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Εξέλιξη Άµεσων Ξένων ΕπενδύσεωνΕξέλιξη Άµεσων Ξένων ΕπενδύσεωνΕξέλιξη Άµεσων Ξένων ΕπενδύσεωνΕξέλιξη Άµεσων Ξένων Επενδύσεων    
    
Σύµφωνα µε το ∆ελτίο µηνός ∆εκεµβρίου της Κεντρικής Τράπεζας, το πρώτο τρίµηνο 
οικονοµικού έτους 2013/14 οι καθαρές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) επιβραδύν-
θηκαν κατά 25%, σε σχέση µε τον προηγούµενο τρίµηνο. Συγκεκριµένα, στα τέλη ∆ε-
κεµβρίου οι καθαρές ΑΞΕ ανέρχονταν σε $1,2 δισ, ($2.3 δισ. εισροών και $1,1 δισ. 
εκροών). Κύριες πηγές επενδύσεων ήταν οι ΕΕ, ΗΠΑ και οι Αραβικές Χώρες µε επενδύ-
σεις $1,4 δισ., $562 εκ., και $189,5 εκ., αντίστοιχα. 
 
 
 
Μείωση ∆ηµοσιονοµικού ΕλλείµµατοςΜείωση ∆ηµοσιονοµικού ΕλλείµµατοςΜείωση ∆ηµοσιονοµικού ΕλλείµµατοςΜείωση ∆ηµοσιονοµικού Ελλείµµατος    
    
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, το έλλειµµα του προϋπολογι-
σµού της Αιγύπτου συρρικνώθηκε κατά 6,3% το πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού 
έτους 2013/14, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 2012/13. Το έλλειµµα δια-
µορφώθηκε  στα $12,9 δις το 2ο εξάµηνο 2013 έναντι $13,3 δισ. το αντίστοιχο διά-
στηµα του 2012. Συνεπώς το έλλειµµα του προϋπολογισµού αντιστοιχεί πλέον στο 4,4 
% του ΑΕΠ, έναντι 5,2% το 2ο εξάµηνο του 2012. 
 
Η εν λόγω µείωση οφείλεται στην ένταξη στον προϋπολογισµό τον Οκτώβριο 2013, 
ποσού $8,7 δισ. στο πλαίσιο του κυβερνητικού «προγράµµατος τόνωσης της οικονοµί-
ας» το οποίο κατέβαλαν οι Χώρες του Κόλπου σε µια προσπάθεια στήριξης του νέου 
καθεστώτος. Επίσης, η πρόσφατη ενίσχυση από τις ανωτέρω χώρες υπό µορφήν τρα-
πεζικών καταθέσεων και προϊόντων πετρελαίου, συνέβαλαν επίσης στη µείωση του 
ελλείµµατος του προϋπολογισµού. 
 
Το συνολικό έλλειµµα του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2013/14 αναµένε-
ται να διαµορφωθεί σε $ 27 δισ., δηλ. 9% του ΑΕΠ, σε σύγκριση µε το «ανησυχητικό» 
14% ($ 34,8 δισ.) του οικ. έτους 2012/13. 
 
 
 
Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων    
    
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, τα καθαρά συναλλαγµατικά απο-
θέµατα της Αιγύπτου αυξήθηκαν, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο 2013, φθάνο-
ντας τα $17,105 δισ. Εκτιµήσεις αποδίδουν την εν λόγω αύξηση κατά $73 εκ. σε σχέ-
ση µε τα τέλη ∆εκεµβρίου, στην επιπλέον οικονοµική βοήθεια από τις Χώρες Κόλπου. 
Παράλληλα, ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είχε διαβεβαιώσει σχετικά ότι τα 
αποθέµατα δεν επρόκειτο να µειωθούν περαιτέρω παρά την έκτακτη δηµοπρασία 
συναλλάγµατος στα τέλη Ιανουαρίου, µε πωλήσεις ύψους $1,5 δισ. 
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Το εµπορικό έλλειµµα ανήλθε σε $2,4 δισ. τον Οκτώβριο 2013, 
µειωµένο κατά 17,9% σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2012 ($2,9 
δισ). Η αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών διαµορφώθηκε σε $2,1 
δισ., µειωµένη κατά 0,7% σε σχέση µε $2,13 δισ. τον Οκτώβριο 
2012. Η πτώση οφείλεται κυρίως στις µειωµένες εξαγωγές πε-
τρελαιοειδών, κεριών ορυκτών, λιπασµάτων και υγροποιηµένου 
προπανίου. Η αξία των εισαγωγών µειώθηκε, επίσης, κατά 
10,6% σε $4,5 δισ. σε σχέση µε $5,07 δισ. τον Οκτώβριο του 
2012, το οποίο οφείλεται στη µείωση των τιµών αραβοσίτου, 
οργανικών και ανόργανων χηµικών προϊόντων. 
 
 
 
 
 
Μείωση ρυθµού ανάπτυξης Μείωση ρυθµού ανάπτυξης Μείωση ρυθµού ανάπτυξης Μείωση ρυθµού ανάπτυξης ---- αύξηση επενδύσεων αύξηση επενδύσεων αύξηση επενδύσεων αύξηση επενδύσεων    
    
Κατά το 1ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2013/2014 ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,5%, σε σχέση µε το 4ο 
τρίµηνο του 2012/13. Επιπλέον, ο ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ 
κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2013 µειώθηκε κατά 
1,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 2012/13, όταν ανήλθε 
σε 2,6%. Η αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αυξήθηκε από $64 
δισ. το 1ο τρίµηνο οικον. έτους 2012/2013 σε $74,4 το αντί-
στοιχο τρίµηνο 2013/14.  
 
Αναφορικά µε τις επενδύσεις, σηµειώθηκε αύξηση σε ετήσια 
βάση κατά 45,4% σε $7,8 δισ. την περίοδο Ιουλίου Σεπτεµβρί-
ου 2013/14, από 7 δισ. το αντίστοιχο περυσινό τρίµηνο, κατα-
γράφηκε, ωστόσο, ισόποση µείωση των επενδύσεων σε σχέση µε 
το προηγούµενο τρίµηνο. Ο Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας σχολίασε σχετικά ότι ο µήνας του Ραµαζανιού, η 
σύσταση νέας κυβέρνησης, η διάλυση των καθιστικών διαµαρ-
τυριών και η επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε συν-
δυασµό µε την απαγόρευση κυκλοφορίας, συνέβαλαν αθροιστι-
κά στην ανάσχεση της ανάπτυξης της οικονοµίας. 
 
