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Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:    
 Σε $15.12 δις ανέρχονταν τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου στα τέλη 
Μαρτίου 2012 από $15.72 δις ένα µήνα νωρίτερα σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
Κεντρικής Τράπεζας. Πηγές της Τράπεζας µιλούν για συνεχή µείωση των αποθεµά-
των, εξαιτίας της ανάγκης χρηµατοδότησης εισαγωγών και ενίσχυσης των εγχώ-
ριων Τραπεζών µε συνάλλαγµα. Από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011, η Αίγυ-
πτος έχει δαπανήσεις περισσότερα από $20 δις για την στήριξη του εθνικού νοµί-
σµατος. Ωστόσο, η Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας δήλωσε, ότι 
αναµένει αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων τον Μάιο µε την αναµενόµε-
νη οµαλοποίηση της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης στη χώρα χάρη στις 
επερχόµενες εκλογές. Επιπλέον σηµείωσε την επιβράδυνση του ρυθµού µείωσης 
των συναλλαγµατικών αποθεµάτων, καθώς η µείωση αυτή ανερχόταν σε $3 δις 
ανά µήνα τους πρώτους µήνες µετά την εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου 2011, υπο-
χώρησε στη συνέχεια σε  $2.5 δις ανά µήνα για να καταλήξει σε $600 εκ. του δύο 
προηγούµενους µήνες. Η Υπουργός στις δηλώσεις της επικρότησε την απόφαση 
της τότε Κυβέρνησης να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές να µεταφέρουν $10 δις 
στο εξωτερικό, καθώς έτσι εµπιστεύονται την Κυβέρνηση και είναι πρόθυµοι να 
επενδύσουν και πάλι. Τέλος ανέφερε, ότι η παραγωγή σίτου αυξήθηκε κατά 3 εκ. 
τόνους τον περασµένο χρόνο, που σηµαίνει λιγότερες εισαγωγές  και εξοικονόµηση 
συναλλάγµατος, ενώ αναφέρθηκε και στις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις µε διε-
θνείς οργανισµούς για δάνειο ύψους $1δις, το οποίο θα διατεθεί για την αγορά 
πετρελαιοειδών και κυρίως βουτανίου.      
 
 
Φορολογικά έσοδα:Φορολογικά έσοδα:Φορολογικά έσοδα:Φορολογικά έσοδα:  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών τα φορολογικά έσοδα ανήλ-
θαν σε 115,4 δις λίρες Αιγύπτου τα πρώτα τρία τρίµηνα του οικονοµικού έτους 

2011-12 (Ιούλιος 2011-Μάρτιος 2012), σηµειώνοντας αύξηση 10% συγκριτικά µε 
την ίδια περίοδο ένα έτος νωρίτερα. Από αυτά 67,2 δις προήλθαν από γενικούς 
φόρους, κάτι που υποδεικνύει υψηλότερα έσοδα των εταιρειών παρά τις συνθήκες 
πολιτικής αστάθειας, που επικρατούν στη χώρα από τον Ιανουάριο 2011. Στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών εκτιµούν, ότι τα έσοδα θα αυξηθούν ακόµα περισσότερο 
κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, καθώς έχουν δοθεί κίνητρα (έκπτωση 15%) σε 
όσους δεν έχουν καταβάλει ακόµα τους φόρους, που οφείλουν.  
 
 
 
∆ιώρυγα Σουέζ:∆ιώρυγα Σουέζ:∆ιώρυγα Σουέζ:∆ιώρυγα Σουέζ:  
Τον Μάρτιο 2012 τα έσοδα σε ετήσια βάση από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν 
κατά 3,5% και ανήλθαν συνολικά σε $428 εκ από $413.5 εκ. τον Μάρτιο 2011. 
Επιπλέον, αύξηση 12,2% σηµειώθηκε στα έσοδα και σε σχέση µε τον προηγούµενο 
µήνα (Φεβρουάριο 2012), κατά τον οποίο αυτά είχαν ανέλθει σε $381.4 εκ.  
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∆είκτης τιµών καταναλωτή∆είκτης τιµών καταναλωτή∆είκτης τιµών καταναλωτή∆είκτης τιµών καταναλωτή    
 
Ο πληθωρισµός για τα καταναλωτικά προϊόντα σε ετή-
σια βάση ανήλθε σε 9% τον περασµένο Μάρτιο από 
9,2% τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε η εθνική στα-
τιστική υπηρεσία. Επιπλέον, ο δείκτης τιµών καταναλω-
τή τον Μάρτιο ανήλθε σε 122,6 από 112,4 τον Μάρτιο 
2011.   
 
