Formula Al Ahram Exhibition - Continuous
Duration: 1/3/2012
Tel.: +2(02)22732227
Fax.: +2(02)22732055
E-mail: info@artline.com.eg
Organizer: Artline for organizing Exhibition Co.
Hall: Exhibition Complex (1-2-3-4-5)

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.pyramidsfaireg.com
E-mail: info@pyramidsfaireg.com
Organizer: Pyramids International Co.
Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3)

Cairo International Industrial Fair - Business men
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
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
The 8th International Exhibition for Medical and Sunglassed Requirements and the Contact Lenses
Duration: 6-8/4/2012
Tel.: +2(02)37431515
Fax.: +2(02) 27822320
Website: www.opticairo.com
Organizer: Good Look Co. for Organizing International Exhibitions & Conventions
Hall: Gallery Hall

International Exhibition of Private Education
Duration: 10-12/4/2012
Tel.: +2(02)22600987
E-mail: www.edutechexpo.com
E-mail: info@info@edutechexpo.com
Organizer:Trust International Co.
Hall: Exhibition Complex (1-2-3-4-5)

WINDOOREX Exhibition
Duration: 12-14/4/2012
Tel.: +2(02) 22632460
Fax.: +2(02) 22629682
Website: http://www.arabiangerman.com . http://www.widoorex.com
Organizer: Arabian German Co.
Hall: Exhibition Complex (Hall 4)

Metal Industries Exhibition
Duration: 12-14/4/2012
Tel.: +2(02) 22632460
Fax.: +2(02) 22629682
Website: http://www.arabiangerman.com . http://www.widoorex.com
Organizer: Arabian German Co.
Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3)
Mediconex Conference & Exhibition
Duration:18-20/4/2012
Tel.: +2(02) 23590999 - 23594110
Fax.: +2(02)23780458
E-mail:ace1@link.net
Organizer: Arabian African Co. for Conference & Exhibition
Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3)- Gallery - Chefren Hall - Mycerinos Hall

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