 
    
    
Εξέλιξη ανεργίαςΕξέλιξη ανεργίαςΕξέλιξη ανεργίαςΕξέλιξη ανεργίας    
    
Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία, ο δείκτης ανεργίας παρέ-
µεινε αµετάβλητος κατά το 4ο τρίµηνο 2013, στο 13,4% , ήτοι 
3,6 εκ. ανέργων.  69% των ανέργων είναι ηλικίας 15 έως 29 
ετών, ενώ 82% εξ’ αυτών είναι κάτοχοι πτυχίου.  Η ανεργία αν-
δρών και γυναικών διαµορφώθηκε στο 10% και 25%, αντίστοι-
χα. Η ανεργία στις αστικές περιοχές αυξήθηκε κατά µία µονάδα 
στο 17,6%, ενώ στις αγροτικές περιοχές διαµορφώθηκε σε 
10,1%. 
 
 

Εκθεση του οίκου Εκθεση του οίκου Εκθεση του οίκου Εκθεση του οίκου Fitch Ratings Fitch Ratings Fitch Ratings Fitch Ratings για την αιγυπτιακή οικο-για την αιγυπτιακή οικο-για την αιγυπτιακή οικο-για την αιγυπτιακή οικο-
νοµίανοµίανοµίανοµία    
    
Σύµφωνα µε έκθεση 
τoυ οίκου πιστοληπτι-
κής αξιολόγησης 
Fitch Ratings, η οικο-
νοµία της Αιγύπτου 
δεν πρόκειται να α-
νακάµψει πριν την 
παρέλευση διετίας, επίσης αναµένεται βελτίωση των 
οικονοµικών επιδόσεων κατά την εν λόγω περίοδο, ω-
στόσο, στο τέλος του 2015 η οικονοµία θα εξακολουθεί 
να είναι κατά πολύ ασθενέστερη σε σχέση µε το 2010.  
Στη έκθεση εν ολίγοις απεικονίζεται η βλάβη στο πιστω-
τικό «προφίλ» της Αιγύπτου από την πολιτική και οικονο-
µική αναταραχή που ακολούθησε την εξέγερση του 
2011. Αν και οι αξιολογήσεις της Αιγύπτου έχουν σταθε-
ροποιηθεί, η Fitch θεωρεί απίθανες τις αναβαθµίσεις 
σύντοµα. Ο oίκος βαθµολογεί την µακροπρόθεσµη πι-
στοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε " B - ", βαθµολογί-
α η οποία «αντανακλά ουσιαστικούς κίνδυνους και προ-
κλήσεις». 
 
Η αξιολόγηση της Fitch για την  µακροπρόθεσµη πιστο-
ληπτική ικανότητα, αναβαθµίστηκε  σε «σταθερή» από 
«αρνητική» στις αρχές Ιανουαρίου, µετά από τρία χρόνια 
διαδοχικών υποβαθµίσεων. Πέραν των ανησυχιών για 
την πολιτική κατάσταση, ο οίκος θεωρεί ότι «οι εισροές 
κεφαλαίων εκ µέρους των δωρητών δεν επαρκούν για 
τον εξορθολογισµό της αγοράς συναλλάγµατος, ενώ η  
µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος δεν  θα είναι 
εύκολη υπόθεση». 
Ο οίκος  Fitch  για το οικ. έτος 2014/15 προβλέπει δι-
ψήφιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα  ως ποσοστό του ΑΕΠ 
και αναλογία χρέους/ΑΕΠ άνω του 90%.  Επίσης, εκτιµά 
ότι η οικονοµική ανάπτυξη, η οποία διαµορφώθηκε στο 
1,5% του ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο, θα ενισχυθεί ελα-
φρώς, χωρίς ωστόσο να επαρκεί για να ανακόψει την 
αύξηση της ανεργίας, η οποία ανήλθε στο 13,4% του 
ενεργού πληθυσµού. 
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Οικονοµική βοήθεια Χωρών ΚόλπουΟικονοµική βοήθεια Χωρών ΚόλπουΟικονοµική βοήθεια Χωρών ΚόλπουΟικονοµική βοήθεια Χωρών Κόλπου    
    
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πηγές, η Σαουδική Αραβί-
α αναµένεται να παρέχει έως και $4 δισ. επιπρόσθετης 
βοήθειας, υπό µορφή καταθέσεων και πετρελαϊκών 
προϊόντων. Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου, συνοδευόµε-
νος από τους Υπουργούς Στέγασης, Πετρελαίου, Μετα-
φορών, Σχεδιασµού και Επενδύσεων επισκέφθηκε στις 
αρχές του µήνα την Σαουδική Αραβία για την προώθηση 
των σχετικών συµφωνιών και των διµερών οικονοµικών 
σχέσεων. Επίσης, σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα εκτιµάται ότι θα συνεισφέ-
ρουν άλλα $1,8 δισ. µέσω αποστολής καυσίµων. Επιση-
µαίνεται ότι οι Χώρες Κόλπου έχουν δεσµεύσει $14 δισ. 
για την Αίγυπτο, έπειτα από την καθαίρεση του Μοχάµετ 
Μόρσι στις 3 Ιουλίου, ενώ πηγές σηµειώνουν ότι η Αίγυ-
πτος έχει ήδη παραλάβει το σύνολο της εν λόγω βοή-
θειας. 
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Κατανοµή γαιών στην Χερσόνησο ΣινάΚατανοµή γαιών στην Χερσόνησο ΣινάΚατανοµή γαιών στην Χερσόνησο ΣινάΚατανοµή γαιών στην Χερσόνησο Σινά    
    
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωργίας, οι κάτοικοι της Χερσονή-
σου Σινά θα αποκτήσουν το δικαίωµα κατοχής γης στην πε-
ριοχή. Το Υπουργείο προσφέρει σε επενδυτές εκτάσεις 
40.000 feddan, µε 20% εξ’ αυτών να προορίζονται για τους 
µόνιµους κατοίκους.  Οι αγοραστές θα καταβάλλουν αρχικά 
15% της αξίας της γης σε µετρητά, µε το υπόλοιπο αποπλη-
ρωτέο σε περίοδο 25 ετών. Ανώτατο όριο ιδιοκτησίας ορίστη-
καν τα 20 feddan ανά 
άτοµο και 300 feddan 
ανά οικογένεια. Ο Υ-
πουργός δήλωσε ότι θα 
υπογραφούν συµφωνίες 
µε τους αγρότες που θα 
καθορίζουν τι θα καλ-
λιεργείται, ώστε να απο-
φευχθεί ο κατακερµατι-
σµός της γης.   
 
 
 
    
Νέο νοµοσχέδιο για την προστασία των ξένων επενδύσειςΝέο νοµοσχέδιο για την προστασία των ξένων επενδύσειςΝέο νοµοσχέδιο για την προστασία των ξένων επενδύσειςΝέο νοµοσχέδιο για την προστασία των ξένων επενδύσεις    
    
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το νέο σχέδιο νόµου για 
τις επενδύσεις περιλαµβάνει διατάξεις για να αποτρέπει τρίτα 
µέρη από το να αµφισβητούν συµφωνίες µεταξύ Κυβέρνησης 
και επενδυτών, ώστε να επιταχυνθεί η προσέλκυση επενδύσε-
ων. Κατά την τελευταία τριετία, αιγυπτιακά δικαστήρια έχουν 
εκδώσει τουλάχιστον 11 αποφάσεις µε τις οποίες ακυρώνο-
νται συµφωνίες ιδιωτικοποίησης τις οποίες είχε υπογράψει η 
προηγούµενη κυβέρνηση.  
 
