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Επιµέλεια – Σύνταξη : 

Ε. ∆αϊρετζής 
Φ. Γεωργίου 
Γ.Χριστοφίδης 

∆είκτης τιµών καταναλωτή:∆είκτης τιµών καταναλωτή:∆είκτης τιµών καταναλωτή:∆είκτης τιµών καταναλωτή: Η αύξηση του 
δείκτη τιµών καταναλωτή επιβραδύνθηκε 
σε 7,1% σε ετήσια βάση τον µήνα Οκτώ-
βριο σε σύγκριση µε 8,2% τον Σεπτέµβριο, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου. Σε 
απόλυτες τιµές ο δείκτης ήταν 119,2 τον 
Οκτώβριο έναντι 111,3 ένα έτος νωρίτε-
ρα, ενώ ο σκληρός πυρήνας του πληθωρι-
σµού διαµορφώθηκε σε 7,6% τον Οκτώ-
βριο από 7,95% ένα µήνα νωρίτερα.  
Έσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ————Αύξηση τελών Αύξηση τελών Αύξηση τελών Αύξηση τελών 
διέλευσης διέλευσης διέλευσης διέλευσης     
 Τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αυ-
ξήθηκαν κατά 4,8% τον Οκτώβριο 2011 
συγκριτικά µε τον ίδιο µήνα του προηγού-
µενου έτους και κατά 2,2% σε σύγκριση 
µε τον Σεπτέµβριο 2011, ανερχόµενα 
συνολικά σε $447,9 εκ. Σηµειώνεται, ότι 
τον Οκτώβριο 2010 τα συνολικά έσοδα 

ήταν $427,3 εκ. και τον Σεπτέµβριο 
2011 $438.3 εκ. . 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ∆ιοίκησης 
τα τέλη διέλευσης πρόκειται να αυξηθούν 
κατά 3% από τον Μάρτιο 2012.  
Άνοδος επιτοκίων:Άνοδος επιτοκίων:Άνοδος επιτοκίων:Άνοδος επιτοκίων:  
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε στις 24 τ.µ. αύξηση των επιτοκίων, 
την πρώτη εδώ και 3 χρόνια, µετά την 
σηµαντική µείωση των συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων λόγω προσπαθειών στήριξης 
του εθνικού νοµίσµατος. Οικονοµικοί ανα-
λυτές προεξοφλούσαν, ότι η Τράπεζα θα 
προέβαινε στην εν λόγω ενέργεια, καθώς 

αναζητούσε τρόπους στήριξης του εθνι-
κού νοµίσµατος, µετά τη µείωση κατά 
$14 δις των συναλλαγµατικών αποθε-
µάτων. Την ίδια µέρα, η λίρα Αιγύπτου 
κατέγραψε περαιτέρω πτώση σε σύγκρι-
ση µε το δολάριο υπερβαίνοντας το 
όριο της αναλογίας 6/1 ∆ιεθνείς αναλυ-
τές εκτιµούν, ότι η πολιτική της Κεντρι-
κής Τράπεζας κάλυψης των εισαγωγών 
µε τα αποθέµατα δεν είναι δυνατόν να 
συνεχιστεί έπ’ άπειρον.  
 
Το επιτόκιο καταθέσεων ανήλθε σε 
9,25% και του δανεισµού σε 10,25%. Ο 
∆ιοικητής της  Κεντρικής Τράπεζας απέ-
δωσε την αύξηση στις πολιτικές εξελί-
ξεις στην Αίγυπτο και στην κρίση χρέους 
στην ευρωζώνη, στοιχεία που επιδρούν 
αρνητικά την κατανάλωση και τις επεν-
δύσεις. Επιπλέον, η Τράπεζα ανακοίνω-
σε, ότι σύντοµα θα προσφέρει σε δηµο-
πρασία µονοετή κρατικά οµόλογα αξίας 
$2 δις. Αρκετοί αναλυτές εκτιµούν το 
εγχείρηµα της πώλησης ως δύσκολο 
ενώ  άλλοι τονίζουν το γεγονός ότι οι 
καταθέσεις σε συνάλλαγµα στις αιγυ-
πτιακές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 
11,7% µεταξύ ∆εκεµβρίου 2010 και 
Αυγού-
στου 
2011, 
ενώ οι 
καταθέ-
σεις σε 
εγχώριο 
νόµισµα 
παρέ-
µειναν σταθερές.  
    