Αύξηση ∆ηµοσίων ΕσόδωνΑύξηση ∆ηµοσίων ΕσόδωνΑύξηση ∆ηµοσίων ΕσόδωνΑύξηση ∆ηµοσίων Εσόδων    
 
Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι τα δηµόσια 
έσοδα αυξήθηκαν κατά 39% τους 9 πρώτους µήνες 
του οικονοµικού έτους 2011/12 (Ιούλιος 2001-
Φεβρουάριος 2012) ανερχόµενα σε 178 δις λίρες Αι-
γύπτου (€22,25 δις) από 128,1 δις (€16 δις) την ίδια 
περίοδο του προηγούµενου έτους. Το Υπουργείο απέ-
δωσε το γεγονός στην αύξηση ύψους 86,4% των µη 
φορολογικών εσόδων παράλληλα µε αύξηση κατά 23% 
των φορολογικών εσόδων. Παράλληλα, υπήρξε αύξηση 
των δηµοσίων δαπανών 28,8% το ίδιο διάστηµα, οι 
οποίες ανήλθαν συνολικά σε 272,8 δις λίρες (€34 δις) 
από 211,7 δις λίρες (€26,3 δις) ένα έτος νωρίτερα.   
    
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    

∆άνειο ∆ΝΤ∆άνειο ∆ΝΤ∆άνειο ∆ΝΤ∆άνειο ∆ΝΤ    
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου δήλωσε, ότι 
αναµένει την τελική συµφωνία για δάνειο ύψους $3,2 
δις από το ∆ΝΤ έως τα µέσα Μαΐου και την εκταµίευσή 
του πριν από την εκλογή νέου Προέδρου. Το ∆ΝΤ έχει 
δηλώσει, ότι η συµφωνία πρέπει να γίνει αποδεκτή από 
όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας, αλλά η ισχυρό-
τερη πολιτική δύναµη της χώρας, η Μουσουλµανική 
Αδελφότητα, έχει ήδη ανακοινώσει, ότι δεν θα το απο-
δεχθεί, εκτός εάν επισπευσθεί ο σχηµατισµός νέας Κυ-
βέρνησης, η οποία και θα ελέγχει την χρησιµοποίηση 
των κεφαλαίων. Πρώην υποψήφιος της Μουσουλµανι-
κής Αδελφότητας για την Προεδρία  και κορυφαίος 
οικονοµικός παράγων του κόµµατος, δήλωσε , ότι «είτε 
πρέπει να αλλάξουν οι όροι του δανείου, είτε πρέπει να 
σχηµατιστεί πρώτα νέα Κυβέρνηση», γεγονός που µπο-
ρεί να γίνει µόνο µετά τις προεδρικές εκλογές. Τ 
 
ο κόµµα της Αδελφότητας (Κόµµα Ελευθερίας και ∆ι-
καιοσύνης) απέρριψε ως πολύ ασαφές το πρόγραµµα 
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, που η Κυβέρνηση πα-
ρουσίασε στο ∆ΝΤ και που βασίζεται σε µέτρα λιτότη-
τας. Επισηµαίνεται, ότι από τότε που πρωτοαναφέρθη-
κε το δάνειο του ∆ΝΤ στην Αίγυπτο, λίγο µετά την ανα-
τροπή του πρώην Προέδρου Μουµπάρακ, ήταν πολιτι-
κά αντί-δηµοφιλές, καθώς οι πολέµιοί του ισχυρίζονται 
ότι θα καταστήσει τη χώρα έρµαιο των δυτικών συµφε-
ρόντων και ότι αποτελεί επιστροφή στην πολιτική Μου-
µπάρακ, ο οποίος είχε στενή σχέση µε βασισµένους 
στις ΗΠΑ διεθνείς οργανισµούς, όπως το ∆ΝΤ και η 

Παγκόσµια Τράπεζα. Εκτός αυτού, τα αυστηρά µέτρα 
λιτότητας του κυβερνητικού προγράµµατος µεταρρυθµί-
σεων, το οποίο ενέκρινε το ∆ΝΤ, έρχονται σε αντίθεση 
µε τα κοινωνικά αιτήµατα της αιγυπτιακής επανάστα-
σης, για δηµιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση των 
δαπανών για Υγεία και Παιδεία. Αναλυτές εκτιµούν, ότι 
τυχόν καθυστέρηση του δανείου του ∆ΝΤ, το οποίο η 
Κυβέρνηση ήλπιζε αρχικά να εξασφαλίσει ήδη τον περα-
σµένο Μάρτιο, αυξάνει την πιθανότητα οικονοµικής 
κρίσης µε κύρια χαρακτηριστικά την άνοδο του πληθω-
ρισµού και των επιτοκίων, την ραγδαία υποτίµηση και 
την µεγάλη πίεση στις Τράπεζες. Τέλος η επικεφαλής του 
∆ΝΤ, κ. Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σχετικά µε το δάνειο 
προς την Αίγυπτο, ότι αυτό δε θα είναι αρκετό για την 
κάλυψη των οικονοµικών αναγκών της χώρας και ότι θα 
χρειαστούνε πρόσθετα κεφάλαια από άλλες χώρες.   
 
Οικονοµική βοήθεια από τη Σ. ΑραβίαΟικονοµική βοήθεια από τη Σ. ΑραβίαΟικονοµική βοήθεια από τη Σ. ΑραβίαΟικονοµική βοήθεια από τη Σ. Αραβία    
 
Σύµφωνα µε επίσηµες πηγές, η Σ. Αραβία προτίθεται να 
καταθέσει $1δις στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου 
και να αγοράσει οµόλογα αξίας $750 εκ. έως το τέλος 
Απριλίου τ.έ. στα πλαίσια ενός «πακέτου» $2.7 δις για 
την στήριξη της οικονοµίας της Αιγύπτου. Από την ανα-
τροπή του πρώην Προέδρου τον Ιανουάριο 2011, τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας µειώθηκαν κατά 
$20 δις και ανέρχονται πλέον σε $15.12 δις, ενώ το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατέγραψε µεγάλη αύξηση. 
Σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πηγές, $250 εκ. θα διατε-
θούν για την αγορά καυσίµων, $500 εκ. για διάφορα 
αναπτυξιακά έργα και $200 εκ. για τη στήριξη µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων.  
 
