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Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΑύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων  
 
Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου τον Απρί-
λιο µετά από συνεχείς µειώσεις ενός έτους. Η σταθερότητα αυτή αποδίδεται στη 
µερική ανάκαµψη του τουρισµού και στη µείωση των διαρροών κεφαλαίου στο εξω-
τερικό. Συγκεκριµένα, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας, που από $36 δις 
πριν από την εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου 2011 ανέρχονταν σε $15.12 δις στο 
τέλος Μαρτίου 2012, αυξήθηκαν ελαφρά σε $15.21 δις στα τέλη Απριλίου.  
 
Σχέδιο Προϋπολογισµού Οικ. έτους Σχέδιο Προϋπολογισµού Οικ. έτους Σχέδιο Προϋπολογισµού Οικ. έτους Σχέδιο Προϋπολογισµού Οικ. έτους 2012201220122012----13131313   
 
Στο σχέδιο του Προϋπολογισµού το δηµοσιονοµικό έλλειµµα υπολογίζεται σε 170 
δις λίρες Αιγύπτου (€21,25 δις). Πολλοί Υπουργοί της Κυβέρνησης ζήτησαν αύξηση 
των δαπανών για τα Υπουργεία τους, ενώ εξετάζονται και προτάσεις για αύξηση 
των µισθών και αναδιοργάνωση του συστήµατος επιδοτήσεων, κυρίως των πετρε-
λαιοειδών. Αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το αυξηµένο έλλειµµα, 
καθώς εκτιµάται, ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες εάν ανέλθει στο ποσό, που 
προβλέπεται, ενώ και για τις επιδοτήσεις πετρελαιοειδών, περί τα 100 δις λίρες 
(€12,5 δις), εκτιµάται ότι θα επιβαρύνουν επικίνδυνα τον Προϋπολογισµό  
Τελικά, προέκυψαν διορθώσεις στο σχέδιο σύµφωνα µε τις οποίες, το τρέχον οικ. 
έτος , οι δαπάνες θα διαµορφωθούν σε 537.7 δις λίρες από 476 δις και τα έσοδα 
σε 392,4 δις από 349,6, µε αποτέλεσµα το Έλλειµµα να διαµορφωθεί σε 145,3 δις. 
Για τη µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων η δαπάνη θα ανέλθει σε 138.6 δις από 
117,5 δις, ενώ η δαπάνη για επιδοτήσεις θα µειωθεί σε 112.5 δις από 132,9 δις  
Στόχος της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το σχέδιο Προϋπολογισµού, είναι η επίτευξη 
της µεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 4-4,5% ποσοστό το οποίο πολλοί οικονοµικοί αναλυ-
τές θεωρούν «αισιόδοξο». Η Υπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας χαρακτήρισε τολµηρό 
τον στόχο αυτό στις παρούσες συνθήκες και εξήγησε, ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει να 
δηµιουργήσει µεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες και να διορθώσει το πρόβληµα 
των επιδοτήσεων ενέργειας χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επιδότηση βασικών αγα-
θών. Αντιθέτως, ο Προϋπολογισµός κατά τη γνώµη της προωθεί την κοινωνική δικαι-
οσύνη, καθώς υπάρχει ειδικό πρόγραµµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.    
 
Πορεία του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο Πορεία του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο Πορεία του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο Πορεία του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο 2012201220122012    
    
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Υπουργού Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας, η  
αιγυπτιακή οικονοµία σηµείωσε σε ετήσια βάση ρυθµό ανάπτυξης ύψους 5,2% το 
πρώτο τρίµηνο 2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. 
Ωστόσο, συγκριτικά µε το προηγούµενο τρίµηνο (Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2011) η 
αιγυπτιακή οικονοµία συρρικνώθηκε κατά 4%. Το ΑΕΠ µειώθηκε από 377.3 δις 
λίρες Αιγύπτου το 2ο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2011-12 σε 362.5 δις λίρες το 
τρίτο τρίµηνο του ίδιου οικονοµικού έτους. Οι επενδύσεις µειώθηκαν κατά 16% σε 
56,1 δις από 66,8 δις το προηγούµενο τρίµηνο και από αυτές το 70% αποτελούσαν 
επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα σε σύγκριση µε 60% το τελευταίο τρίµηνο 2011.      
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Αναλυτές επισηµαίνουν, ότι οι ανακοινώσεις της Υπουρ-
γού Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας δεν αντανα-
κλούν την πραγµατική κατάσταση της αιγυπτιακής οι-
κονοµίας, καθώς είναι λάθος η σύγκριση του πρώτου 
τριµήνου 2012 µε το αντίστοιχο του 2011, όταν η Αί-
γυπτος συγκλονιζόταν από την εξέγερση του καθεστώ-
τος Μουµπάρακ και η οικονοµική δραστηριότητα δεν 
διεξαγόταν κανονικά. Εποµένως,  για να εξαχθούν σω-
στά συµπεράσµατα πρέπει να µη γίνεται σύγκριση µε 
το 2011, αλλά µε τα στοιχεία του προηγούµενου 
έτους.   
 