Αύξηση µεταναστευτικών εµβασµάτωνΑύξηση µεταναστευτικών εµβασµάτωνΑύξηση µεταναστευτικών εµβασµάτωνΑύξηση µεταναστευτικών εµβασµάτων    
Το οικ. Έτος 2010/11 τα µεταναστευτι-
κά εµβάσµατα στην Αίγυπτο  διαµορ-
φώθηκαν σε $12,4 δις καταγράφοντας 
αύξηση $ 2 δις σε σχέση µε το προη-
γούµενο οικ. Έτος.. Η θετική εξέλιξη είχε 
ως συνέπεια τον περιορισµό των εξωτε-
ρικών πιέσεων στο εθνικό νόµισµα.  

Περιεχόµενα 

---- Μακροοικονοµικές  Μακροοικονοµικές  Μακροοικονοµικές  Μακροοικονοµικές     1111    

---- Οικονοµία  Οικονοµία  Οικονοµία  Οικονοµία     2222    

----ΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριο----ΣυνάλλαγµαΣυνάλλαγµαΣυνάλλαγµαΣυνάλλαγµα    3333    

        
----Κατασκευαστικός τοµέαςΚατασκευαστικός τοµέαςΚατασκευαστικός τοµέαςΚατασκευαστικός τοµέας    4444    

----ΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριο    

----ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες    

----ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

5555    

----ΒιοµηχανίαΒιοµηχανίαΒιοµηχανίαΒιοµηχανία    

----ΜεταφορέςΜεταφορέςΜεταφορέςΜεταφορές    

----ΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµός    

6666    

----Προσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς Εκθέσεις    
    
----Κυβερνητική σύνθεση Κυβερνητική σύνθεση Κυβερνητική σύνθεση Κυβερνητική σύνθεση     

7777    
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Συναλλαγµατική ισοτιµία:Συναλλαγµατική ισοτιµία:Συναλλαγµατική ισοτιµία:Συναλλαγµατική ισοτιµία: Στο χαµηλότερο σηµείο τα τελευ-
ταία επτά χρόνια διαµορφώθηκε στις 29 Νοεµβρίου η ισοτι-
µία της λίρας. σε σύγκριση µε το αµερικανικό δολάριο Η ισο-
τιµία διαµορφώθηκε σε 6,0036 λίρες / 1 δολάριο ΗΠΑ, κα-
θώς τα προβλήµατα δανεισµού της χώρας επισκίασαν τον 
«άψογο» τρόπο διεξαγωγής των πρώτων ελεύθερων εκλογών 
εδώ και 30 χρόνια. Επισηµαίνεται, ότι µόνο τον Οκτώβριο η 
Κεντρική Τράπεζα δαπάνησε 2 δις δολάρια ΗΠΑ από τα συ-
ναλλαγµατικά της αποθέµατα, προκειµένου να στηρίξει το 
εθνικό νόµισµα της χώρας.   
Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων: Το Υπουργείο Οικονοµικών θα 
προσφέρει προς πώληση σε δηµοπρασία στις 5 ∆εκεµβρίου 
τ.έ. τριετή και πενταετή κρατικά οµόλογα αξίας 5 δις λιρών 
($832.78 εκ.), σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Αιγύπτου. Είναι η δεύτερη φορά µέσα σε µία εβδο-
µάδα, που διατίθενται κρατικά οµόλογα για να καλυφθεί το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, µετά την πώληση, τη ∆ευτέρα 
28.11, από την Κεντρική Τράπεζα όµοιων οµολόγων αξίας 4 
δις λιρών. Τα προσφερόµενα τριετή οµόλογα, αξίας 2,5 δις 
λιρών και λήξης στις 18.10.2014 έχουν επιτόκιο ύψους 
14%, ενώ τα πενταετή, αξίας επίσης 2,5 δις. λιρών και λήξης 
στις 25.10.2016, έχουν επιτόκιο 14,25%. Η Κεντρική Τρά-
πεζα προβαίνει στην πώληση εκ µέρους του αιγυπτιακού 
Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ ο διακανονισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί στις 6.12.2011.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
∆άνειο από Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο:∆άνειο από Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο:∆άνειο από Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο:∆άνειο από Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο: Σύµφωνα µε την 
Υπουργό ∆ιεθνούς Συνεργασίας, η Αίγυπτος συµφωνήθηκε 
να λάβει δάνειο $200 εκ. τον Νοέµβριο και $270 εκ. τον 
∆εκέµβριο 2011 από το Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο, που 
εδρεύει στο Αµπού-Ντάµπι.  Μέχρις στιγµής η χώρα έχει λά-
βει $1 δις από χώρες του Κόλπου, προκειµένου να καλύψει 
το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα.  Κυβερνητικές πηγές υπο-
στηρίζουν ότι το έλλειµµα θα διαµορφωθεί σε 8,6% του ΑΕΠ 
κατά το τρέχον οικονοµικό έτος (Ιουλ.2011/Ιουν2012) πα-
ρόλο που πολλοί αναλυτές θεωρούν το συγκεκριµένο ποσο-
στό αισιόδοξο. Το έλλειµµα του οικονοµικού έτους 2010-11 
εκτιµάται σε 9,5% του ΑΕΠ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
διευκρίνισε, ότι το ανωτέρω δάνειο θα αποπληρωθεί σε τρία 
χρόνια µε επιτόκιο 1,4%, ενώ προβλέπεται και περίοδος χά-
ριτος 18 µηνών. Επισηµαίνεται , ότι τον περασµένο Ιούνιο η 
Αίγυπτος απέρριψε δάνειο ύψους $3.2 δις από το ∆ΝΤ τονί-
ζοντας, ότι θα κάλυπτε τις ανάγκες της µε εγχώριο δανεισµό, 
ενώ έκτοτε η Κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειληµµένα, ότι 
είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις του ∆ΝΤ.   
  