Οι εν λόγω αιτήσεις ακύρωσης υποβάλλονται από ακτιβιστές 
και δικηγόρους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ιδιωτικοποιηθεί-
σες εταιρείες πωλήθηκαν έναντι ιδιαίτερα χαµηλού τιµήµα-
τος. Σήµερα , η ιδιωτικοποίηση σειράς εταιρειών που εξαγο-
ράσθηκαν από επενδυτές των Χωρών Κόλπου αλλά και άλλων 
ξένων χωρών τίθεται εν αµφιβόλω ενώ εκκρεµούν αποφάσεις 
για ενδεχόµενη επανεθνικοποίησή τους. Επενδυτές έχουν 
επανειληµµένως σηµειώσει την απουσία εγγυήσεων αναφορι-
κά µε την ασφάλεια της επένδυσής τους και την επακόλουθη 
απροθυµία εισόδου στην τοπική αγορά. 
 
 
 
∆ηµόσιες επιχειρήσεις∆ηµόσιες επιχειρήσεις∆ηµόσιες επιχειρήσεις∆ηµόσιες επιχειρήσεις    
    
Οι δηµόσιες επιχειρήσεις πρόκειται να τεθούν υπό την αρµο-
διότητα του Υπουργείου Εξωτερικού Εµπορίου και Βιοµηχανί-
ας, αντί του Υπουργείου Επενδύσεων έως σήµερα. Αυτό ση-
µαίνει ότι εννέα δηµόσιες επιχειρήσεις και περισσότερες από 
εκατόν σαράντα θυγατρικές τους θα υπαχθούν υπό τον 
Mounir Fakhry Abdel-Nour, ο οποίος διατηρεί τη θέση του ως 
Υπουργός Εξωτερικού Εµπορίου (το οποίο έχει συγχωνευτεί µε 
το Υπουργείο Επενδύσεων) µετά τον πρόσφατο ανασχηµατι-
σµό. Παράλληλα στο νέο Υπουργείο Εξωτερικού Εµπορίου και 
Επενδύσεων θα υπάγεται η Αρχή Εποπτείας του Χρηµατοπι-
στωτικού Συστήµατος (EFSA) καθώς και η Γενική Αρχή Επεν-
δύσεων και Ελευθέρων Ζωνών (GAFI). 
    

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Χρηµατοδότηση ενυπόθηκων δανείωνΧρηµατοδότηση ενυπόθηκων δανείωνΧρηµατοδότηση ενυπόθηκων δανείωνΧρηµατοδότηση ενυπόθηκων δανείων    
    
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου δέσµευσε ποσό ύψους 

$1,4 δισ. για τη χρηµατοδότηση ενυπόθηκων δανείων για 

χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Η κίνηση αποσκοπεί στην 

ενίσχυση του τοµέα των κατασκευών και του real-estate. Το 

κεφάλαιο θα διοχετευθεί στις εµπορικές τράπεζες για περίοδο 

20ετίας, µε χαµηλό κόστος, και θα προορίζεται για δανειολή-

πτες χαµηλού εισοδήµατος (µε επιτόκιο 7%) και µεσαίου εισο-

δήµατος (µε επιτόκιο 8%). Η επιλεξιµότητα για τα χαµηλά 

εισοδήµατα θα ρυθµίζεται από τον Νόµο 148 (2001), ενώ τα 

µεσαία εισοδήµατα θα δύνανται να λάβουν ενυπόθηκα δά-

νεια ύψους έως $43.000. Τα εν λόγω χρηµατοδοτικά εργα-

λεία ισχύουν για αγορά κατοικιών σε νέες αστικές περιοχές. 
    
Κέρδη Κέρδη Κέρδη Κέρδη National Bank of EgyptNational Bank of EgyptNational Bank of EgyptNational Bank of Egypt    
    
Η µεγαλύτερη τράπεζα της ΑιγύπτουNational Bank of Egypt 
ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 8%, σε 
περίπου $0,48 δισ. για το οικονοµικό έτος 2012-13. 
Ο µεικτός δανεισµός της ανήλθε σε 
$16,3 δισ., αυξηµένος κατά 13,2%, οι 
καταθέσεις σε περίπου $45 δισ. αυξη-
µένες κατά a 12,2%. Η National Bank 
of Egypt εξυπηρετεί περισσότερους από 
6 εκ. πελάτες και διαχειρίζεται κεφάλαι-
α ύψους $43,4 δισ.  
 
 
 
Ιστορικό υψηλό εξαετίας Χρηµατιστηρίου ΚαΐρουΙστορικό υψηλό εξαετίας Χρηµατιστηρίου ΚαΐρουΙστορικό υψηλό εξαετίας Χρηµατιστηρίου ΚαΐρουΙστορικό υψηλό εξαετίας Χρηµατιστηρίου Καΐρου    
    
Το Χρηµατιστήριο Καΐρου ξεπέρασε στις 23-2-2014 τις 
8.000 µονάδες για πρώτη φορά από το 2008, ύστερα από 
αύξηση του βασικού δείκτη EGX30 κατά 1,4%. Αναλυτές θεω-
ρούν την εν λόγω άνοδο ως ιστορικής σηµασίας, παρά το 
γεγονός ότι το 2008 κατέγραφε µεγαλύτερα κέρδη, λόγω 
ορισµένων µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (Orascom Con-
struction Industries, Mobinil και Societe Generale Bank), οι 
οποίες δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης τα τε-
λευταία 2 έτη. 
Αναφορικά µε την εν λόγω συνεδρίαση, οι εγχώριοι επενδυτές 
υπήρξαν πωλητές ύψους LE48,7 εκ. ενώ οι ξένοι επενδυτές 
αγοραστές ύψους LE79 εκ. Ο ευρύτερος δείκτης EGX70 αυ-
ξήθηκε κατά 0,9% και συνολικά κατεγράφησαν συναλλαγές 
µετοχών αξίας LE1,1 δισ. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσε ο 
κτηµατοµεσιτικός κλάδος, ενώ σηµαντικά µειώθηκαν οι µετο-
χές εταιρειών του κλάδου τηλεπικοινωνιών. 
 
Ο δείκτης EGX30 την εποµένη της επανάστασης τον Ιανουά-
ριο 2011 είχε διαµορφωθεί στις 6.310 µονάδες ενώ τον ∆ε-
κέµβριο του ίδιου έτους κατέγραψε ιστορικό χαµηλό 3.680 
µονάδων. Κατά το 1ο και 3ο τρίµηνο 2012, όταν εξελέγη ο 
Μόρσι, καθώς και µετά την ανατροπή του τον Ιούλιο 2013, ο 
εν λόγω δείκτης σηµείωνε αρκετές απότοµες ανόδους. Από τα 
µέσα Ιανουαρίου 2014, όταν διενεργήθηκε το δηµοψήφισµα 
για το νέο Σύνταγµα, έως σήµερα, µε τη συνεχιζόµενη φηµο-
λογία πιθανής υποψηφιότητας για την Προεδρία του Στρατάρ-
χη Σίσι, οι αυξητικές τάσεις δεν έχουν καµφθεί. 

