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Μείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Μείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Μείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Μείωση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:  
Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου µειώθηκαν εκ νέου τον Ιούλιο 2012 
έπειτα από µικρή άνοδο, που σηµειώθηκε ένα µήνα νωρίτερα. Συγκεκριµένα, τον 
περασµένο Ιούλιο ανέρχονταν σε $14.42 δις από $15.53 τον Ιούνιο 2012. Από την 
εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 τα συνολικά συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας 
µειώθηκαν κατά το ήµισυ, καθώς η πολιτική αστάθεια προκάλεσε φυγή επενδυτικών 
κεφαλαίων και σηµαντική µείωση εσόδων από τον τουρισµό.   
  
AAAAύξηση της ανεργίας ύξηση της ανεργίας ύξηση της ανεργίας ύξηση της ανεργίας     
Η εθνική Στατιστική Υπηρεσία CAPMAS ανακοίνωσε ότι το ποσοστό ανεργίας ανήλ-
θε σε 12,6% κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2012 από 11,8% για το ίδιο τρίµηνο του 
περασµένου έτους. 
 
    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    
    

Τεχνοκρατικό το οικονοµικό επιτελείο της νέας Κυβέρνησης:Τεχνοκρατικό το οικονοµικό επιτελείο της νέας Κυβέρνησης:Τεχνοκρατικό το οικονοµικό επιτελείο της νέας Κυβέρνησης:Τεχνοκρατικό το οικονοµικό επιτελείο της νέας Κυβέρνησης:  
 
Παρά περί της αντιθέτου προβλέψεις οι οικονοµικοί Υπουργοί της Κυβέρνησης του 
νεοδιορισθέντος Πρωθυπουργού και πρώην Υπουργού άρδευσης κ. Hisham Qandil 
είναι τεχνοκράτες και όχι ισλαµιστές. Εκτός από τον Υπουργό Οικονοµικών της προ-
ηγούµενης µεταβατικής Κυβέρνησης, κ. Momtaz El-Saeed, ο οποίος παραµένει 
στην ίδια θέση και στην νέα Κυβέρνηση, τα πρόσωπα των υπόλοιπων οικονοµικών 
Υπουργών αλλάζουν. Συγκεκριµένα:    
  
Momtaz El-Saeed, Υπουργός Οικονοµικών:::: Υφυπουργός Οικονοµικών από τον Ιούνιο 

έως τον ∆εκέµβριο 2012, οπότε έγινε Υπουργός. Στο µεγαλύτερο 
µέρος της καριέρας του ασχολήθηκε µε την κατάρτιση των Κρατι-
κών Προϋπολογισµών της χώρας, ενώ στα τέλη της δεκαετίας 1990 
διορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προϋπολογισµού του 
Υπουργείου Οικονοµικών.  
 
Σύµφωνα µε αιγυπτίους αναλυτές και δεδοµένης της συντηρητικής 

του φύσης, δεν αναµένονται δραστικές αλλαγές στην πολιτική του. Πριν από λίγους 
µήνες είχε δεχτεί σφοδρή κριτική από το Κόµµα Ελευθερίας και ∆ικαιοσύνης 
(Αδελφοί Μουσουλµάνοι), καθώς παρουσίασε τον Προϋπολογισµό έτους 2012-13 
µε δύο µήνες καθυστέρηση, γεγονός που θεωρήθηκε ότι έγινε σκόπιµα, καθώς οι 
ισλαµιστές έκριναν, ότι ο συγκεκριµένος Προϋπολογισµός είχε καταρτιστεί µε τρόπο, 
ώστε να οδηγήσει σε αποτυχία τη µελλοντική Κυβέρνηση.      



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Hatem Saleh, Υπουργός Βιοµηχανίας και Εξωτερικού 
Εµπορίου: 

 Επί 18 χρόνια εργάστηκε στον τοµέα 
των γαλακτοκοµικών σε θέσεις-κλειδιά 
πολυεθνικών εταιρειών, όπως οι Proctor 
& Gamble, Farm Frites και Unilever. 
Μετά την εξέγερση του 2011 ίδρυσε 
µαζί µε άλλα πρώην µέλη της Μουσουλ-
µανικής Αδελφότητας το κόµµα 

«Hadara» («Πολιτισµός»), του οποίου τέθηκε Αντιπρόε-
δρος. Είναι Πρόεδρος του οµίλου τροφίµων Gozour 

 
Osama Saleh, Υπουργός Επενδύσεων::::  
Είναι ο µέχρι τώρα ∆ιευθυντής της Γενι-
κής Αρχής Ελεύθερων Ζωνών και Επεν-
δύσεων (GAFI), θέση την οποία ανέλαβε 
το 2009, ενώ παλαιότερα είχε εργαστεί 
ως ∆ιευθυντής στο Ταµείο Υποθηκών. 