Αποδοχή βοήθειας ∆ΝΤ:Αποδοχή βοήθειας ∆ΝΤ:Αποδοχή βοήθειας ∆ΝΤ:Αποδοχή βοήθειας ∆ΝΤ: Ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύ-
πτου ανακοίνωσε, ότι η χώρα  θα δεχθεί τελικά οικονοµική 
βοήθεια ύψους $3,2 δις από το ∆ΝΤ, την οποία είχε αρχικά 
απορρίψει τον περασµένο Ιούνιο. Ο λόγος της αποδοχής 
είναι η συνεχιζόµενη αύξηση του εγχώριου δηµόσιου χρέους. 
Ο Υπουργός τόνισε, ότι η Αίγυπτος πρέπει να διαφοροποιήσει 
τις πηγές δανειοδότησής της και να µειώσει την εξάρτησή 
της από τα εγχώρια δάνεια, τα επιτόκια των οποίων έχουν 
ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ η αποπληρωµή τους 
είναι συντοµότερη από αυτή των εξωτερικών δανείων. Νωρί-
τερα, ο Υπουργός είχε δηλώσει, ότι οι εγχώριοι δανειστές 
έχουν ήδη εξαντλήσει το ανώτατο επιτρεπόµενο επίπεδο 
δανεισµού προς την Κυβέρνηση και δεν είναι σε θέση πλέον 
πλέον να καλύπτουν το έλλειµµα, το οποίο το οικονοµικό 
έτος 2011-12 αναµένεται να ανέλθει σε 8,6% του ΑΕΠ . 

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    
Χρηµατοδότηση γεωργικών ΜΜΕ:Χρηµατοδότηση γεωργικών ΜΜΕ:Χρηµατοδότηση γεωργικών ΜΜΕ:Χρηµατοδότηση γεωργικών ΜΜΕ: Η ΕΕ ενέκρινε πρόγραµµα 
ύψους 22 εκ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίω-
σης σε αγροτικές περιοχές της Αιγύπτου µέσω χρηµατοδότη-
σης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα οι οποίες 
αγωνίζονται να επιβιώσουν. Σύµφωνα µε αξιωµατούχους της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ, το πρόγραµµα θα αρχίσει να εφαρ-
µόζεται µετά την εγκαθίδρυση στη χώρα της πρώτης δηµο-
κρατικά εκλεγµένης Κυβέρνησης το δεύτερο τρίµηνο 2012, 
ενώ οι πρώτοι αγρότες θα αρχίσουν να επωφελούνται από 
αυτή το δεύτερο εξάµηνο 2012.  Εκτός από τη χρηµατοδό-
τηση το πρόγραµµα προβλέπει επιµόρφωση των αγροτών για 
βελτίωση λειτουργίας της επιχείρησής τους. Το νέο πρόγραµ-
µα αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του προγράµµατος χρηµα-
τοδότησης επενδύσεων που ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 
2010. Σηµειώνεται, ότι το διάστηµα 2007-2010 η ΕΕ δαπά-
νησε 40 εκ. ευρώ για µεταρρυθµίσεις για την κοινωνία των 
πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη ∆ικαιοσύνη στην 
Αίγυπτο, 220 εκ. ευρώ στους τοµείς ανταγωνιστικότητας και 
παραγωγικότητας της οικονοµίας και 298 εκ. ευρώ για την 
αέναη ανάπτυξη και την καλύτερη διαχείριση ανθρώπινων 
και φυσικών πόρων.  
Κλείσιµο Χρηµατιστηρίου λόγω επεισοδίων και πτώση ισοτιµί-Κλείσιµο Χρηµατιστηρίου λόγω επεισοδίων και πτώση ισοτιµί-Κλείσιµο Χρηµατιστηρίου λόγω επεισοδίων και πτώση ισοτιµί-Κλείσιµο Χρηµατιστηρίου λόγω επεισοδίων και πτώση ισοτιµί-
ας:ας:ας:ας: Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας προέβη το Χρηµατι-
στήριο του Καΐρου την Τρίτη, 22.11.2011, εξαιτίας της κλι-
µακούµενης πολιτικής κρίσης και της πτώσης του δείκτη 
EGX100 κατά 5%. Ο κύριος δείκτης του Χρηµατιστηρίου 
EGX30 έκλεισε µε απώλειες 4,77% στις 3.676,73 µονάδες, 
καθώς οι βιαιοπραγίες στο κέντρο της πόλης ήγειραν ερωτη-
µατικά αναφορικά µε τη σταθερότητα στη χώρα λίγες µόνο 