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  3  



 

 

    
Ισλαµική τραπεζικήΙσλαµική τραπεζικήΙσλαµική τραπεζικήΙσλαµική τραπεζική    

    
Τα περιουσιακά στοιχεία των 
ισλαµικών τραπεζών αυξήθη-
καν σε ετήσια βάση κατά 11% 
το 2013 και διαµορφώθηκαν 
σε  $16,3 δισ. Η χρήση ισλαµι-
κών χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων αυξήθηκε κατά 6% και α-
νήλθε σε $11 δισ. ενώ οι κατα-

θέσεις κατά 13% σε $14,8 δισ.  
Πλέον, ο ισλαµικός τραπεζικός τοµέας στην Αίγυπτο αντιστοι-
χεί στο 7% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχεί-
ων, µε 14 τράπεζες να διαθέτουν εξουσιοδότηση παροχής 
ισλαµικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, 3 αποκλειστικά 
ισλαµικές τράπεζες (Faisal Islamic Bank, Al Baraka Bank 
Egypt,ADIB Egypt) και 11 συµβατικές µε ισλαµικά παραρτή-
µατα. 
    
    
Αύξηση κερδοφορίας Αύξηση κερδοφορίας Αύξηση κερδοφορίας Αύξηση κερδοφορίας Commercial International BankCommercial International BankCommercial International BankCommercial International Bank    
    
Η µεγαλύτερη εισηγµένη τράπεζα της Αιγύπτου Commercial 
International Bank ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών 
29% για το 4ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2012/2013 που 
αντιστοιχούν σε $109 εκ. Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση 35% 
των καθαρών κερδών για το σύνολο του 2013, ενώ τα έσοδα 
ανήλθαν στον αριθµό ρεκόρ του $1 δισ., αυξηµένα κατά 31% 
σε ετήσια βάση. Οι αιγυπτιακές τράπεζες έχουν διατηρήσει 
τους ρυθµούς ανάπτυξής τους κυρίως λόγω υψηλών επιτοκί-
ων που κατέβαλλε το κράτος κατά το 2013 για τον βραχυ-
πρόθεσµο δανεισµό του. 
 
 
 
 
Προοπτικές τραπεζικού τοµέαΠροοπτικές τραπεζικού τοµέαΠροοπτικές τραπεζικού τοµέαΠροοπτικές τραπεζικού τοµέα    
    
Σύµφωνα µε έκθεση της Moody's Investors Service, η προο-
πτικές του τραπεζικού συστήµατος της Αιγύπτου, παραµένουν 
αρνητικές, χωρίς να έχουν µεταβληθεί από το 2011. Η 
Moody's αναγνωρίζει τα µέτρα πολιτικής σταθεροποίησης 
αλλά σηµειώνει τις συνεχιζόµενες πολιτικές διαµάχες, κοινωνι-
κές εντάσεις, την κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών και 
την έκθεση του τραπεζικού τοµέα στο κρατικό χρέος, τα οποί-
α υποβαθµίζουν την επενδυτική και καταναλωτική εµπιστοσύ-
νη.  
 
Η Moody's προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6% το 2014, 
πολύ χαµηλότερα από τον µέσο όρο του 4,9% µεταξύ 2001-
2010. Ωστόσο, αναγνωρίζει το µέγεθος και την διαφοροποίη-
ση της αιγυπτιακής οικονοµίας, η οποία θα µπορούσε να ανα-
θερµανθεί όταν αντιµετωπισθούν τα δοµικά και δηµοσιονοµι-
κά προβλήµατα. Παράλληλα, εκτιµά ότι οι τράπεζες δεν αντι-
µετωπίζουν πρόβληµα χρηµατοδότησης λόγω της ισχυρής 
καταθετικής τους βάσης, η οποία αποτελούσε άνω των ¾ 
των περιουσιακών στοιχείων τους τον Σεπτέµβριο 2013, υπο-
στηριζόµενη κυρίως από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα. 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    

Απώλειες εσόδων Αιγυπτιακών ΣιδηροδρόµωνΑπώλειες εσόδων Αιγυπτιακών ΣιδηροδρόµωνΑπώλειες εσόδων Αιγυπτιακών ΣιδηροδρόµωνΑπώλειες εσόδων Αιγυπτιακών Σιδηροδρόµων    
    
Τα έσοδα των Αιγυπτιακών Σιδηροδρόµων µειώθηκαν κατά 
34% το 2013, µε τις συνολικές απώλειες να ανέρχονται σε 
$57 εκ. Τα έσοδα από τα επιβατικές υπηρεσίες µειώθηκαν 
κατά 39% και ανήλθαν σε $88 εκ., ενώ από τις εµπορευµα-
τικές υπηρεσίες κατά 5% σε $21 εκ. Σύµφωνα µε εκπρόσω-
πο της εταιρείας, σήµερα, ενώ οι εµπορευµατικές υπηρεσίες 
έχουν αποκατασταθεί πλήρως, διεξάγεται  µόνο το 62% των 
επιβατικών δροµολογίων.  
 
 
∆ιακανονισµός ∆ιακανονισµός ∆ιακανονισµός ∆ιακανονισµός Telecom EgyptTelecom EgyptTelecom EgyptTelecom Egypt    
    
H Telecom Egypt ανακοίνωσε ότι προέβη σε διακανονισµό 
ύψους $12,5 εκ. µε την ιδιοκτήτρια εταιρεία τάνκερ, το ο-
ποίο είχε καταστρέψει δύο υποθαλάσσια καλώδια ιδιοκτησί-
ας της τον περασµένο Μάρτιο. Το ποσό καλύπτει το κόστος 
επισκευής των καλωδίων “EIG” “TE North”, τα οποία κόπη-
καν από το πλοίο “B-Elephant”, προκαλώντας προσωρινές 
διακοπές και καθυστερήσεις στην παροχή ευρυζωνικών υπη-
ρεσιών διαδικτύου στο σύνολο της χώρας. 
 
 
Επανεθνικοποίηση εταιρειώνΕπανεθνικοποίηση εταιρειώνΕπανεθνικοποίηση εταιρειώνΕπανεθνικοποίηση εταιρειών    
    
Οι εταιρείες Tanta Flax and Oil και Al-Nasr for Steam Boilers 
θα τελούν σύντοµα εκ νέου υπό κρατική ιδιοκτησία, δύο έτη 
αφότου δικαστήριο είχε κρίνει παράνοµη την ιδιωτικοποίησή 
τους. Η επανεθνικοποίηση έχει εγκριθεί από τον Υπουργό 
Επενδύσεων και αποµένει ο οικονοµικός διακανονισµός µε 
τους, πρώην ιδιοκτήτες, ξένους επενδυτές. Αµέσως µετά, η 
Tanta Flax θα αποτελέσει θυγατρική της Egyptian Petro-
chemicals Holding Company (ECHEM). 
 