Μετά την Επανάσταση, η GAFI είχε ως κύριο έργο την 
διευθέτηση αµφισβητήσεων σχετικά µε κυριότητα γης 
και επίλυση προβληµάτων αιγυπτιακών και αλλοδαπών 
επενδύσεων που ανέκυπταν κυρίως από διεκδικήσεις 
εργαζοµένων και πολιτικών παρατάξεων. Κατά τη θη-
τεία του ως ∆ιευθυντή της GAFI µειώθηκαν σε 7 από 
19 οι ηµέρες, που χρειάζονται για να αρχίσει µια νέα 
επενδυτική δραστηριότητα στην Αίγυπτο και η χώρα 
κατέλαβε την 21η θέση παγκοσµίως στον κατάλογο µε 
τις φιλικές προς τις επενδύσεις χώρες και την δεύτερη 
µετά την Σ. Αραβία στην Μ. Ανατολή και Β. Αφρική.    
 
Osama Kamal, Υπουργός Πετρελαίου::::  

Πρόκειται για τον ∆ιευθυντή της Αιγυ-
πτιακής Εταιρείας Πετροχηµικών 
(Echem), που ιδρύθηκε το 2002 για 
την ανάπτυξη της αιγυπτιακής βιοµηχα-
νίας πετροχηµικών. Έχει σπουδάσει 
χηµικός και εργάστηκε στο παρελθόν 
ως µηχανικός σε κρατικές εταιρείες 

ενέργειας.    
 
Hisham Zazou, Υπουργός Τουρισµού::::  

Σύµβουλος του απερχόµενου Υπουργού 
Τουρισµού. Ο διορισµός του στον υ-
πουργικό θώκο καθησύχασε πολλούς 
στον δοκιµαζόµενο κλάδο, που φοβού-
νταν ότι οι ισλαµιστές δεν θα ανέχο-
νταν το κυρίαρχο είδος τουρισµού στη 
χώρα, που χαρακτηρίζεται από «πάρτι 

στις παραλίες, µπικίνι και αλκοόλ». Ο νέος Υπουργός 
έχει σπουδάσει εµπόριο και ξεκίνησε την καριέρα του 
από  τη City Bank Group και εργάστηκε στις ΗΠΑ σε 
εταιρεία τουρισµού µε προσανατολισµό την αιγυπτιακή 
αγορά. Από το 2004 έως το 2007 ήταν επικεφαλής 
της Οµοσπονδίας Αιγυπτιακού Τουρισµού, ενώ είναι ο 
πρώτος αιγύπτιος, που διορίστηκε αναπληρωµατικό 
µέλος στο επιχειρηµατικό συµβούλιο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού.      
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Abu-Zeid Mohamed Abu-Zeid, Υπουργός Προµηθειών και Ε-
σωτερικού Εµπορίου:  

Πρώην Υποδιευθυντής της Κρατικής Εταιρείας 
Βιοµηχανιών Τροφίµων. Το εν λόγω Υπουργείο 
είναι υπεύθυνο για την οµαλή διάθεση βασι-
κών αγαθών και για αποφυγή ελλείψεών τους, 
που παραδοσιακά προκαλούν σοβαρές πολιτι-
κές αναταραχές στη χώρα. 
   

Khaled El-Azhary, Υπουργός Εργατικού ∆υναµικού::::    
 Μέλος της Μουσουλµανικής Αδελφότητας, 
πρώην βουλευτής, µέλος της συντακτικής συνέ-
λευσης και µέλος του συµβουλίου της νέας Ο-
µοσπονδίας Εµπορικών Ενώσεων. Έχει σπουδά-
σει νοµικά και ισλαµικές επιστήµες και έχει ερ-
γαστεί σε κρατικές εταιρείες πετρελαίου. ∆ήλω-
σε, ότι το Υπουργείο του θα µεσολαβεί για επί-

τευξη λύσης στις διαφορές µεταξύ εργοδοσίας και εργαζοµέ-
νων. 
 
Παροχή ξένης βοήθειας προς την Αίγυπτο Παροχή ξένης βοήθειας προς την Αίγυπτο Παροχή ξένης βοήθειας προς την Αίγυπτο Παροχή ξένης βοήθειας προς την Αίγυπτο     
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου ∆ιεθνούς Συνεργασί-
ας, η Αίγυπτος από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011  έως 
τον Ιούλιο τ.ε. είχε λάβει διεθνή βοήθεια, είτε υπό την µορφή 
δανείων είτε δωρεών, ύψους $ 5,8 δις µέσω 38 συµφωνιών 
που υπέγραψε µε κυβερνήσεις και οργανισµούς. Από το εν 
λόγω ποσό, $ 4,8 δις ελήφθησαν µετά τον ∆εκέµβριο 2011 
όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Kamal Ganzouri. O ενερ-
γειακός τοµέας ήταν ο πλέον οφελειµένος καθώς απορρόφη-
σε $ 2,6 δις.από διεθνείς, ισλαµικούς και ευρωπαϊκούς χρη-
µατοδοτικούς οργανισµούς. 
Kαθοριστική για την χορήγηση δυτικής βοήθειας φαίνεται να 
είναι η συµφωνία µε το ∆ΝΤ. Οσον αφορά δε τις αραβικές –
ισλαµικές χώρες και οργανισµούς, µέχρι στιγµής, η Σαουδική 
Αραβία φαίνεται να είναι η πλέον «γενναιόδωρη» και συνεπής 
στις υποσχέσεις της. Οι προοπτικές των σχέσεων Αιγύπτου και 
Σ. Αραβίας διαφαίνονται και από το γεγονός της επίσκεψης 
του νεοεκλεγέντος αιγύπτιου προέδρου στο Ριάντ, µόλις ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του.     
    