µέρες πριν από τις πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές 
στην Αίγυπτο. Σύµφωνα µε τους κανόνες της αγοράς, το Χρη-
µατιστήριο διακόπτει τη συνεδρίαση κάθε φορά, που ο δεί-
κτης  EGX100 καταγράφει πτώση µεγαλύτερη του 5%. Πα-
ράλληλα, ο κύριος δείκτης  EGX30 κατέγραψε απώλειες 
3,1% µέσα σε λίγα λεπτά µετά την έναρξη της συνεδρίασης 
που ανήλθαν σε 3,6% λίγο αργότερα, υπερβαίνοντας το 
φράγµα των 3.800 µονάδων που θεωρείται ασφαλές. Συνο-
λικά, οι απώλειες  στο Χρηµατιστήριο ανήλθαν σε 12 δις λί-
ρες Αιγύπτου (1,5 δις ευρώ) από την έναρξη των ταραχών.  
Άνοδος στο Χρηµατιστήριο Καΐρου:Άνοδος στο Χρηµατιστήριο Καΐρου:Άνοδος στο Χρηµατιστήριο Καΐρου:Άνοδος στο Χρηµατιστήριο Καΐρου: 
Άνοδο 5,4% κατέγραψε ο κύριος δείκτης του Χρηµατιστηρί-
ου Καΐρου την Τρίτη 29.11.2011 εξαιτίας της ευφορίας, 
που προκάλεσε ο σχεδόν άψογος τρόπος διεξαγωγής των 
βουλευτικών εκλογών, αλλά οι ξένοι επενδυτές παραµένουν 
διστακτικοί αναµένοντας οµαλοποίηση της πολιτικής κατά-
στασης και τερµατισµό της δηµοσιονοµικής κρίσης. Ο κύριος 
δείκτης µετοχών του Χρηµατιστηρίου του Καΐρου µειώθηκε 
κατά 47% από την έναρξη των ταραχών τον Ιανουάριο 
2011 
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

Ρέπος:Ρέπος:Ρέπος:Ρέπος: Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου εισέπραξε 9,814 
δις λίρες ($1,64 δις) σε ρέπος οκταήµερης διάρκειας την 
Τρίτη, 1 Νοεµβρίου 2011, µε επιτόκιο 9,25%.  

 
 
∆ιακοπή συνοµιλιών ∆ιακοπή συνοµιλιών ∆ιακοπή συνοµιλιών ∆ιακοπή συνοµιλιών Standard Chartered Standard Chartered Standard Chartered Standard Chartered και Τράπεζας Πει-και Τράπεζας Πει-και Τράπεζας Πει-και Τράπεζας Πει-
ραιώς Αιγύπτου:ραιώς Αιγύπτου:ραιώς Αιγύπτου:ραιώς Αιγύπτου: Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Τράπεζας 
Πειραιώς στις 29 τ.µ., διακόπηκαν οι συνοµιλίες µεταξύ της 
Standard Chartered και της Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου, 
που είχαν ως στόχο την εξαγορά της δεύτερης από την πρώ-
τη, εξαιτίας της επιδείνωσης του πολιτικού κλίµατος στη χώ-
ρα.  
Σε ανακοίνωσή της η  Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει ότι είχε 
δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την Piraeus Bank 
Egypt και από άλλους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίες δεν 
είχαν αξιολογηθεί ενόσω διεξάγονταν διαπραγµατεύσεις µε 
την Standard Chartered Banκ. Η Τράπεζα προτίθεται άµεσα, 
µέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί, να διερευνήσει αυτό 
το ενδιαφέρον και να προχωρήσει σε συζητήσεις µε άλλους 
υποψήφιους.  
 