Μυστικές διαπραγµατεύσεις µε Σαουδάραβες Μυστικές διαπραγµατεύσεις µε Σαουδάραβες Μυστικές διαπραγµατεύσεις µε Σαουδάραβες Μυστικές διαπραγµατεύσεις µε Σαουδάραβες     
επενδυτές:επενδυτές:επενδυτές:επενδυτές: 
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η αιγυπτιακή Κυβέρνηση µε 
επικεφαλής τον Πρωθυπουργό διεξάγει µυστικές δια-
πραγµατεύσεις µε Σαουδάραβες επενδυτές, των οποίων 
οι επιχειρήσεις κρατικοποιήθηκαν µετά την εξέγερση 
της 25ης Ιανουαρίου 2011, προκειµένου να λυθούν τα 
προβλήµατα που προέκυψαν από τις κρατικοποιήσεις 
αυτές. Σύµφωνα µε τον σαουδαραβικό τύπο τα αποτελέ-
σµατα των επαφών θα ανακοινωθούν πιθανότατα τον 
επόµενο Ιούλιο.              
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ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    
Αφθώδης πυρετόςΑφθώδης πυρετόςΑφθώδης πυρετόςΑφθώδης πυρετός 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Γενικής Αρχής Κτηνοτροφικών 
Υπηρεσιών, τουλάχιστον 62.691 βοοειδή έχουν προσβληθεί 
από αφθώδη πυρετό και 11.335 έχουν ήδη πεθάνει. Πηγές 
του Υπουργείου Γεωργίας ανέφεραν, ότι έχουν ληφθεί αυ-
στηρά µέτρα φύλαξης των υδάτινων οδών, συµπεριλαµβανο-
µένου του Νείλου, προκειµένου να εµποδιστεί η ρίψη λειψά-
νων των ζώων εκεί, καθώς ο ιός του αφθώδους πυρετού 
µεταδίδεται από τα νεκρά ζώα στο έδαφος και το νερό.  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Μείωση κερδών της Μείωση κερδών της Μείωση κερδών της Μείωση κερδών της Ezz SteelEzz SteelEzz SteelEzz Steel 
Η µεγαλύτερη βιοµηχανία χαλυβουργίας στην Αίγυπτο, η Ezz 
Steel, ανακοίνωσε, ότι τα καθαρά κέρδη της το 2011 µειώ-
θηκαν κατά 20% σε σύγκριση µε το 2010, ανερχόµενα σε 
202 εκ. λίρες Αιγύπτου ($33.5 εκ.) από 252 εκ. ένα έτος 
νωρίτερα. Μετά την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 η πορεί-
α της εταιρείας κλονίστηκε εξαιτίας, µεταξύ άλλων, της φυ-
λάκισης λόγω κατηγοριών για διαφθορά του διευθυντή της  
Ahmed Ezz.  

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    

Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Απρίλιο Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Απρίλιο Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Απρίλιο Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Απρίλιο 2012201220122012 
Απώλειες ύψους 6 δις λιρών Αιγύπτου (€750 εκ.) σηµειώθη-
καν στο Χρηµατιστήριο Καΐρου την εβδοµάδα 6-12 Απριλίου 
εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων και κυρίως της υποψηφιό-
τητας του πρώην επικεφαλής των µυστικών υπηρεσιών της 
χώρας (η οποία εν τω µεταξύ απορρίφθηκε) και της διακο-
πής της λειτουργίας της Επιτροπής σύνταξης Συντάγµατος, 
γεγονότα που ανησύχησαν τους επενδυτές. Συγκεκριµένα, ο 
δείκτης EGX30 µειώθηκε κατά 1,9% στις 4.735 µονάδες, ο 
EGX70 κατά 0,77% στις 434 µονάδες και ο  EGX100 κατά 
1,22% στις 762 µονάδες. Αντίθετα, την Κυριακή 22 Απριλί-
ου σηµειώθηκε άνοδος ύψους 2,47% του κύριου δείκτη του 
Χρηµατιστηρίου Καΐρου (EGX30), ο οποίος έκλεισε στις 
4.829 µονάδες, ενώ και ευρύτερος δείκτης EGX70 σηµείω-
σε άνοδο 3,11%. Η εν λόγω άνοδος αποδεικνύει, ότι οι επεν-
δυτές δεν επηρεάστηκαν από την καθιστική διαµαρτυρία 2 
µέρες νωρίτερα χιλιάδων ακραίων σαλαφιστών, εξαιτίας του 
αποκλεισµού του υποψήφιου τους για τις προεδρικές εκλο-
γές .   