Επίσκεψη επικεφαλής ∆ΝΤ στο ΚάιροΕπίσκεψη επικεφαλής ∆ΝΤ στο ΚάιροΕπίσκεψη επικεφαλής ∆ΝΤ στο ΚάιροΕπίσκεψη επικεφαλής ∆ΝΤ στο Κάιρο    
    
Ολοκληρώθηκε στις 22 τ.µ. ηµερήσια επίσκεψη στο Κάιρο της 
επικεφαλής του ∆ΝΤ κας Lagarde  η οποία συναντήθηκε µε 
τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας. Η Αίγυπτος 
επίσηµα υπέβαλε αίτηµα για δάνειο $ 4,8 δις, ποσό αυξηµένο 
σε σχέση µε τα $ 3,2 δις που διαπραγµατεύονταν κατά τις 
πρώτες επαφές µε το ∆ΝΤ στις αρχές του 2011.  Η κα La-
grade δήλωσε, ότι, ανταποκρινόµενη άµεσα στο αιγυπτιακό 
αίτηµα, τεχνικό κλιµάκιο του ∆ΝΤ θα επισκεφθεί τον Σεπτέµ-
βριο το Κάιρο για να συζητήσουν τις διάφορες πτυχές του 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος.  
Ο Υπουργός Οικονοµικών Momtaz EL-Said ανέφερε ότι το 
δάνειο θα χορηγηθεί µε όρους «Stand By Agreement» µε επι-
τόκιο 1,07% και ότι το πρόγραµµα που πρόκειται να παρου-
σιάσει στο ∆ΝΤ η αιγυπτιακή Κυβέρνηση θα εστιάζει περισσό-
τερο σε θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, στην βελτίωση του 
συστήµατος συλλογής φόρων και στην µείωση των κρατικών 
δαπανών.  



 

 

Αµερικανική αντιπροσωπεία στο Κάιρο:Αµερικανική αντιπροσωπεία στο Κάιρο:Αµερικανική αντιπροσωπεία στο Κάιρο:Αµερικανική αντιπροσωπεία στο Κάιρο:    
 Επίσηµη αµερικανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε στις 
27-20 /8 το Κάιρο αποτελούµενη από στελέχη του Λευ-
κού Οίκου , Υπουργείου Οικονοµικών, της USAID και 
κρατικό οργανισµό επενδύσεων (ΟPIC) και είχε διαβου-
λεύσεις σχετικά µε τους τρόπους, µε τους οποίους η 
χώρα µπορεί να βοηθηθεί οικονοµικά. Η επίσκεψη πραγ-
µατοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης της αµερικανί-
δας ΥΠΕΞ στο Κάιρο τον περασµένο Ιούλιο, κατά την 
οποία συµφωνήθηκε ότι η ταχύρυθµη οικονοµική ανά-
πτυξη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας αποτελούν τις 
πιο σηµαντικές προτεραιότητες της διµερούς συνεργασί-
ας Αιγύπτου-ΗΠΑ.   
 
Αποκλείει υποτίµηση του νοµίσµατος ο Μόρσι:Αποκλείει υποτίµηση του νοµίσµατος ο Μόρσι:Αποκλείει υποτίµηση του νοµίσµατος ο Μόρσι:Αποκλείει υποτίµηση του νοµίσµατος ο Μόρσι:    
 Ο αιγύπτιος Πρόεδρος δήλωσε, ότι δεν πρόκειται να 
επιβληθούν νέοι φόροι, ούτε να γίνει υποτίµηση του εγ-
χώριου νοµίσµατος, προκειµένου να αναθερµανθεί η 
οικονοµία, αλλά αντίθετα η κυβέρνησή του θα δώσει 
έµφαση στις επενδύσεις, τον τουρισµό και τις εξαγωγές. 
Αναλυτές επισηµαίνουν, ότι ο πρώτος δηµοκρατικά ε-
κλεγµένος πρόεδρος της χώρας πρέπει να ενεργήσει 
πολύ προσεκτικά για να αποφύγει την δυσαρέσκεια ενός 
λαού µε εδραιωµένη την πεποίθηση, ότι τα οφέλη της 
ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων 
δεν διαχέονταν στα φτωχά στρώµατα  του πληθυσµού. 
Οι παραπάνω δηλώσεις του αιγυπτίου προέδρου έγιναν 
λίγο πριν αναχωρήσει για επίσηµη επίσκεψη στην Κίνα 
προς προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση των οικονο-
µικών σχέσεων. 
 