Η Τράπε-
ζα Πει-
ραιώς 
Αιγύπτου, 
η οποία 
αυτόνο-
µα διατη-
ρεί ψηλά 
επίπεδα 
κεφαλαι-
ακής 
επάρκειας και ρευστότητας, θα συνεχίζει να εξυπηρετεί κα-
νονικά το Αιγυπτιακό πελατολόγιό της, ως µέλος του Οµίλου 
της Τράπεζας Πειραιώς.  
Επισηµαίνεται, ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου είχε 
αρχικά εγκρίνει την εν λόγω αγοραπωλησία. Στα τέλη Μαρτί-
ου 2011 η Πειραιώς Αιγύπτου είχε µετοχικό κεφάλαιο €103 
εκ., δανειακό χαρτοφυλάκιο €737 εκ., περιουσιακά στοιχεία 
€1,38 δις και 48 υποκαταστήµατα σε όλη την χώρα.     

 

    
    
Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος:Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος:Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος:Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος:  
 
Σε προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος προχώρησε 
αιφνιδιαστικά στις αρχές Νοεµβρίου η Κυβέρνηση της Αιγύ-
πτου µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας 
και Βιοµηχανίας & Εξωτερικού Εµπορίου, εωσότου απορρο-
φηθεί από την τοπική αγορά η εγχώρια παραγωγή. Στην α-
πόφαση αντέδρασαν τόσο οι Αιγύπτιοι εισαγωγείς, που ανα-
γκάζονται να καταβάλουν πολύ υψηλότερο αντίτιµο για το 
εγχώριο βαµβάκι και η Πρεσβεία της Ελλάδος σε συνεργασία 
µε την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, καθώς και η αµερικανική 
πλευρά µέσω της εδώ Πρεσβείας της.  

    
    

 

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί παραβίαση των όρων της Συν-
θήκης Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου και των κανόνων του ΠΟΕ. Η 
λύση του ζητήµατος αναβλήθηκε λόγω των ταραχών, που 
ξέσπασαν στο Κάιρο και λόγω της παραίτησης της Κυβέρνη-
σης για να εκτονωθεί η πολιτική κρίση. Σε µια συµβιβαστική 
κίνηση εκδόθηκε υπουργικό διάταγµα, που απελευθερώνει 
την εισαγωγή των φορτίων, που είχαν ήδη φορτωθεί από την 
χώρα παραγωγής καθώς και όσων είχε εκδοθεί εγγυητική επι-
στολή από τον αιγύπτιο εισαγωγέα. Η συγκεκριµένη υπουργική 
απόφαση έχει ανησυχήσει όλους τους ευρωπαίους εταίρους, 
καθώς σε περίπτωση που δεν αποσυρθεί µπορεί να δηµιουρ-
γήσει προηγούµενο για επέκταση παρόµοιας τακτικής και σε 
άλλα προϊόντα.      
    
Επικείµενοι διαγωνισµοί για έρευνες φυσικού αερίου:Επικείµενοι διαγωνισµοί για έρευνες φυσικού αερίου:Επικείµενοι διαγωνισµοί για έρευνες φυσικού αερίου:Επικείµενοι διαγωνισµοί για έρευνες φυσικού αερίου:  
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του αιγύπτιου Υπουργού Πετρελαί-
ου, η κρατική αιγυπτιακή εταιρεία Egas  θα προκηρύξει δια-
γωνισµό για έρευνες για φυσικό αέριο στις αρχές του επόµε-
νου έτους. Η ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου στην Αίγυπτο 
ανέρχεται σε 700.000 βαρέλια, ενώ αυτή του φυσικού αερίου 
είναι περίπου 6 δις κυβικά µέτρα. Τα αποδεδειγµένα αποθέ-
µατα πετρελαίου και αερίου της Αιγύπτου ανέρχονταν σε 
18,3 δις βαρέλια ισοδυνάµου πετρελαίου στο τέλος Ιουνίου 
2010 και η Κυβέρνηση έχει εκφράσει την επιθυµία να τα αυ-
ξήσει σε 20 δις τα επόµενα 2 χρόνια.      

    
 

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  4  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  
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Ανατίναξη αγωγού φυσικού αερίου στο Σινά:Ανατίναξη αγωγού φυσικού αερίου στο Σινά:Ανατίναξη αγωγού φυσικού αερίου στο Σινά:Ανατίναξη αγωγού φυσικού αερίου στο Σινά:  
Για όγδοη φορά από τον Ιανουάριο 2011 και δεύτερη µέσα σε 
έναν µήνα ανατινάχθηκε στις 28.11 ο αγωγός, που µεταφέρει 
φυσικό αέριο στο Ισραήλ και στην Ιορδανία. Αποτέλεσµα του 
σαµποτάζ ήταν η διακοπή των εξαγωγών στις δύο αυτές χώ-
ρες. Για τις προηγούµενες ανατινάξεις είχε κατηγορηθεί η  Al-
Qaeda, που επωφελήθηκε από το κενό ασφάλειας στην περιο-
χή µετά την πρόσφατη επανάσταση και ανέπτυξε δραστηριό-
τητα. Πριν από δύο εβδοµάδες οι αιγυπτιακές δυνάµεις ασφα-
λείας εξαπέλυσαν επιχείρηση κατά των σαµποτέρ και συνέλα-
βαν τον αρχηγό της οµάδας, που θεωρείται και ο εγκέφαλος 
των εκρήξεων στον αγωγό.     
 