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση CDs CDs CDs CDs σε απόδηµους αιγυπτίουςσε απόδηµους αιγυπτίουςσε απόδηµους αιγυπτίουςσε απόδηµους αιγυπτίους 
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση θα αρχίσει την διάθεση CDs τριε-
τούς διάρκειας σε αιγυπτίους, που διαµένουν στην αλλοδα-
πή, σε µια προσπάθεια να µειωθεί το έλλειµµα ισοζυγίου πλη-
ρωµών και να χρηµατοδοτηθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 
Η πολιτική αναταραχή, που σοβεί εδώ και ένα χρόνο, έχει 
διαβρώσει βασικές πηγές ξένου συναλλάγµατος αποδυναµώ-
νοντας τον τουρισµό και ανακόπτοντας τη ροή ξένων επεν-
δύσεων, µε αποτέλεσµα να παρουσιαστεί έλλειµµα πληρω-
µών το τέταρτο τρίµηνο του 2011 σε αντίθεση µε πλεόνα-
σµα $5.65 δις ένα έτος νωρίτερα. Τα CDs θα έχουν επιτόκιο 
4% πληρωτέο δύο φορές το χρόνο, θα εκδοθούν από την 
Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου και θα έχουν εγγύηση αιγυ-
πτιακού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής 
Τράπεζας. Τέλος, θα υπάρχει αυτόµατη ανανέωσή τους, 
εκτός εάν ο κάτοχος γνωστοποιήσει την αντίθετη πρόθεσή 
του στην Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου ένα µήνα πριν από 
την ωρίµανσή τους.             
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Εισαγωγές πετρελαιοειδών:Εισαγωγές πετρελαιοειδών:Εισαγωγές πετρελαιοειδών:Εισαγωγές πετρελαιοειδών:  
Η Γενική Αρχή Πετρελαίου ζήτησε οικονοµικούς πόρους από 
το Υπουργείο Οικονοµικών για την εισαγωγή προϊόντων πε-
τρελαίου για τους µήνες Μάιο και Ιούνιο. Το κόστος υπολογί-
ζεται σε  $1.1 δις το µήνα. Η Αρχή, που θα καλύψει το 70% 
των πόρων για τις εισαγωγές, δεν έχει λάβει ακόµα απάντη-
ση από το Υπουργείο Οικονοµικών. Αναλυτές τονίζουν, ότι οι 
εισαγωγές  προϊόντων πετρελαίου θέτουν σε κίνδυνο ακόµα 
περισσότερο τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας.  
 
Αύξηση εξαγωγών φυσικού αερίου:Αύξηση εξαγωγών φυσικού αερίου:Αύξηση εξαγωγών φυσικού αερίου:Αύξηση εξαγωγών φυσικού αερίου: 
Κατά 26,1% αυξήθηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου και 
παραγώγων το περασµένο Ιανουάριο αυξάνοντας έτσι τα 
έσοδα από τις εξαγωγές κατά $201 εκ. Αντίθετα, οι εξαγω-
γές αργού πετρελαίου και προϊόντων µειώθηκε κατά 27,3% 
τον ίδιο µήνα αποφέροντας έσοδα ύψους $353 εκ. σε σύ-
γκριση µε $485.6 εκ. το ίδιο µήνα πέρυσι.  
 
Ταµείο ΕΕΤαµείο ΕΕΤαµείο ΕΕΤαµείο ΕΕ 
Η νέα πόλη επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογικών εφαρ-
µογών Borg al Arab σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Επιστη-
µονικής Έρευνας και Τεχνολογίας θα θέσει σε εφαρµογή µια 
πειραµατική µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και 
αφαλάτωσης νερού µε χρήση ηλιακών κυττάρων. Η χρηµατο-
δότηση του έργου θα προέλθει από κεφάλαιο ύψους €22 
εκ., που διαθέτει η ΕΕ στην Αίγυπτο για την προώθηση επεν-
δύσεων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
 
Αύξηση επιδοτήσεων πετρελαίουΑύξηση επιδοτήσεων πετρελαίουΑύξηση επιδοτήσεων πετρελαίουΑύξηση επιδοτήσεων πετρελαίου    
Ο διευθυντής της αιγυπτιακής Γενικής Εταιρείας Πετρελαίου 
ανακοίνωσε, ότι οι επιδοτήσεις για προϊόντα πετρελαίου θα 
αυξηθούν σε 114 δις λίρες Αιγύπτου (€14,25 δις) το οικονο-
µικό έτος 2012-13 εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιµών 
πετρελαίου, αλλά τόνισε, ότι ενδέχεται µείωση ή αύξηση του 
συγκεκριµένου ποσού ανάλογα µε τις µελλοντικές διεθνείς 
τιµές. Επιπλέον τόνισε, ότι οι επιδοτήσεις επιβαρύνουν υπέρ-
µετρα τον κρατικό προϋπολογισµό και πρέπει να µειωθούν 
µε τρόπο ώστε να ωφελούν αυτούς που πραγµατικά τις χρει-
άζονται.    
 