    
Επίσκεψη Μόρσι στην Κίνα:Επίσκεψη Μόρσι στην Κίνα:Επίσκεψη Μόρσι στην Κίνα:Επίσκεψη Μόρσι στην Κίνα:    

 Στις 28 Αυγούστου πραγµα-
τοποιήθηκε η συνάντηση του 
νέου προέδρου της Αιγύπτου 
µε τον κινέζο οµόλογό του στο 
Πεκίνο, που αποτελεί την πρώ-
τη επίσκεψη του κ. Μόρσι σε 
µη αραβική χώρα και αποσκο-
πεί στην προσέλκυση επενδύ-
σεων και ενίσχυση των διπλω-
µατικών δεσµών. Οι δύο χώ-
ρες υπέγραψαν συµφωνίες 
για επτά έργα, συµπεριλαµβα-
νοµένων ενός σταθµού ηλε-

κτρικής ενέργειας, ενός σταθµού αφαλάτωσης, βιοµη-
χανοποιηµένων αρτοποιείων και ανάπτυξης διαδικτύου. 
Η συµφωνία, που υπεγράφη, είναι ύψους 430εκ. λιρών 
Αιγύπτου, ενώ προβλέπει επίσης την δωρεά 300 αστυνο-
µικών αυτοκινήτων. Επιπλέον, µεταξύ του προέδρου της 
Εθνικής Τράπεζας της Αιγύπτου και του κινέζου οµολό-
γου του υπεγράφη συµφωνία χορήγησης δανείου $200 
εκ. για την ανάπτυξη µικρής και µεσαίας κλίµακας 
έργων στην Αίγυπτο. Επισηµαίνεται ότι το 2011 το ύψος 
των διµερών εµπορικών συναλλαγών ανήλθε σε $8.8 
δις, 40% περισσότερο από το 2008 σύµφωνα µε στοι-
χεία του κινεζικού Υπουργείου Εµπορίου.  
Επίσης, αποτέλεσµα της εν λόγω επίσκεψης υπήρξε η 
άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας της Κίνας αναφορικά µε  
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την περιοχή του Σινά, η οποία είχε εκδοθεί τον περασµένο Φε-
βρουάριο ως αποτέλεσµα της απαγωγής 25 κινέζων εργατών από 
Βεδουίνους. Ο αιγύπτιος Υπουργός Τουρισµού δήλωσε, ότι περίπου 
100.000 κινέζοι τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το περασµένο 
έτος και, ότι αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός τους µετά την επί-
σκεψη του κ. Μόρσι στο Πεκίνο. 

    
    
    

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    
    

Μέτρα για προσέλκυση επενδύσεων:Μέτρα για προσέλκυση επενδύσεων:Μέτρα για προσέλκυση επενδύσεων:Μέτρα για προσέλκυση επενδύσεων:    
 Ο νέος Υπουργός Επενδύσεων και µέχρι πρότινος επικεφαλής της 
Γενικής Αρχής Επενδύσεων και Ελεύθερων Ζωνών, ∆ρ. Osama 
Saleh, δήλωσε ότι στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα ληφθούν από 
την Κυβέρνηση µέτρα για την προώθηση των επενδύσεων και την 
επίλυση των προβληµάτων των επενδυτών. Επιπλέον, θα διευκο-
λυνθεί η διαδικασία έναρξης επιχείρησης και θα αποκεντρωθούν 
οι υπηρεσίες για την προσέλκυση και αρωγή πραγµατοποίησης 
επενδύσεων, που θα επεκταθούν και στις µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις, για τις οποίες θα ληφθεί επίσης µέριµνα, ώστε να ενσωµατω-
θούν στην επίσηµη οικονοµία. 
 
 

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    
    

Κίνηση Χρηµατιστηρίου τον µήνα Αύγουστο:Κίνηση Χρηµατιστηρίου τον µήνα Αύγουστο:Κίνηση Χρηµατιστηρίου τον µήνα Αύγουστο:Κίνηση Χρηµατιστηρίου τον µήνα Αύγουστο:    
Άνοδος καταγράφηκε στο Χρηµατιστήριο Καΐρου την Τετάρτη, 1 
Αυγούστου, µετά τη διαρροή ονοµάτων (που επέφεραν αισιοδοξία 
στους ξένους κυρίως επενδυτές) της νέας Κυβέρνησης. Ο κύριος 
δείκτης EGX30 κατέγραψε άνοδο 1,5% κλείνοντας στις 4.935,59 
µονάδες. Η αξία µετοχών, που αγοράστηκε από ξένους ανήλθε σε  
40.2 εκ. λίρες Αιγύπτου. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλ-
θε σε  349 εκ. λίρες.  
Αντίθετα, στις 6 Αυγούστου σηµειώθηκαν κλυδωνισµοί στο Χρηµα-
τιστήριο, εξαιτίας της επίθεσης στα σύνορα της Αιγύπτου µε τη 
Λωρίδα της Γάζας  η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 αιγυπτίους στρα-
τιώτε.. Ο κύριος δείκτης EGX30 έπεσε κατά 0,25% κλείνοντας στις 
5.022 µονάδες και ο ευρύτερος EGX70, που δείχνει την πορεία 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σηµείωσε πτώση κατά 0,72% 
κλείνοντας στις 449,85 µονάδες. Η πτώση στην αρχή της συνεδρί-
ασης ήταν ραγδαία, αλλά η κατάσταση αντιστράφηκε από ξένους 
επενδυτές, οι οποίοι εµφανίζονται αισιόδοξοι µετά τον σχηµατισµό 
της νέας κυβέρνησης.   
Τέλος, µικρή άνοδο 0,21% σηµείωσε ο κύριος δείκτης του Χρηµα-
τιστηρίου Καΐρου EGX30 στις 12 Αυγούστου, κλείνοντας στις 
4.971 µονάδες. Οι επενδυτές εξακολούθησαν να είναι επιφυλακτι-
κοί µετά τις επιθέσεις στα σύνορα µε τη Λωρίδα της Γάζας.  
 