 
Αύξηση συνδροµητών κινητής τηλεφωνίαςΑύξηση συνδροµητών κινητής τηλεφωνίαςΑύξηση συνδροµητών κινητής τηλεφωνίαςΑύξηση συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας    
    
Έκθεση του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών αναφέρει ότι οι 
συνδροµές κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν σε 99,7 εκ. το 
2013 από 96,1 το 2012. Η Vodafone διατήρησε την ηγετική 
της θέση µε µερίδιο αγοράς 42%, ενώ η Mobinil κατέχει 
34,8% και η Etisalat 23,5%. Οι συνδροµητές διαδικτύου 
αυξήθηκαν κατά 240.000 το 2013, φθάνοντας τους 2,63 
εκ. χρήστες. Η αγορά σταθερής τηλεφωνίας συνέχισε την 
καθοδική της πορεία µε απώλειες 150.000 συνδροµητών 
και πλέον αριθµεί 6,82 εκ. τον ∆εκέµβριο  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Έλλειµµα φυσικού αερίουΈλλειµµα φυσικού αερίουΈλλειµµα φυσικού αερίουΈλλειµµα φυσικού αερίου    
    
Σύµφωνα µε κυβερνητικές προβλέψεις, το ενεργειακό ισοζύγιο 
της Αιγύπτου πρόκειται, πιθανότατα, να επιδεινωθεί το επόµενο 
οικονοµικό έτος, δεδοµένου ότι η παραγωγή φυσικού αερίου 
δεν δύναται να καλύψει την διαρκώς αυξανόµενη εσωτερική 
ζήτηση. Το Υπουργείο Πετρελαίου προβλέπει ότι  η παραγωγή 
θα ανέλθει σε 5,4 δισ. κυβικά πόδια (bcf) ηµερησίως ενώ η κα-
τανάλωση σε 5,57 bcf ηµερησίως κατά το οικονοµικό έτος που 
άρχεται από 1ης Ιουλίου. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι, 
συγκριτικά, κατά το τρέχον οικονοµικό έτος,  η κατανάλωση 
φυσικού αερίου προβλέπεται να υπολείπεται της παραγωγής, µε 
τα αντίστοιχα µεγέθη να διαµορφώνονται σε 5,31 bcf ηµερησί-
ως έναντι 4,95 bcf παραγωγής. Ο Υπουργός Εµπορίου και Βιο-
µηχανίας δήλωσε πρόσφατα ότι τα εσωτερικά αποθέµατα πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
αναγκών της βιοµηχανίας και νοικοκυριών, την στιγµή που η 
ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται σε βαθµό όπου η κυβέρνηση έχει 
περιορίσει τις εξαγωγές LNG, ποσότητες του οποίου είχαν δε-
σµευτεί µε την σειρά τους για τις ξένες εταιρείες που λειτουρ-
γούν στη χώρα. Σηµείωσε, 
επίσης,    ότι το ενεργειακό 
ζήτηµα θα εξακολουθεί να 
υφίσταται για τα επόµενα 2 
έτη, και πως η µόνη εναλλα-
κτική επιλογή, για την κάλυ-
ψη των αναγκών του βιοµη-
χανικού τοµέα, είναι οι εισα-
γωγές ενέργειας. 
 
 

    
Χρήση κωκ από βιοµηχανίεςΧρήση κωκ από βιοµηχανίεςΧρήση κωκ από βιοµηχανίεςΧρήση κωκ από βιοµηχανίες    
    
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
έδωσε εντολή στη εταιρεία Lafarge να αναστείλει τις προπαρα-
σκευαστικές εργασίες της για την κατασκευή αποθηκευτικών 
χώρων κωκ, εν αναµονή της τελικής απόφασης για την χρήση 
του εν λόγω καυσίµου από βιοµηχανίες. Η Lafarge, η µεγαλύτε-
ρη τσιµεντοβιοµηχανία παγκοσµίως, έχει υποβάλλει στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος µελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της χρήσης κωκ, από τον Μάιο 2013, αναµένοντας τις σχετικές 
κυβερνητικές αποφάσεις. Το Υπουργείο δεν επιτρέπει την εισα-
γωγή κωκ από τσιµεντοβιοµηχανίες, επικαλούµενο τις αρνητικές 
επιδράσεις στο περιβάλλον και την οικονοµία. Η στροφή στην 
χρήση άνθρακα προτάθηκε αρχικά ως εναλλακτική του φυσικού 
αερίου λόγω των σηµαντικών ελλείψεων φυσικού αερίου.    

    
Υπογραφή συµφωνιών εξόρυξηςΥπογραφή συµφωνιών εξόρυξηςΥπογραφή συµφωνιών εξόρυξηςΥπογραφή συµφωνιών εξόρυξης    
    
Η κυβέρνηση ενέκρινε τρεις νέες συµφωνίες για την εξόρυξη 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνολικής αξίας τουλάχιστον 
$265 εκ. Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση, η κρατική Egyp-
tian Natural Gas Holding Company (EGAS) υπέγραψε συµφωνία 
µε την ιταλική Edison για υπεράκτια «οικόπεδα» στην περιοχή 
της Μεσογείου που αφορούν επενδύσεις ύψους $170 εκ., µε 
την ιρλανδική Petroceltic PLC για το ∆έλτα µε επενδύσεις $23,5 
εκ., και µε την εµιρατινή Dana Gas για την περιοχή του Βόρειου 
Σινάat µε επενδύσεις $71,5 εκ. 

Χρηµατοδότηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-Χρηµατοδότηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-Χρηµατοδότηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-Χρηµατοδότηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειαςγειαςγειαςγειας    
    
 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε δανεια-
κή σύµβαση ύψους €205 εκ. για τη χρηµατοδότηση 
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο El Sha-
bab. Το έργο  συνίσταται στη µετατροπή του σταθµού 
ανοιχτού κύκλου σε συνδυασµένου κύκλου και αναµένε-
ται να αυξήσει την απόδοση κατά 50% φθάνοντας το 
συνολικό δυναµικό παραγωγής σε από 1000 σε 1500 
MWe. Η συµφωνία υπεγράφη, επίσης, από την Κεντρική 
Τράπεζα, την Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισµού και την 
Εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγής ∆υτικού ∆έλτα. Το εν λόγω 
έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθώς και το Σαου-
δαραβικό Ταµείο Ανάπτυξης.  
 Τα δύο τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων έχει εγκρίνει δάνεια άνω του €1 δισ. προς την Αίγυ-
πτο, ενώ έως σήµερα έχουν υπογραφεί συµφωνίες 
ύψους €637 εκ. 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    
    