Σύµφωνα µε εκπρόσωπο της κοινοπραξίας, που εξάγει αιγυ-
πτιακό φυσικό αέριο στο Ισραήλ, η τροφοδοσία είχε ξαναρχίζει 
κανονικά στις 20 Νοεµβρίου τ.έ. Υπενθυµίζεται, ότι αυτή είχε 
σταµατήσεις στις 10.11.2011 εξαιτίας της 7ης κατά σειράν 
ανατίναξης του αγωγού στο Σινά από τον περασµένο Φεβρου-
άριο  

τα στρατηγικά αποθέµατα.  

 

 

 

 

 

Αποθέµατα τροφίµωνΑποθέµατα τροφίµωνΑποθέµατα τροφίµωνΑποθέµατα τροφίµων----καυσίµων καυσίµων καυσίµων καυσίµων     
    
Το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε, ότι για τη 
µεταβατική περίοδο, που διανύει η χώρα, υπάρχουν επαρκή 
αποθέµατα τροφίµων, που επαρκούν για 3 έως 6 µήνες. Αντί-
θετα, τα αποθέµατα πετρελαίου επαρκούν για µόνο 7 ηµέρες 
και ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά. Για το λόγο 
αυτό υπήρξε παρότρυνση στους καταναλωτές να µην αγορά-
ζουν µεγάλες ποσότητες, καθώς αυτό µπορεί να δηµιουργήσει 
κρίση.     
 
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, ότι το Υπουργείο καταβάλλει 
προσπάθειες για την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων 

κυλίνδρων βουτανίου στους 
πολίτες, αλλά ενέχει ο κίν-
δυνος της κλοπής τους, 
καθώς οι δυνάµεις ασφαλεί-
ας είναι απασχοληµένες µε 
τις ταραχές στο κέντρο του 
Καΐρου και στις άλλες µεγά-
λες πόλεις.  
Επ’ ευκαιρία αναφέρουµε 

ότι το 2010 η Ελλάδα εξήγαγε φυάλες υγροποιηµένου βουτα-
νίου στην Αίγυπτο αξίας § 15, 38 3κ ποσό που αντιστοιχεί στο 
21,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην χώρα .    

Κλείσιµο καταστηµάτων:Κλείσιµο καταστηµάτων:Κλείσιµο καταστηµάτων:Κλείσιµο καταστηµάτων:  
Στο κλείσιµο των καταστηµάτων τους έως την εξοµάλυνση 
της κατάστασης στο κέντρο του Καΐρου προσανατολίζονται 
τα καταστήµατα συναλλάγµατος και κοσµηµάτων φοβούµε-
νοι επανάληψη των ληστειών, που σηµειώθηκαν τον περα-
σµένο Ιανουάριο κάτω από παρόµοιες συνθήκες αναταρα-
χών και βιαιοτήτων στην Πλατεία Ταχρίρ.         

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  5  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  

 
Παράταση απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού:Παράταση απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού:Παράταση απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού:Παράταση απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού:  
Αξιωµατούχος του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας ανακοί-
νωσε ότι το Υπουργείο προτίθεται να παρατείνει την απαγό-
ρευση εξαγωγής ρυζιού, προκειµένου να καλυφθούν οι εγχώ-
ριες ανάγκες, προσθέτοντας ότι ορισµένοι εξαγωγείς κατα-
στρατηγούν την απαγόρευση ισχυριζόµενοι, ότι εξάγουν χα-
µηλής ποιότητας προϊόν. Πηγές του Υπουργείου επισηµαί-
νουν, ότι η απελευθέρωση των εξαγωγών θα έχει ως αποτέ-
λεσµα τον διπλασιασµό της τιµής του προϊόντος στο εσωτερι-
κό της χώρας, ενώ αναλυτές επισηµαίνουν και την ανάγκη 
απαγόρευσης εξαγωγής και του χαµηλής ποιότητας ρυζιού, 
καθώς υπό το πρόσχηµα της ποιότητας οδηγεί τελικά σε λα-
θρεµπόριο του υψηλής ποιότητας προϊόντος.  
 