Μεγαλύτερη άνοδος σηµειώθηκε την αµέσως επόµενη µέρα µετά 
την απόφαση του Προέδρου της χώρας για αντικατάσταση του 
επικεφαλής του αιγυπτιακού στρατού. Ο κύριος δείκτης EGX30 
σηµείωσε άνοδο κατά 1,13% και έκλεισε στις 5.028 µονάδες, ενώ 
ο EGX70 δεν σηµείωσε άνοδο. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλ-
θε σε 220 εκ. λίρες Αιγύπτου. Μικρή άνοδος (0,1%) παρατηρήθη-
κε και τις υπόλοιπες µέρες του µήνα, οπότε και η λειτουργία του 
Χρηµατιστηρίου ήταν σε κανονικά επίπεδα.  



 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

∆ιακοπή διαδικασίας πώλησης Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου:∆ιακοπή διαδικασίας πώλησης Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου:∆ιακοπή διαδικασίας πώλησης Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου:∆ιακοπή διαδικασίας πώλησης Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου:    
    
 Με ανακοίνωσή της 
την Τρίτη, 31 Ιουλίου, η 
Τράπεζα Πειραιώς γνω-
στοποίησε, ότι διακό-
πτεται η διαδικασία 
πώλησης της Τράπεζας 
Πειραιώς Αιγύπτου, η 

αξία της οποίας εκτιµάται ότι ανέρχεται σε πάνω από $200 
εκ. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται να αναζητήσει προ-
τάσεις ενδιαφεροµένων για εξαγορά της θυγατρικής στο 
προσεχές µέλλον και θα εστιάσει στην παροχή πλήρους υπο-
στήριξης των τραπεζικών εργασιών του Οµίλου στην Αίγυπτο. 
 Στην ανακοίνωση δεν περιλαµβάνονταν οι λόγοι για τη συ-
γκεκριµένη απόφαση. Υπενθυµίζεται, ότι τον ∆εκέµβριο 
2011 η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναθέσει στην Barclays Capi-
tal την πώληση της Τράπεζας στην Αίγυπτο, η οποία διαθέτει 
δίκτυο 41 υποκαταστηµάτων. Σύµφωνα µε πηγές του 
Reuters, έως τον περασµένο Απρίλιο έδειξαν ενδιαφέρον για 
την εξαγορά 5 υποψήφιοι από την Μέση Ανατολή και Βόρεια 
Αφρική.   
 
∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων:∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων:∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων:∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων:  
Η επιτροπή νοµισµατικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας 
της Αιγύπτου αποφάσισε να αφήσει αµετάβλητο το βασικό 
επιτόκιο δανεισµού και καταθέσεων (10,25% και 9,25% 
αντίστοιχα), γεγονός που ήταν αναµενόµενο λόγω της πρό-
σφατης µείωσης του πληθωρισµού. Συγκεκριµένα, ο πληθω-
ρισµός τον Ιούνιο σε ετήσια βάση ανήλθε σε 7,3% σε σύγκρι-
ση µε τον αντίστοιχο του Μαΐου, που ανήλθε σε 8,3%.  
 
Νέα Προσφορά Οµολόγων:Νέα Προσφορά Οµολόγων:Νέα Προσφορά Οµολόγων:Νέα Προσφορά Οµολόγων:  
Ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι η Κεντρική Τράπε-
ζα της Αιγύπτου θα προσφέρει προς πώληση τριετή και πε-
νταετή Οµόλογα του ∆ηµοσίου αξίας 5 δις λιρών Αιγύπτου 
($822,856 εκ.) στις 13 Αυγούστου τ.έ.  
 
Πώληση έντοκων γραµµατίων σε ευρώ:Πώληση έντοκων γραµµατίων σε ευρώ:Πώληση έντοκων γραµµατίων σε ευρώ:Πώληση έντοκων γραµµατίων σε ευρώ:  
Για πρώτη φορά στις 28.08.12 η Κεντρική Τράπεζα της Αι-
γύπτου πώλησε έντοκα γραµµάτια σε ευρώ, αξίας €513 εκ. 
µέσης απόδοσης 3,245%.  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Προβλήµατα από συνεχείς διακοπές ρεύµατος:Προβλήµατα από συνεχείς διακοπές ρεύµατος:Προβλήµατα από συνεχείς διακοπές ρεύµατος:Προβλήµατα από συνεχείς διακοπές ρεύµατος:    
Οι πολύωρες διακοπές ρεύµατος, που σηµειώθηκαν στην 
Αίγυπτο τον Αύγουστο είχαν ως αποτέλεσµα την εκδήλωση 
ταραχών σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε πολλά χωριά οι 
διακοπές διαρκούσαν έως και πέντε ώρες καθηµερινά, ενώ 
και στο Κάιρο και τις άλλες µεγάλες πόλεις έως 90 λεπτά 
κάθε µέρα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αυξηµένη 
θερµοκρασία και τον εορτασµό του ραµαζανιού θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Ηλεκτρισµού απέδωσε το πρόβληµα 
στις διαδηλώσεις, που πραγµατοποιήθηκαν στις περιοχές, 
όπου η κυβέρνηση σκόπευε να δηµιουργήσει νέες µονάδες 
ηλεκτρικού ρεύµατος (σχέδιο που τελικά µαταιώθηκε), στην 
έλλειψη ασφάλειας, που έχει ως αποτέλεσµα την κλοπή ηλε-
κτρικού ρεύµατος και σε ελλείψεις καυσίµων. 
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Νέα ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην Ερυθρά Νέα ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην Ερυθρά Νέα ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην Ερυθρά Νέα ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην Ερυθρά 
Θάλασσα:Θάλασσα:Θάλασσα:Θάλασσα:  
Το Υπουργείο Πετρελαίου α-
νακοίνωσε, ότι η British Gas 
ανακάλυψε ένα νέο κοίτασµα 
φυσικού αερίου στην Ερυθρά 
Θάλασσα, από το οποίο υπο-
λογίζεται ότι θα αντλούνται 
40 εκ. κυβικά πόδια ηµερησί-
ως. 
   