 
Μονοµερής ακύρωση συµφωνίας µε ΙσραήλΜονοµερής ακύρωση συµφωνίας µε ΙσραήλΜονοµερής ακύρωση συµφωνίας µε ΙσραήλΜονοµερής ακύρωση συµφωνίας µε Ισραήλ 
Σύµφωνα µε δηλώσεις εκπροσώπου της East Mediterranean 
Gas Company (EMG),  η Αίγυπτος ακύρωσε µονοµερώς την 
διµερή συµφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου µε το Ισραήλ. 
Εκπρόσωπος της Ampal-American Israel Corporation, που 
κατέχει µερίδιο 12,5% στην EMG ανέφερε, ότι είχε ειδοποιη-
θεί από την EMG σχετικά µε την πρόθεση της Αιγύπτου να 
τερµατίσει την Συµφωνία. Επίσης η Κυβέρνηση του Ισραήλ, 
προκειµένου να αποφύγει περαιτέρω επιδείνωση των σχέσε-
ών του µε την Αίγυπτο, περιέγραψε την διακοπή µεταφοράς 
φυσικού αερίου ως µέρος µιας επιχειρηµατικής και όχι δι-
πλωµατικής διένεξης. Συγκεκριµένα, ο ισραηλινός Υπουργός 
Εξωτερικών δήλωσε, ότι η ακύρωση δεν είναι καλό σηµάδι, 
αλλά ότι η Κυβέρνησή του το εκλαµβάνει ως εµπορική δια-
φορά και ότι το Ισραήλ επιθυµεί την διατήρηση της Συνθή-
κης Ειρήνης καθώς πιστεύει, ότι αυτή είναι επίσης προς συµ-
φέρον της Αιγύπτου. Η αιγυπτιακή EGAS επιβεβαίωσε στις 
22 Απριλίου τον τερµατισµό την 20ετούς Συµφωνίας, µε την 
οποία η Αίγυπτος κάλυπτε το 40% των αναγκών του Ισραήλ 
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σε φυσικό αέριο. 
Ο αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στο 
Ισραήλ, από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 έως σήµερα, 
έχει γίνει στόχος  τροµοκρατικών επιθέσεων (ανατινάχθηκε) 
14 φορές. Επίσης η σχετική συµφωνία είχε γίνει αντικείµενο 
σκληρής κριτικής, ιδίως από τους Αδελφούς Μουσουλµάνους,  
λόγω των πολύ «ευνοϊκών» –υπέρ του Ισραήλ-όρων.    
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

∆άνειο για την αγορά επιδοτούµενων προϊόντων∆άνειο για την αγορά επιδοτούµενων προϊόντων∆άνειο για την αγορά επιδοτούµενων προϊόντων∆άνειο για την αγορά επιδοτούµενων προϊόντων    
 
Ο Υπουργός Προµηθειών γνωστοποίησε, ότι η Αίγυπτος βρί-
σκεται σε διαπραγµατεύσεις µε την Τράπεζα Islamic Develop-
ment Bank, προκειµένου να της χορηγηθεί δάνειο ύψους 
$1δις για την αγορά σιτηρών και προϊόντων πετρελαίου αντί 
$400 εκ., που λάµβανε συνήθως σε ετήσια βάση για τον ίδιο 
σκοπό. Υπενθυµίζεται, ότι η Αίγυπτος είναι ο µεγαλύτερος 
εισαγωγέας σιτηρών παγκοσµίως, ενώ µόλις πρόσφατα υπήρ-
ξαν ελλείψεις καυσίµων στην αγορά.  
 
Παραλαβή Παραλαβή Παραλαβή Παραλαβή 10.000 10.000 10.000 10.000 τόνων σιτηρώντόνων σιτηρώντόνων σιτηρώντόνων σιτηρών    
    
 Περίπου 10.000 τόνοι σιτηρών από την Ουκρανία παραλή-
φθηκαν στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας και άρχισαν οι έλεγχοι, 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλο για κατανά-
λωση. Πέρυσι, το ουκρανικό σιτάρι είχε αποκλειστεί από τους 
διαγωνισµούς στην Αίγυπτο, καθώς υπήρχαν προβλήµατα 
ποιότητας. Από την αρχή του τρέχοντος οικονοµικού έτους 
(Ιούλιο 2011) η Γενική Αρχή Προµηθειών, που είναι ο κύριος 
αγοραστής σιτηρών της χώρας, αγόρασε 2,34 εκ. ρωσικό, 
180.000 τόνους ρουµάνικο και 120.000 τόνους σιτάρι από 
το Καζακστάν.  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Αύξηση εξαγωγών το Αύξηση εξαγωγών το Αύξηση εξαγωγών το Αύξηση εξαγωγών το 2011201120112011    
    
 Το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου ανακοί-
νωσε, ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,5% το 
2011 και ανήλθαν συνολικά σε 131 δις λίρες Αιγύπτου 
(€16,3 δις) σε σύγκριση µε 110 δις λίρες (€13,7 δις) το 
2010.  
 