Επισηµαίνεται, ότι η εγχώρια κατανάλωση ρυζιού ανέρχεται 
σε 3,2 εκ. τόνους και η κατά κεφαλήν κατανάλωση σε 40 
κιλά. Η συνολική παραγωγή για το 2011 ανέρχεται σε 5 εκ. 
τόνους σε σύγκριση µε 6 εκ. το προηγούµενο έτος. Παρά τη 
διαβεβαίωση της Κυβέρνησης, ότι θα αγοράσει 1 εκ. τόνους 
ρυζιού από την τοπική αγορά, έχουν αγοραστεί µόνο 
200.000 τόνοι, γεγονός που σηµαίνει, ότι θα µειωθούν ση-
µαντικά  

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
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∆ιακοπή λειτουργία τςη ∆ιακοπή λειτουργία τςη ∆ιακοπή λειτουργία τςη ∆ιακοπή λειτουργία τςη Methanex CorpMethanex CorpMethanex CorpMethanex Corp::::  
Η καναδική Methanex Corp, που αποτελεί τον µεγαλύτερο 
προµηθευτή µεθανόλης παγκοσµίως, ανακοίνωσε, ότι θα δια-
κόψει την λειτουργία του εργοστασίου της στην Αίγυπτο εξαι-
τίας της πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Μετά την ανακοίνω-
ση αυτή, η αξία των µετοχών της κατήλθε κατά 2%. Η εταιρεί-
α, που έχει την έδρα της στο Βανκούβερ, ανακοίνωσε επίσης, 
ότι θα επαναλειτουργήσει τη µονάδα, µόλις αποκατασταθεί η 
τάξη στην περιοχή.  
 
Έρευνες για µονοπωλιακές πρακτικές:Έρευνες για µονοπωλιακές πρακτικές:Έρευνες για µονοπωλιακές πρακτικές:Έρευνες για µονοπωλιακές πρακτικές:  
Μετά από σχετικές καταγγελίες, η Αιγυπτιακή Αρχή Ανταγωνι-
σµού άρχισε έρευνες για την εταιρεία παραγωγής τσιµέντου 
CEMEX, η οποία κατηγορείται από ανταγωνιστικές εταιρείες, 
ότι εφαρµόζει µονοπωλιακές πρακτικές και συγκεκριµένα, ότι 
διαθέτει τα προϊόντα της πολύ φθηνότερα στην περιοχή του 
Καΐρου και του ∆έλτα του Νείλου, όπου αντιµετωπίζει οξύ 
ανταγωνισµό, απ’ ότι στην Άνω Αίγυπτο, όπου κυριαρχεί στην 
αγορά και αρνείται να µειώσει την τιµή του προϊόντος. Ση-
µειώνεται, ότι η αγορά τσιµέντου στην Αίγυπτο διέρχεται µια 
περίοδο «πολέµου µείωσης των τιµών» µεταξύ των αλλοδαπών 
εταιρειών του κλάδου, που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 
σύµφωνα µε τον επικεφαλής του τµήµατος δοµικών υλικών 
του Επιµελητηρίου του Καΐρου.   
 
 Μέτρα προστασίας εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας:Μέτρα προστασίας εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας:Μέτρα προστασίας εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας:Μέτρα προστασίας εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας:  
Η Αρχή Τελωνείων πρόκειται να  συζητήσει για το ύψος των 
εισαγωγικών δασµών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα µε 
σκοπό την προστασία της εγχώριας βιοµηχανίας, κάτι που 
έχει ζητηθεί προς τον Υπουργό Οικονοµικών από το Υπουργείο 
Βιοµηχανίας και την Ένωση Βιοµηχανιών. Όπως ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος της Αρχής, έχει ζητηθεί η λήψη διαφόρων µέτρων 
σε συνδυασµό µε τη στενή παρακολούθηση των αναγκών της 
βιοµηχανίας, προκειµένου να αποφευχθεί η πώληση των συ-
γκεκριµένων προϊόντων στη µαύρη αγορά.  

    
    

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας: «Παγωµένα» παραµέ-
νουν από τον περασµένο Ιανουάριο τα έργα, που το Υπουρ-
γείο Μεταφορών είχε προγραµµατίσει για το 2011 και 2012, 
σύµφωνα µε πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Μεταφορών. 
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές το «πάγωµα» αυτό αποδίδεται στη 
ρευστή πολιτική κατάσταση και στο επίπεδο ασφάλειας στη 
χώρα, εωσότου ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στην Αίγυπτο. 