 
 
Προβλήµατα στην αγορά καυσίµων:Προβλήµατα στην αγορά καυσίµων:Προβλήµατα στην αγορά καυσίµων:Προβλήµατα στην αγορά καυσίµων:    
 Όλο και περισσότερο αυξάνονται οι δυσκολίες εισαγωγής 
καυσίµων καθώς οι ξένες τράπεζες αυξάνουν τις τιµές των 
εγγυήσεων και οι έµποροι χρεώνουν υψηλές τιµές εξαιτίας 
φόβων για την οικονοµική και πολιτική σταθερότητα της χώ-
ρας. Σποραδικά διεθνή δάνεια βοήθησαν έως τώρα την Αίγυ-
πτο, αλλά χωρίς τέτοιες ad-hoc παρεµβάσεις η χώρα θα οδη-
γείτο σε εξάρτηση από ελάχιστους προµηθευτές, που θα 
χρέωναν τεράστια ποσά. Αυτό θα δηµιουργούσε πρόσθετα 
προβλήµατα στον κρατικό προϋπολογισµό  ο οποίος ήδη 
είναι υπό πίεση εξαιτίας των υψηλών επιδοτήσεων ενέργειας, 
που για πολιτικούς λόγους είναι δύσκολο να διακοπούν αυτό-
µατα.   
Χαρακτηριστικό δείγµα της προαναφερθείσας κατάστασης 
είναι το γεγονός, ότι η Αίγυπτος αναγκάστηκε να ακυρώσει 
διαγωνισµό για την αγορά αργού πετρελαίου τον περασµένο 
µήνα, διότι δεν έλαβε καµία προσφορά και, ότι επίσης ακύ-
ρωσε διαγωνισµό για την εισαγωγή βενζίνης, καθώς οι προ-
σφερόµενες τιµές ήταν πολύ υψηλές. Επιπλέον, οι επιδοτή-
σεις ενέργειας αυξήθηκαν κατά 40% το οικονοµικό έτος 
2011-12 σε $16 δις, που αποτελεί το 1/5 του κρατικού προ-
ϋπολογισµού, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση µε 
5% το προηγούµενο έτος.      
  
 
Τέλος στην επιδότηση ενέργειας για τις τσιµεντοβιοµηχανίες:Τέλος στην επιδότηση ενέργειας για τις τσιµεντοβιοµηχανίες:Τέλος στην επιδότηση ενέργειας για τις τσιµεντοβιοµηχανίες:Τέλος στην επιδότηση ενέργειας για τις τσιµεντοβιοµηχανίες:    
    
 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Βιοµηχανίας και Εµπορίου, η Κυ-
βέρνηση θα σταµατήσει την επιδότηση ενέργειας, που κατα-
ναλώνουν οι τσιµεντοβιοµηχανίες της χώρας χωρίς εξαιρέ-
σεις. Οι νέες βιοµηχανίες θα αγοράζουν ξεχωριστά ενέργεια 
µέσω του Υπουργείου Πετρελαίου µε τις διεθνώς ισχύουσες 
τιµές, ενώ οι ήδη υπάρχουσες θα προσαρµοστούν σταδιακά. 
Ο Υπουργός πρόσθεσε, ότι τους πρώτους 7 µήνες του 2012 
οι εξαγωγές πετρελαίου ήταν 5% λιγότερες από το ίδιο διά-
στηµα πέρυσι και, ότι αναµένεται οι συνολικές εξαγωγές για 
φέτος να ανέλθουν σε 130 δις λίρες Αιγύπτου (€17,3 δις) 
από 160 δις λίρες (€21,3 δις), που είχε υπολογιστεί αρχικά. 
Ως αιτία της παραπάνω εξέλιξης, ο Υπουργός παρέθεσε την 
υποτίµηση του 
ευρώ και τις 
απεργίες των 
λιµενεργατών, 
που είχαν ως 
αποτέλεσµα την 
ακύρωση συµβο-
λαίων από ξέ-
νους επενδυτές.      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
.   