Ποιοτικά κριτήρια εισαγόµενου σιταριούΠοιοτικά κριτήρια εισαγόµενου σιταριούΠοιοτικά κριτήρια εισαγόµενου σιταριούΠοιοτικά κριτήρια εισαγόµενου σιταριού    
    
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εφοδιασµού δήλωσε ότι 
τίθεται όριο ανώτατης υγρασίας 13% όσον αφορά το 
εισαγόµενο σιτάρι. Ξένες εφηµερίδες επισηµαίνουν ότι η 
εν λόγω απόφαση πρόκειται να αποκλείσει τις γαλλικές 
εξαγωγές (σιτάρι µε υγρασία 13,5%), ωστόσο ο Υπουρ-
γός ανέφερε ότι η χώρα δεν εµπορεύεται µε κυβερνή-
σεις αλλά µε διεθνείς προµηθευτές, βάσει συµφερουσών 
τιµών και ποιοτικών κριτηρίων. 
 
 
    
Απαγόρευση εισαγωγών δικύκλων και τρικύκλων οχηµά-Απαγόρευση εισαγωγών δικύκλων και τρικύκλων οχηµά-Απαγόρευση εισαγωγών δικύκλων και τρικύκλων οχηµά-Απαγόρευση εισαγωγών δικύκλων και τρικύκλων οχηµά-
τωντωντωντων    
    
∆ηµοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση 
αποφάσισε την απαγόρευση για περίοδο ενός έτους των 
εισαγωγών δικύκλων και  τρικύκλων οχηµάτων (τα επο-
νοµαζόµενα «τουκ-τουκ») καθώς και όλων των σχετικών 
εξαρτηµάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν αυστηρά µέτρα 
αναφορικά µε την αγορά και απόκτησης άδεια κυκλο-
φορίας δικύκλου και δόθηκε προθεσµία να ρυθµιστούν 
οι υφιστάµενες άδειες σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις. 
Στις αρχές του έτους είχε εκδοθεί µη δεσµευτική εγκύ-
κλιος προς τις δικαστικές αρχές για την απαγόρευση 
των εισαγωγών «τουκ-τουκ» και µοτοσυκλεττών µε το 
σκεπτικό ότι, λόγω µεγέθους, χρησιµοποιούνται ευρέως 
για την τέλεση 
αδικηµάτων και, 
κατά συνέπεια, 
συνιστούν σοβα-
ρή απειλή για την 
ασφάλεια σε πολ-
λές περιοχές της 
χώρας, ιδιαίτερα 
στις παραγκουπό-
λεις. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

    
    

    
Αύξηση τελών διέλευσης ∆ιώρυγας ΣουέζΑύξηση τελών διέλευσης ∆ιώρυγας ΣουέζΑύξηση τελών διέλευσης ∆ιώρυγας ΣουέζΑύξηση τελών διέλευσης ∆ιώρυγας Σουέζ    
    
Η Αρχή ∆ιαχείρισης ∆ιώρυγας του Σουέζ προέβη σε αύξηση των 
τελών διέλευσης κατά 5%-7% για πλοία µε φορτίο αργού πετρε-
λαίου, πετρελαιοειδών, υγροποιηµένων αερίων, χηµικών, φυσι-
κού αερίου και λοιπών υγρών άνω των 20.000 τον. και κατά 
5%-9% για πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου. Παράλληλα, διατή-
ρησε αµετάβλητα τα τέλη για πλοία έως 20.000 τον. και πλοίων 
µεταφοράς εµπορευµατο-
κιβωτίων, τάνκερ µεταφο-
ράς οχηµάτων, πλοία µε-
ταφοράς γενικού φορτίου, 
επιβατικά και ιδιωτικής 
χρήσης πλοία. Τα νέα τέλη 
θα τεθούν σε ισχύ από τον 
Μάιο τ.έ.   
 
 
 
Ποτάµια µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίωνΠοτάµια µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίωνΠοτάµια µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίωνΠοτάµια µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων    
    
Η Citadel Capital (CC) ανακοίνωσε ότι η National Company for 
Multimodal Transport (NMT) ξεκίνησε την µεταφορά εµπορευ-
µατοκιβωτίων µε φορτηγίδες µεταξύ των σταθµών εµπορευµα-
τοκιβωτίων Πορτ Σαιντ και Σουέζ.  Η Citadel Capital είναι µέτο-
χος µε 37,9% στην NMT, θυγατρικής της Nile Logistics. Οι µετα-
φορές είναι ένας από τους πέντε τοµείς στους οποίους επενδύ-
σει η  CC, παράλληλα µε την ενέργεια, αγροδιατροφικά προϊό-
ντα, εξορύξεις και τσιµεντοβιοµηχανία. 
 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    
    

Εισερχόµενος τουρισµόςΕισερχόµενος τουρισµόςΕισερχόµενος τουρισµόςΕισερχόµενος τουρισµός    
    
Οι τουριστικές αφίξεις τον ∆εκέµβριο 2013 ανήλθαν σε 
678,000, µειωµένες κατά 30,7% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 
2012. Ετησίως, οι αφίξεις ανήλθαν σε περίπου 9,4 εκ. µε έσοδα 
$6 εκ., σε σχέση µε 11,5 εκ. και έσοδα περί τα $10 εκ. το 
2012.Αντίστοιχα, κατεγράφησαν συνολικά για το έτος 5,1 εκ. 
διανυκτερεύσεις, µειωµένες κατά 63,1% από τις 13,9 εκ. τον 
∆ε-

Εκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Εκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Εκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της Εκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την οικονοµία της 
ΑιγύπτουΑιγύπτουΑιγύπτουΑιγύπτου    
    
Από την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας 
για την οικονοµία της Αιγύπτου συγκρατούνται: 
 
Μέτρα τόνωσης της οικονοµίαςΜέτρα τόνωσης της οικονοµίαςΜέτρα τόνωσης της οικονοµίαςΜέτρα τόνωσης της οικονοµίας Από τον Αύγουστο του 
2013, η σηµερινή προσωρινή κυβέρνηση ανακοίνωσε 
δύο δέσµες µέτρων τόνωσης της οικονοµίας συνολικού 
ύψους 8,7 δισ. δολαρίων. Το πρώτο ξεκίνησε τον Αύγου-
στο και ανέρχεται σε $ 4,3 δις ή 1% του ΑΕΠ  και το 
δεύτερο ανακοινώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2014. 
Τα εν λόγω «πακέτα» χρηµατοδοτούνται από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό και από ενισχύσεις προερχόµενες 
από την Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα. Και τα δύο «πακέτα» επιδιώκουν µια 
βραχυπρόθεσµη επέκταση της οικονοµίας µέσω της 
αύξησης των δηµοσίων επενδύσεων και των µισθών 
στον δηµόσιο τοµέα. Ο στόχος είναι η τόνωση της ανά-
πτυξης  κατά 3,5% κατά το τρέχον οικονοµικό έτος 
( που λήγει τον Ιούνιο 2014) και την µείωση του δηµο-
σιονοµικού ελλείµµατος από13,7% στο  9,1% του ΑΕΠ. 
Τα «πακέτα» τόνωσης της οικονοµίας συνιστούν µέρος 
ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης, «όραµα Αίγυπτος 
2022» το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιµης ανά-
πτυξης σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα επενδύοντας σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο, ιδίως την εκπαίδευση, την κατάρτι-
ση, την υγειονοµική περίθαλψη και την τεχνολογία . Σύµ-
φωνα µε το σχέδιο, ο ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να 
αυξηθεί σε 5-7% µεσοπρόθεσµα, µέσω της αύξησης των 
επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα και την ενίσχυση της 
υποδοµής της τεχνολογίας πληροφοριών . 
 