Αναβολή εφαρµογής Υπ. ∆ιατάγµατος:Αναβολή εφαρµογής Υπ. ∆ιατάγµατος:Αναβολή εφαρµογής Υπ. ∆ιατάγµατος:Αναβολή εφαρµογής Υπ. ∆ιατάγµατος:  
Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου αποφάσισε να αναβάλει έως την 
15η Ιουνίου τ.έ. την εφαρµογή των υπ’ αριθµ. 626 και 660 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, µε τα οποία απαιτούνται νέα πι-
στοποιητικά και όροι επιθεώρησης στα εισαγόµενα υφάσµα-
τα, ενδύµατα και δερµάτινα είδη. Στις 29 Φεβρουαρίου και 
26 Μαρτίου η ΕΕ κάλεσε την Αίγυπτο να γνωστοποιήσει τα 
νέα µέτρα στον ΠΟΕ ως τεχνικά εµπόδια σε εµπορική συµφω-

νία, ενώ ζήτησε πληροφορίες σχετικά µε το εάν οι νέοι όροι 
θα εφαρµοστούν και στα εγχώρια προϊόντα. Στις 8 Απριλίου, 
η αιγυπτιακή Κυβέρνηση απάντησε, ότι η ανωτέρω γνωστο-
ποίηση στον ΠΟΕ  ήταν υπό επεξεργασία.   

 
    
    
    
    
Πώληση βάµβακοςΠώληση βάµβακοςΠώληση βάµβακοςΠώληση βάµβακος    
Η Οµοσπονδία Εξαγωγέων Βάµβακος Αλεξάνδρειας  
(Alcotexa) σύναψε συµφωνία για εξαγωγή 951 τόνων βάµβα-
κος στα µέσα Απριλίου τ.έ. Με την τελευταία συµφωνία το 
ποσό του εξαχθέντος βάµβακος για την περίοδο 2011/12, 
που άρχισε τον Σεπτέµβριο 2011, ανέρχεται συνολικά σε 
67.940 τόνους αξίας  $213.7  εκ.  Την ίδια περίοδο πέρυσι 
η  Alcotexa είχε εξάγει 110.213 τόνους αξίας $452.98 εκ.  
 
Προσκόµµατα στην εισαγωγή βάµβακοςΠροσκόµµατα στην εισαγωγή βάµβακοςΠροσκόµµατα στην εισαγωγή βάµβακοςΠροσκόµµατα στην εισαγωγή βάµβακος    
    
Παρά την άρση της απαγόρευσης εισαγωγής βάµβακος από 
τις αιγυπτιακές Αρχές (18 Μαρτίου 2012) , υπάρχουν ποσό-
τητες στο τελωνείο Αλεξάνδρειας οι οποίες δεν µπορούν να 
εκτελωνιστούν χωρίς ωστόσο να δίνεται κάποια εύλογη δικαι-
ολογία από τις Τελωνειακές Αρχές. Καταβάλλονται συντονι-
σµένες προσπάθειες από την Ελληνική Πρεσβεία και την Α-
ντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για απεµπλοκή των 
εν λόγω ποσοτήτων.   

 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

Μείωση του αµερικανοΜείωση του αµερικανοΜείωση του αµερικανοΜείωση του αµερικανο----αιγυπτιακού εµπορίου τον Ιανουάριο αιγυπτιακού εµπορίου τον Ιανουάριο αιγυπτιακού εµπορίου τον Ιανουάριο αιγυπτιακού εµπορίου τον Ιανουάριο 
2012:2012:2012:2012:  
 
Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση, το διµερές εµπόριο ΗΠΑ-
Αιγύπτου µειώθηκε κατά 34,2% τον Ιανουάριο 2012 σε σύ-
γκριση µε τον Ιανουάριο 2011, ανερχόµενο σε $545.3 εκ. 
από $829.8 εκ. ένα έτος νωρίτερα. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές 
µειώθηκαν κατά 10,9% και ανήλθαν σε $152.3 εκ. από 
$171 το προηγούµενο έτος, γεγονός που αποδίδεται στη µη 
εξαγωγή πετρελαιοειδών προς τις ΗΠΑ, η οποία τον Ιανουά-
ριο 2011 ανήλθε σε $26.9 εκ. Αντίθετα, αύξηση υπήρξε στις 
εξαγωγές προϊόντων εκτός πετρελαιοειδών, που ανήλθαν σε  
$152.3 εκ. σηµειώνοντας άνοδο 5,6%.  
 
Οι κυριότερες αιγυπτιακές εξαγωγές αφορούσαν υφάσµατα, 
χαλιά και βαµβάκι, ακολουθούµενα από λιπάσµατα, είδη 
διακόσµησης, λαχανικά, ιατρικά βότανα και αλουµίνιο. Ως 
προς τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, η Αίγυπτος αναδείχθηκε 
43η εισαγωγέας αµερικανικών προϊόντων παγκοσµίως, 2η 
στην Αφρική µετά τη Ν. Αφρική, 3η στις αραβικές χώρες µε-
τά τα ΗΑΕ και τη Σ. Αραβία και 3η στη Μ. Ανατολή µετά το 
Ισραήλ και την Τουρκία.  
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Συζητήσεις για τη Συµφωνία Ειδικών Βιοµηχανικών ΖωνώνΣυζητήσεις για τη Συµφωνία Ειδικών Βιοµηχανικών ΖωνώνΣυζητήσεις για τη Συµφωνία Ειδικών Βιοµηχανικών ΖωνώνΣυζητήσεις για τη Συµφωνία Ειδικών Βιοµηχανικών Ζωνών    
    