    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Ανοδος τουρισµού το πρώτο εξάµηνο Ανοδος τουρισµού το πρώτο εξάµηνο Ανοδος τουρισµού το πρώτο εξάµηνο Ανοδος τουρισµού το πρώτο εξάµηνο 2012:2012:2012:2012:  
Το Υπουργείο Τουρισµού ανακοίνωσε, ότι το πρώτο εξάµηνο 
2012 σηµειώθηκε αύξηση του τουρισµού περισσότερο από 
25% σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του 2011. Συγκεκριµέ-
να, το παραπάνω διάστηµα επισκέφτηκαν την Αίγυπτο 
5.652.242 τουρίστες, 26,8% περισσότεροι από ένα έτος 
νωρίτερα. Οι τουρίστες, που προέρχονται από τη Ρωσία αυ-
ξήθηκαν κατά 80%, από την Πολωνία 66%, από τη Μέση 
Ανατολή 36% και από τη Γερµανία 30%, ενώ οι βρετανοί 
τουρίστες µειώθηκαν κατά 7%. Το Υπουργείο αναµένει ο 
συνολικός αριθµός των τουριστών να ανέλθει έως το τέλος 
του έτους σε 12 εκ., 2 εκ. λιγότερα από τον αρχικό στόχο 
του Υπουργείου. Το 2011 ο συνολικός αριθµός των τουρι-
στών στη χώρα ανήλθε σε 10,2 εκ., 32% λιγότεροι από το 
έτος 2010, ενώ και τα τουριστικά έσοδα µειώθηκαν κατά 
30%, ανερχόµενα σε $9 δις από $12.5 δις το 2010 
    
    
    
Επίθεση στο Σινά:Επίθεση στο Σινά:Επίθεση στο Σινά:Επίθεση στο Σινά:  
Σύµφωνα µε δηλώσεις του νέου Υπουργού Τουρισµού της 
Αιγύπτου, κ. Hisham Zazou, ο τουρισµός στη Χερσόνησο του 
Σινά δεν επηρεάστηκε από την επίθεση, στις αρχές Αυγού-
στου, στα σύνορα Αιγύπτου – Λωρίδας της Γάζας, που είχε 
ως αποτέλεσµα το θάνατο 16 και τον τραυµατισµό 7 αιγυ-
πτίων στρατιωτών και ότι δεν υπήρξαν ακυρώσεις εξαιτίας 
του γεγονότος αυτού. Πρόσθεσε, δε, ότι οι τουρίστες µπο-
ρούν να νιώθουν ασφαλείς και ότι η ασφάλεια των τουριστών 
αποτελεί προτεραιότητα του Προέδρου. Σύµφωνα µε στοιχεί-
α του αιγυπτιακού οργανισµού τουρισµού, οι απώλειες του 
τοµέα το 2011 ήταν της τάξης των 5 δις λιρών ($833.3 εκ.), 
ενώ το 1/3 εκ των περίπου 4 εκ. επίσηµα εργαζόµενων του 
κλάδου έχασε την εργασία του. Η νέα τροµοκρατική ενέργει-
α συµβαίνει σε µια περίοδο, που πολλοί περίµεναν ότι θα 
σηµατοδοτούσε µια νέα αρχή για τον τουρισµό. 
 
 
 
 
 
Τουρισµός Ερυθράς Θάλασσας:Τουρισµός Ερυθράς Θάλασσας:Τουρισµός Ερυθράς Θάλασσας:Τουρισµός Ερυθράς Θάλασσας:  
Σύµφωνα µε δήλωση του ∆ιοικητή της περιοχής, περίπου 
400.000 τουρίστες επισκέφτηκαν την Ερυθρά Θάλασσα τον 
Ιούλιο 2012 από 375.000 τον ίδιο µήνα του προηγούµενου 
έτους. Κατά την εκτίµησή του, η αύξηση του τουριστικού 
ρεύµατος αποτελεί ένδειξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και 
συνέβαλε στη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον ζωτικό για 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

    
Αύξηση εµπορικού ελλείµµατος λόγω πτώσης των εξαγωγών:Αύξηση εµπορικού ελλείµµατος λόγω πτώσης των εξαγωγών:Αύξηση εµπορικού ελλείµµατος λόγω πτώσης των εξαγωγών:Αύξηση εµπορικού ελλείµµατος λόγω πτώσης των εξαγωγών:    
 Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύπτου τον Απρί-
λιο 2012 το εµπορικό έλλειµµα της χώρας ανήλθε σε 17.5 δις 
Λίρες Αιγύπτου ($2.9 δις), ποσό κατά 79,6% υψηλότερο από 
τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους. Η συνολική 
αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών σε ετήσια βάση µειώθηκε 
κατά 14% σε 15,1 δις λίρες από 17,6 δις λίρες τον Απρίλιο 
2011. Η Στατιστική Υπηρεσία, σε ανάλυσή της, απέδωσε την 
εν λόγω πτώση των εξαγωγών στη µειωµένη διεθνή ζήτηση για 
αιγυπτιακά πετρελαϊκά προϊόντα, υφάσµατα, λιπάσµατα, 
φρούτα και γαλακτοκοµικά. Η αξία των εισαγωγών τον Απρίλι-
ο 2012 αυξήθηκε από 27,3 δις. λίρες ένα έτος νωρίτερα σε 
32,6 δις λίρες, γεγονός που υπονοεί οικονοµική ανάκαµψη, 
καθώς τα κύρια εισαγόµενα προϊόντα (προϊόντα πετρελαίου, 
πρώτες ύλες και δηµητριακά) χρησιµοποιούνται για περαιτέ-
ρω παραγωγή προϊόντων. 
   