Αύξηση ΑΕΠ Αύξηση ΑΕΠ Αύξηση ΑΕΠ Αύξηση ΑΕΠ ---- Επενδύσεις. Επενδύσεις. Επενδύσεις. Επενδύσεις. Ωστόσο, ο ρυθµός αύξησης 
του πραγµατικού ΑΕΠ στην Αίγυπτο έχει καθηλωθεί σε 
περίπου 2% και αναµένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα 
και το 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως στην µείωση των 
επενδύσεων κατά το οικονοµικό έτος 2012/13 αντανα-
κλώντας  την «στάση αναµονής» των εγχώριων και ξέ-
νων επενδυτών. Οι συνολικές επενδύσεις µειώθηκαν 
κατά 2% και διαµορφώθηκαν  σε 14,2% του ΑΕΠ το 
2012/13 σε σύγκριση µε 16,4 και 17,1% του ΑΕΠ τα 
οικ. έτη 2010/11 και 2011/12 αντίστοιχα. Αν και οι 
άµεσες ξένες επενδύσεις δεν έχει ακόµη επανέλθει στα 
επίπεδα προ της επανάστασης, ωστόσο έχουν δείξει 
κάποια σηµεία βελτίωσης. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεί-
α, η Αίγυπτος προσέλκυσε συνολικά $ 9,2 δις άµεσες 
ξένες επενδύσεις κατά την τελευταία τριετία ($ 3 δις το 
2013 ). Ιστορικά, οι εισροές ΞΑΕ στην Αίγυπτο ανέρχο-
νταν σε  περίπου $ 9 δις ετησίως. 
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ΑνεργίαΑνεργίαΑνεργίαΑνεργία    Λόγω της ισχνής οικονοµικής ανάπτυξης, τα ποσοστά 
ανεργίας έχουν αυξηθεί και κατά το τρίτο τρίµηνο του 2013 
διαµορφώθηκαν σε 13,4%, σηµειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύ-
γκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Το ποσοστό αυτό δεν περι-
λαµβάνει την άτυπη οικονοµία, όπου η ανεργία πιστεύεται ότι 
είναι υψηλότερη. Εκτιµάται ότι 700.000 έως 800.000 νέοι ει-
σέρχονται στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο, ορισµένοι από 
τους οποίους θα προστεθούν στο ήδη µεγάλο αριθµό των ανέρ-
γων να ανέρχεται σε 3,6 εκατοµµύρια. Σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οικονοµία πρέπει να παρου-
σιάζει ρυθµούς ανάπτυξής τουλάχιστον 6% για να απορροφά 
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. 
 
Η διαφορά όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας µεταξύ ανδρών 
και γυναικών έχει διευρυνθεί σηµαντικά µετά το 2011. Το ποσο-
στό ανεργίας των ανδρών ανήλθε στο 9,8%, ενώ των γυναικών 
σε 25,1% στα τέλη Σεπτεµβρίου 2013. Περίπου το 74% των 
ανέργων είναι µεταξύ 15 και 29 ετών, εκ των οποίων 42% είναι 
στην ηλικιακή οµάδα των 20-24 ετών. Ανω του 76% των ανέρ-
γων είναι µορφωµένοι και 30% έχουν πανεπιστηµιακά εκπαίδευ-
ση. 
 
Επιδοτήσεις.Επιδοτήσεις.Επιδοτήσεις.Επιδοτήσεις. Η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική της Κυβέρ-
νησης, µαζί µε την αύξηση του εσωτερικού χρέους κατά την 
τελευταία διετία έχουν αφήσει µικρά περιθώρια για την χρηµα-
τοδότηση του ιδιωτικού τοµέα . Οι επιδοτήσεις τροφίµων και 
καυσίµων αντιστοιχούν στο 9% του ΑΕΠ και στο 30% των κυ-
βερνητικών δαπανών µε αποτέλεσµα το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα να εκτοξευθεί στο πρωτοφανές 13,7% του ΑΕΠ το 
2013, σε σύγκριση µε 11% το 2012 . Επιπλέον, οι εν λόγω επι-
δοτήσεις διανέµονται δυσανάλογα και επωφελούνται οι πλούσιοι 
περισσότερο από τους φτωχούς. Μελέτη της Παγκόσµιας Τρά-
πεζας σχετικά µε τις επιδοτήσεις των τροφίµων, έδειξε ότι στις 
αγροτικές περιοχές της Άνω Αιγύπτου, το πλουσιότερο 1/5 του 
πληθυσµού έλαβε κατά 48% περισσότερο παροχές από την 
φτωχότερη οµάδα. 
 
Νοµισµατική πολιτική.Νοµισµατική πολιτική.Νοµισµατική πολιτική.Νοµισµατική πολιτική. Οι ανάγκες χρηµατοδότησης της χώρας 
εξακολουθούν να είναι σηµαντικές, παρά τα αξίας $ 16 δις  
κεφαλαίων που έχουν δεσµευθεί από τις χώρες του Κόλπου. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας το δηµόσιο εσω-
τερικό χρέους  έχει αυξήθηκε κατά 6% κατά το τρίτο τρίµηνο 
του οικ. έτους 2013/14, σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο του 
ίδιου έτους, και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο επίπεδο το 
ρεκόρ του 85% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του τρέχοντος οικ. 
έτους. 
 
Τα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει από τις Χώρες του Κόλπου 
έχουν αυξήσει τα αποθεµατικά, δηµιουργώντας προϋποθέσεις 
για χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής. Στις αρχές ∆εκεµβρί-
ου, η Κεντρική Τράπεζα µείωσε το επιτόκιο καταθέσεων και 
δανεισµού - για τρίτη φορά από τον Ιούλιο το 2013 - κατά 0,5% 
µε στόχο την προώθηση των επενδύσεων. Το εγχώριο νόµισµα 
έχει ενισχυθεί ελαφρώς. Τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι η αι-
γυπτιακή λίρα ( EGP ) ανήλθε σε £ 6,89 έναντι του δολαρίου 
στα τέλη ∆εκεµβρίου από 7,03 στις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, 
ελάχιστα πράγµατα έχουν αλλάξει στην παράλληλη αγορά συ-
ναλλάγµατος, όπου η EGP εξακολουθεί να είναι ασθενέστερη 
από την επίσηµη ισοτιµία. 