 Απεσταλµένοι του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών επισκέ-
φθηκαν την Αίγυπτο και την Ιορδανία, όπου είχαν επαφές µε 
επίσηµους των δύο χωρών αναφορικά µε τροποποιήσεις της 
Συµφωνίας Ειδικών Βιοµηχανικών Ζωνών (Qualified Industrial 
Zones) , η οποία προβλέπει, ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία µπο-
ρούν να εξάγουν στις ΗΠΑ αδασµολόγητα προϊόντα, εάν αυτά 
είναι κατά 8% 
για την Ιορδανία 
και κατά 10,5% 
για την Αίγυπτο 
ισραηλινής προέ-
λευσης. Η Αίγυ-
πτος αξιώνει στις 
διαπραγµατεύ-
σεις την µείωση 
του εν λόγω πο-
σού σε 8,5% και 
την υπαγωγή και 
των νότιων ε-
παρχιών της 
χώρας στη Συµ-
φωνία.  

    
    
    

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    
    

Αγορά της Αγορά της Αγορά της Αγορά της Mobinil Mobinil Mobinil Mobinil από την από την από την από την France TelecomFrance TelecomFrance TelecomFrance Telecom    
 
Η εταιρεία Orange, θυγατρική της France Telecom, ανακοίνω-
σε, ότι πρόκειται να καταβάλει ποσό €1,5 δις για την απόκτη-
ση του πλήρους έλεγχου της αιγυπτιακής εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας Mobinil/ECMS, την οποία ελέγχει από κοινού µε 
την αιγυπτιακή Orascom, αγοράζοντας το µεγαλύτερο µέρος 
των µετοχών της τελευταίας. Η κίνηση αυτή  έρχεται κατόπιν 
σχετικής συµφωνίας µεταξύ Orange και Orascom τον περασµέ-
νο Φεβρουάριο. Το Χρηµατιστήριο Καΐρου ανέστειλε στις 19 
και 20 Απριλίου τις συναλλαγές της Mobinil and Orascom Tele-
com Media and Technology (OTMT) έπειτα από αίτηµα της 
Ρυθµιστικής Αρχής της χώρας, καθώς η Αιγυπτιακή Αρχή Λογι-
στικού Ελέγχου συνεδρίαζε για να αποφασίσει, εάν εγκρίνει την 
αγορά από την France Telecom του µεγαλύτερου µεριδίου της 
Mobinil. Άρθρα του τύπου έκαναν λόγο για αναστολή έγκρισης 
της συµφωνίας εωσότου η γαλλική εταιρεία δώσει πληροφορί-
ες, που της έχουν ζητηθεί. Τελικά στις 22 Απριλίου ανακοινώ-
θηκε, ότι η ανωτέρω 
Αρχή ενέκρινε τη 
Συµφωνία, µε την 
οποία η γαλλική εται-
ρεία θα κατέχει πλέ-
ον το 95% των µετο-
χών της Mobinil. Οι 
συναλλαγές στο Χρη-
µατιστήριο επαναλήφθηκαν τη ∆ευτέρα, 23 Απριλίου.  
 
 
 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Προειδοποιήσεις για κρίση τουριστικού τοµέα:Προειδοποιήσεις για κρίση τουριστικού τοµέα:Προειδοποιήσεις για κρίση τουριστικού τοµέα:Προειδοποιήσεις για κρίση τουριστικού τοµέα: 
 
Τον κώδωνα του κινδύνου για τον τουριστικό τοµέα της Αιγύ-
πτου κρούουν ειδικοί και επίσηµοι εξαιτίας της µείωσης των 
εσόδων και της αλλαγής στο είδος των τουριστών, παρά τη 
βελτίωση που σηµειώθηκε λόγω των διακοπών του Πάσχα. Η 
πληρότητα ανέρχεται στο Σαρµ-ελ-Σέιχ και στην Χουργκάντα 
σε 60%, ενώ µόνο το 25% των ποταµόπλοιων λειτουργούν 
και µάλιστα µε χαµηλή πληρότητα.  
 
Η Αιγυπτιακή Επιχειρηµατική Οµοσπονδία τονίζει, ότι η 
άνοδος κατά την τρέχουσα περίοδο οφείλεται αποκλειστικά 
στην µείωση των τιµών των ξενοδοχείων κατά 40-50% και 
συµπληρώνει, ότι οι χαµηλές τιµές θα οδηγήσουν σε διαφο-
ρετικό είδος τουριστών, οι οποίοι θα δαπανούν λιγότερα χρή-
µατα από του τουρίστες προηγούµενων ετών. Αποτέλεσµα 
αυτών εκτιµάται ότι θα είναι η κακή συντήρηση των ξενοδο-
χείων και η περαιτέρω απαξίωσή τους, καθώς και η µείωση 
θέσεων απασχόλησης σε αυτά. 
    