Μείωση εξαγωγών χηµικών:Μείωση εξαγωγών χηµικών:Μείωση εξαγωγών χηµικών:Μείωση εξαγωγών χηµικών:  
Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, οι εξαγωγές χηµικών και 
λιπασµάτων µειώθηκαν κατά 26% τον περασµένο Ιούνιο. Το 
Συµβούλιο Εξαγωγών της Βιοµηχανίας Χηµικών και Λιπασµά-
των εξέφρασε την εκτίµηση, ότι η µείωση οφείλεται στην µη 
οµαλή πολιτική περίοδο που προηγήθηκε και στις δικαστικές 
διαµάχες εναντίον των επενδυτών, που δηµιούργησαν περαι-
τέρω αρνητικό κλίµα.   
 
Αγορά σιτηρών από Ρωσία:Αγορά σιτηρών από Ρωσία:Αγορά σιτηρών από Ρωσία:Αγορά σιτηρών από Ρωσία:  
Η κρατική εταιρεία προµηθειών της Αιγύπτου, που αποτελεί 
τον µεγαλύτερο εισαγωγέα σιτηρών στον κόσµο, προέβη σε 
αγορά 120.000 σιτηρών από τη Ρωσία, που αποτελεί την 
πρώτη ποσότητα που αγοράζεται για το οικονοµικό έτος 
2012-13. Το προηγούµενο οικονοµικό έτος οι εισαγωγές 
προέρχονταν στην πλειοψηφία τους από χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης.  
 
Πωλήσεις βάµβακος:Πωλήσεις βάµβακος:Πωλήσεις βάµβακος:Πωλήσεις βάµβακος:  
Η Οµοσπονδία εξαγωγέων βάµβακος της Αλεξάνδρειας 
(Alcotexa) έχει κλείσει συµφωνίες για εξαγωγή 1.092 τόνων 
βάµβακος, γεγονός  που ανάγει τις συνολικές εξαγωγές της 
για την περίοδο 2011/12 σε 86.360 τόνους αξίας $268,37 
εκ. Έως την ίδια εποχή πέρυσι η Alcotexa είχε εξάγει 110.664 
τόνους βάµβακος αξίας $455.73 εκ. 
 
Έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου:Έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου:Έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου:Έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου:  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας το 
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου συνέχισε να αυξάνεται τον 
περασµένο Μάιο για πέµπτο συνεχόµενο µήνα φέτος. Συγκε-
κριµένα, ανήλθε σε 19 δις λίρες Αιγύπτου ($3,1 δις), ποσό 
κατά 10,2% ανώτερο του εµπορικού ελλείµµατος τον Μάιο 
2011, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της συνολικής αξί-
ας των αιγυπτιακών εξαγωγών. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2012 
ανήλθαν σε 15,1 δις λίρες ($2,4 δις), 13,3% λιγότερες από 
τις εξαγωγές του Μαΐου του προηγούµενου έτους, οπότε και 
ανήλθαν σε 17,4 δις λίρες ($2,7 δις). Η ανάλυση της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας αποδίδει τη µείωση των εξαγωγών σε πτώση 
της ζήτησης για αιγυπτιακά προϊόντα πετρελαίου, υφάσµατα, 
λιπάσµατα και φρέσκα φρούτα, ενώ και οι εισαγωγές κατέ-
γραψαν ελαφρά µείωση ανερχόµενες σε 34,6 δις λίρες ($5,5 
δις) τον φετινό Μάιο από 34 δις λίρες (5,4 δις) τον ίδιο µήνα 
έτους 2011.   
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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 
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 SAHARA 2012 Exhibition 
Duration: 23-26/9/2012 
Tel.: +2(02) 33464216 
Fax: +2(02) 33471155 

Website: www.saharaexpo.com 

  

OKTΩΒΡΙΟΣ 
HACE - Hotel Supplies & Catering Equipment Exhibition 
Duration: 2-5 /10/2012 
Tel.: +2(02) 24050151- 22619160-24051909 
Fax.: +2(02) 22635215 
Website :www.hace.com.eg 
E-mail: info@hace.com.eg 
Cairo Wood Show 2012(Cairo International Wood & Wood Machinery Show 2012) 
Duration: 18-21 /10/2012 
Tel.: +2(02) 22719777 -01065520320 
Fax.: +2(02) 26708866 
Website : www.cairowoodshow.com - www.strategic.ae 
E-mail: info.cws@startegic-eg.com 
  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
International Exhibition of the New and Renewable Energy 
Duration: 1-4/11/2012 
Tel. : +2(02) 25247996 
Fax. : +2(02) 25264499 

E-mail: info@ifg-eg.com 

Cairo Buildex Exhibition 
Duration: 8-11/11/2012 
Tel. :  00902165752828-00902165752831 
Fax. :  00902165751101- 00902165751102 

Website: http://www.pyramidsfair.com 

E-mail: info@pyramidsfair.com , ugur@pyramidsfair.com 

 Ceramic Exhibition 
Duration: 15-18/11/2012 
Tel.: +2(02)33368404-37617277 
Fax: +2(02) 37491434 

Website: htto://www.climaxcreation.com 

E-mail: info@climaxcreation.com 

 

 

  