Πληθωρισµός. Πληθωρισµός. Πληθωρισµός. Πληθωρισµός. Ο πληθωρισµός παραµένει σε υψηλά επί-
πεδα. Σύµφωνα µε στοιχεία της κρατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας ( CAPMAS ), ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού 
έχει υπερδιπλασιαστεί σε 11,7% τον ∆εκέµβριο του 
2013 έναντι 4,7% κατά τον ίδια µήνα του 2012 . Η 
αύξηση του πληθωρισµού οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις 
στις τιµές των υπηρεσιών διατροφής και στέγασης. Σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας, υπό τις 
παρούσες οικονοµικές συνθήκες, ο πληθωρισµός θα 
παραµείνει σε υψηλά επίπεδα σε περίπου 10,2%  το 
οικονοµικό έτος 2013 /14, λόγω της αύξησης των τιµών 
των τροφίµων, την µείωση της παραγωγής, τις επεκτατι-
κές πολιτικές της Κυβέρνησης και την αύξηση των µι-
σθών του δηµόσιου τοµέα . 
 
∆ιαρθρωτικές αδυναµίες∆ιαρθρωτικές αδυναµίες∆ιαρθρωτικές αδυναµίες∆ιαρθρωτικές αδυναµίες. Η αιγυπτιακή οικονοµία ταλα-
νίζεται από διαρθρωτικές αδυναµίες. Πρώτον, η οικονο-
µία έχει βιώσει επί δεκαετίες έλλειψη επενδύσεων, ιδίως 
στον τοµέα της βιοµηχανίας και των υποδοµών, οι οποί-
ες παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα και το µερίδιό τους 
στο ΑΕΠ  µειώνεται. ∆εύτερον, στον ιδιωτικό τοµέα κυ-
ριαρχούν επιχειρήσεις µε πολιτικές διασυνδέσεις οι οποί-
ες εµποδίζουν ουσιαστικά την ανάπτυξη νέων επιχειρή-
σεων. Βάσει του παγκόσµιου δείκτη επιχειρηµατικότη-
τας, η Αίγυπτος το 2013 κατέλαβε την  109η θέση επί 
συνόλου 183. Ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια για 
την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα είναι οι χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως διαδικασίες στην 
έκδοση οικοδοµικών αδειών και στην θέση σε ισχύ  ε-
µπορικών συµβάσεων. 
 
Καταπολέµηση φτώχειας.Καταπολέµηση φτώχειας.Καταπολέµηση φτώχειας.Καταπολέµηση φτώχειας. Τέλος, οι οικονοµικές αδυνα-
µίες σε όλους τους σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας 
έχουν ως συνέπεια τις περιορισµένες ευκαιρίες απασχό-
λησης και τον µεγάλο αριθµό των ανέργων. Σηµαντικό  
ποσοστό εργαζοµένων απασχολείται στην παράλληλη 
οικονοµία χωρίς πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής α-
σφάλισης. Επιπλέον, µεγάλος αριθµός πολιτών διαβιεί 
κοντά στο όριο της φτώχειας, ιδιαίτερα στις αγροτικές 
περιοχές, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους σε εξω-
τερικές κρίσεις. Το ποσοστό της φτώχειας ( αριθµός των 
ατόµων που ζουν κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας 
των $ 569 ανά άτοµο ετησίως) έχει αυξηθεί σε 26,3% 
το 2012/13 έναντι 25,2% το 2010/11. Η ακραία φτώ-
χεια η οποία ορίζεται σε 518 $ ανά άτοµο δεκαπλασιά-
στηκε µετά την επανάσταση του 2011 και διαµορφώθη-
κε σε 4,4% το 2012/13. 
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Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Cairo International Motor Show - Automech Formula Exhibition 

from:from:from:from: 13/3/2014 to: to: to: to: 16/3/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Chefren Hall,Mycerinos Hall ,Banquet Hall,Press Center,Gallery,Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex 
Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Art Line for Organizing International Exhibition 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22732237  Fax: 202-22732055 

Website:Website:Website:Website: www.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.eg  Email:   Email:   Email:   Email: info@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eg        

Dekscription : Dekscription : Dekscription : Dekscription : Vehicles,  and Boats        

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furniture Occasion Exhibition 

from:from:from:from: 24/3/2014 to:to:to:to: 28/3/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 

Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 

Description :Description :Description :Description : Furniture  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Leather Exhibition 

from:from:from:from: 24/3/2014 to: to: to: to: 28/3/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 4 

Organiser: Organiser: Organiser: Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2:  Tel2:  Tel2:  Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 

Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 

Description :Description :Description :Description : Leather clothing  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Mediconex Conference & Exhibition 

from:from:from:from: 1/4/2014 to: to: to: to: 3/4/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Arab African for conference co. 

Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 23585385 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: +2(02) 23590999 Fax: +2(02) 23780458 

Website: Website: Website: Website: www.mediconex.orgwww.mediconex.orgwww.mediconex.orgwww.mediconex.org Email:  Email:  Email:  Email: info@mediconex.net    

Description :Description :Description :Description : Medical and Medicines  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: CAFEX Exhibition 

from:from:from:from: 24/2/2014 to: to: to: to: 27/2/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Event Middle East Exhibition 

Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02)37600987 Fax: +2(02)37496086 

Description :Description :Description :Description : Coffee shops equipments and Furniture  
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Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Food Gate Exhibition 

from:from:from:from: 7/5/2014 to: to: to: to: 10/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 4 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 

Description :Description :Description :Description : Food products  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Egypt Manufacturer-EGYMADE- Exhibition 

from:from:from:from: 7/5/2014 to: to: to: to: 10/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 

Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 

Description :Description :Description :Description : Egyptian Hand Made Products (embroideries etc) 

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: The 14th International Medical Exhibition & Conference (EgyMedica & Egy Hospital 

from:from:from:from: 8/5/2014 to: to: to: to: 10/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Green Land Co. for Organizing Exhibition & Confere 

Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24027493-22637034 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: +2(02) 22637054 Fax: +2(02)22637034 

Website:Website:Website:Website: http://www.egymedica.com Email: Email: Email: Email: adel@egymedica.com 

Description :Description :Description :Description : Medical Equipments  

 

Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Windorex , Metal & Steel International Exhibition 

from:from:from:from: 15/5/2014 to: to: to: to: 17/5/2014 

Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Arabian German Exhibiting & Publishing ltd. 

Tel:Tel:Tel:Tel: 2(02)22629682 Fax: +2(02)22619545 

Description :Description :Description :Description : Metal and Steel Panels  

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 