 
 
Πτώση τουρισµού τον ΙανουάριοΠτώση τουρισµού τον ΙανουάριοΠτώση τουρισµού τον ΙανουάριοΠτώση τουρισµού τον Ιανουάριο    
 
Ο αριθµός των τουριστών, που επισκέφτηκαν την Αίγυπτο 
τον Ιανουάριο 2012 ήταν µειωµένος κατά 28,6% σε σύγκρι-
ση µε τον προηγούµενο χρόνο, ανερχόµενος συνολικά σε 
820.000 από 1,15 εκ. τον Ιανουάριο 2011, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύ-
πτου. Η µεγαλύτερη µείωση καταγράφηκε στους τουρίστες 
από τη ∆υτική Ευρώπη, µικρότερη µείωση σηµειώθηκε στους 
τουρίστες από την Ανατολική Ευρώπη, ενώ αντίθετα αύξηση 
υπήρξε στον αριθµό των Αράβων τουριστών, οι οποίοι από 
139.000 τον Ιανουάριο 2011 αυξήθηκαν σε 167.000 τον 
ίδιο µήνα του 2012 σηµειώνοντας αύξηση 20,5%. 
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Aqua-Tech Exhibition 
Duration: 3-5/5/2012 
Tel. & Fax: +2(02) 25784581 
Organizer: ICAT Co. for Organizing Exhibition 
Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3) 

EGYMEDICA 12-The 12thInternational Medical Exhibition & Conference 
Duration: 3-5/5/2012 
Tel. & Fax: +2(02) 25774537 - 25784581 - 25776579 
Website:http://www.egymedica.com 

E-mail:marketing@egymedica.com 

Organizer: Green Land Co. for Organizing Exhibition & Conference 

Hall: Exhibition Complex (Hall 4) 

The 5thIntl. Glass Exhibition 
Duration: 3-5/5/2012 
Tel. : +2(02) 26705239 - 22753634 
Fax. : +2(02) 26712287 
Website: nilefairs.com 
E-mail:info@nilefairs.com 

Organizer: Nile Trade Fairs Co. 
Hall: Exhibition Complex (Hall 5) 

Technolgy of Auto Contral Conference & Exhibition 
Duration: 6-8/5/2012 
Tel. & Fax.: +2(02) 33539456 
Tel. : +2(02) 33035954 
Website: http://www.smbegypt.com 

E-mail:info@smbegypt.com 

Organizer: Sama for marketing Co. 
Hall: Gallery hall - chefren hall 

FoodTec Exhibition 
Duration: 10-12/5/2012 
Tel.: +2(02)33050898-330346049 
Fax: +2(02) 330460070 
Website: http://www.agd-exhibitions.net/ 
E-mail:info@agd-exhibitions.net 

Organizer:AGD Co. 
Hall: Exhibition Complex (1-2-3) 

La Casa Furniture & Decoration Exhibition 
Duration: 17-20/5/2012 
Tel. & Fax: +2(02) 26703274 - 26703276 
Website: http://www.ok-trust.com 

E-mail: ok-trust@ok-trust.com 

Organizer: Ok-Trust Co. 
Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4,5) 

The 1st Employment & Rehabilitation for Technical Workers Exhibition 
Duration: 17-18/5/2012 
Tel.: +2(02) 33387248 
Fax: +2(02) 33387981 
Website: http://www.jobmastergroup.com 

Organizer: Gob Master Co.. 

Hall: Chefren Hall - Gallery 

10th International Exhibition of Woodworking Machinery, Tools, Materials, and Supplies 
for Furniture Industry 
Duration: 25-27/5/2012 
Tel. & Fax.: +2(02) 33046007 
Website: www.agd-exhibitions.net 
E-mail:info@agd-exhibitions.net 

Organizer: Arab Group for development 

Hall: Exhibition Complex (Hall 4) 

Le Marche Exhibition 
Duration: 31/5-3/6/2012 
Tel.: +2(02) 33355171 
 

 

 

ΜΑΪΟΣ 



 

 

    
 

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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ΙΟΥΝΙΟΣ 
Event: Le Marche Exhibition-continuous 
Duration: 31/5-3/6/2012 
Tel.: +2(02) 33355171 
Fax.: +2(02) 33355286 
Organizer: Arab Group Co. for Development 

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

Event: Security Fair 2012 
Duration: 8-9/6/2012 
Tel.: +2(02) 33450125 
Fax: +2(02) 33450137 

Organizer: DDA Co. for Advertisement 
Hall: Gallery 

Event: Afro Packing Exhibition 
Duration: 12-14/6/2012 
Tel.: +2(02) 23590999-23594110 
Fax: +2(02) 23780458 

Website: www.afropackaging.com 

E-mail:info@afropacking.com 

Organizer: Arabian African Co. for Conference & Exhibition 
Hall: Exhibition Complex (Hall 1-2-3) 

Event: INTER BUILD Exhibitions 
Duration: 21-25/6/2012 
Tel. & Fax.: +2(02) 33046007 

Website: www.agd-exhibitions.net 

E-mail:info@agd-exhibitions.net 

Organizer: Arab Group for development 

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

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Event: 22nd Real state Fourm Exhibition 
Duration: 12-15/7/2012 
Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023 
E-mail:zoominco@yahoo.com 

Organizer: Zoom in Co. 

Hall: The Gallery 

Event: Prestige Exhibition 
Duration: 15-18/7/2012 
Tel.: +2(02) 33363317 
Fax: +2(02) 33363316 

Organizer: Prestige for Exhibition Co. 

Hall: Exhibition Hall (half of Hall 1-2-3-4-5) 