Αρνητικό ρόλο επίσης έπαιξε και η απόφαση της Κυβέρνη-
σης να αναθεωρήσει τα συναφθέντα µε την προηγούµενη 
Κυβέρνηση συµβόλαια ιδιωτών επενδυτών. Ο επικεφαλής 
της Αρχής Ποτάµιων Μεταφορών δήλωσε, ότι από την Επα-
νάσταση και µετά σταµάτησαν οι προγραµµατισµένες επεν-
δύσεις και δεν υπήρξαν νέες προσφορές. Η Αρχή ανακοίνω-
σε τον περασµένο Ιούνιο, ότι η κίνηση των ποταµόπλοιων 
τριπλασιάστηκε το 2010 σε σύγκριση µε το 2009, κάτι που 
απέφερε εξοικονόµηση πόρων ύψους 262 εκ. λιρών από 
επιδοτήσεις καυσίµων και έξοδα συντήρησης δρόµων, τρο-
χαία ατυχήµατα και συντήρηση οχηµάτων, παράλληλα µε 
την βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών.  
 
   
 
Αύξηση τουρισµού το τρίτο τρίµηνο Αύξηση τουρισµού το τρίτο τρίµηνο Αύξηση τουρισµού το τρίτο τρίµηνο Αύξηση τουρισµού το τρίτο τρίµηνο 2011:2011:2011:2011:  
 
Σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία, ο τουρισµός στην 
Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 23,2% το τρίτο τρίµηνο 2011, 
έπειτα από µια περίοδο µεγάλης κρίσης του κλάδου εξαιτί-
ας της εξέγερσης του περασµένου Ιανουαρίου. Το συγκεκρι-
µένο διάστηµα επισκέφθηκαν τη χώρα 2,7 εκ. τουρίστες, 
µισό εκατοµµύριο περισσότεροι από το δεύτερο τρίµηνο.  
 

    
    
Ακύρωση κρατήσεων εξαιτίας ταραχών:Ακύρωση κρατήσεων εξαιτίας ταραχών:Ακύρωση κρατήσεων εξαιτίας ταραχών:Ακύρωση κρατήσεων εξαιτίας ταραχών:  
 
Μια από τις συνέπειες της κρίσης, που άρχισε την 18η Νο-
εµβρίου τ.έ., ήταν η ανακοίνωση στις 22.11.2011 της δια-
κοπής κρατήσεων πτήσεων και τουριστικών πακέτων από 4 
µεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία από τη Ρωσία, Ιαπωνία, 
Ιταλία και Βρετανία, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του 
επικεφαλής του Τµήµατος ∆ιεθνούς Τουρισµού του αιγυ-
πτιακού Υπουργείου Τουρισµού, ο οποίος πρόσθεσε, ότι 
αναµένει ραγδαία πτώση των τουριστικών αφίξεων στο Κάι-
ρο, καθώς οι εικόνες των αιµατηρών συγκρούσεων έχουν 
κάνει το γύρο του κόσµου και αρκετοί ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες εξέφρασαν τον φόβο, ότι τα επεισόδια θα επιδεινωθούν 
κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών που άρχισαν 
στις 28 Νοεµβρίου.   

P A G E  6  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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P A G E  7  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

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  

Εµπορίου και Βιοµηχανίας  
Mahmoud Abdel Rahman Alsayed Eissa 

 

Μεταφορών 
Ali zien ElAbedeen Salem Heikal 

 

Τουρισµού  
Mounir Fakhry Abdel Nour 

 

Οικονοµικών  
Hazem Adel Aziz Mohamed ElBeblawy 

 

Γεωργίας  
Salah Youssef Farag 

Πετρελαίου και Φυσικών Πόρων 
Mohamed Abdullah Mohamed Abdel 

Monem Ghorab 

 

Ηλεκτρισµού και Ενέργεια 
Hassan Ahmed Youness 

 

Αρδευσης  
Hisham Mohamed Qandil 

 

Οικισµού  
Mohamed Fathy Abdel-Aziz El-Baradei 

 

Υπουργείο Επενδύσεων  
∆εν έχει ορισθεί ακόµη 

Νέα σύνθεση παραγωγικών υπουργείων  

December 
Event: Le Marche Exhibition 

Duration: 2-5/12/2011 
Tel. : +2(02) 
Fax : +2(02) 
Organizer: Arab African Group for Int. Conventions and Exhibitions Co. 
Hall: 

Event: Electrix Exhibition 

Duration: 10-13/12/2011 
Tel. : +2(02) 27353877-27367549-27355837 
Fax : +2(02) 27358801 
Website: www.egytec.com 
E-mail: egytec@egytec.com 
Organizer: Egy Tech Co. 
Hall: Exhibition (1-2-3-4-5) 

Event: ICS Exhibition 

Duration: 17-20/12/2011 
Tel. : +2(02) 33368404 37617277 
Fax : +2(02) 37491434 
Website: www.ics-inegypt.com 
E-mail: info@ins-inegypt.com 
Organizer: Climix Cration Co. 
Hall: Exhibition (1-2-3) 