Επιπλέον, η οικονοµία µεγεθύνθηκε συνολικά κατά 
1,8% το πρώτο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2011-12 
(Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2012), αλλά και αυτή η µεγέθυν-
ση απέχει από την κατά 2,3% ανάπτυξη, που καταγρά-
φηκε την ίδια περίοδο ένα έτος νωρίτερα και ακόµα 
περισσότερο από το ποσοστό µεγέθυνσης 5,1% το ίδιο 
τρίµηνο έτους 2009/10.  
 
Σύµφωνα µε κυβερνητικές προβλέψεις η αύξηση του 
ΑΕΠ για το οικονοµικό έτος 2011/12 θα ανέλθει συνο-
λικά σε 2%. Οι περισσότεροι τοµείς της οικονοµίας ανέ-
καµψαν δυναµικά µετά την καθίζηση του πρώτου τρι-
µήνου 2011. Για παράδειγµα, ο δευτερογενής τοµέας, 
που συνεισφέρει το 15% του ΑΕΠ µεγεθύνθηκε κατά 
5,8% το πρώτο τρίµηνο 2012, ενώ ένα έτος νωρίτερα 
είχε συρρικνωθεί κατά 11,4%. Το ίδιο διάστηµα και 
πάντα σε σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο 2011 ο τοµέ-
ας των µεταφορών µεγεθύνθηκε κατά 7,9%, ο τουρι-
σµός κατά 25%, ο τοµέας των επικοινωνιών κατά 
8,9%, και των κατασκευών κατά 10,2%.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    
    

$$$$1 1 1 1 δις στην Αίγυπτο από τη Σαουδική Αραβίαδις στην Αίγυπτο από τη Σαουδική Αραβίαδις στην Αίγυπτο από τη Σαουδική Αραβίαδις στην Αίγυπτο από τη Σαουδική Αραβία 
 
Η Υπουργός ∆ιεθνούς Συνεργασίας και Σχεδιασµού 
δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία µετέφερε ποσό $1δις 
στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου. Η Υπουργός ανέ-
φερε επίσης, ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις µε τη Σαου-
δική Αραβία για το υπόλοιπο των $2.7 δις του 
«πακέτου», που συµφωνήθηκε µε το Ριάντ πριν από ένα 
έτος. Η σαουδαραβική οικονοµική βοήθεια περιλαµβά-
νει επίσης  $500 εκ. για έργα ανάπτυξης, $250 εκ. για 
αγορά προϊόντων πετρελαίου και  $200 εκ. για τη στή-
ριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων.   
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Το ∆ΝΤ καλεί την Αίγυπτο να επιλύσει τα οικονοµικά προβλή-Το ∆ΝΤ καλεί την Αίγυπτο να επιλύσει τα οικονοµικά προβλή-Το ∆ΝΤ καλεί την Αίγυπτο να επιλύσει τα οικονοµικά προβλή-Το ∆ΝΤ καλεί την Αίγυπτο να επιλύσει τα οικονοµικά προβλή-
µατα που οδήγησαν στην Επανάσταση µατα που οδήγησαν στην Επανάσταση µατα που οδήγησαν στην Επανάσταση µατα που οδήγησαν στην Επανάσταση     
Το ∆ΝΤ κάλεσε την Αίγυπτο να κοιτάξει µακροπρόθεσµα και 
να επιλύσει τα οικονοµικά προβλήµατα, που οδήγησαν στην 
εξέγερση του Ιανουαρίου 2011. Συγκεκριµένα, ο διευθυντής 
του Τµήµατος Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας του ∆ΝΤ 
δήλωσε σε συνέντευξή του, ότι ναι µεν η Αίγυπτος έχει σειρά 
βραχυπρόθεσµων προβληµάτων, που πρέπει να αντιµετωπι-
στούν γρήγορα και αξιόπιστα, ωστόσο το πραγµατικό εµπόδιο 
έγκειται στο να ασχοληθεί η Κυβέρνηση της Αιγύπτου πέρα 
από την επίλυση των άµεσων προβληµάτων και µε την αντιµε-
τώπιση των βαθύτερων αιτιών, που οδήγησαν στην εξέγερση. 
Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Κυβέρνησης και του διε-
θνούς οργανισµού έχουν διακοπεί προσωρινά λόγω των προε-
δρικών εκλογών.   
 
««««∆ίκαιη εµπορική συµφωνία∆ίκαιη εµπορική συµφωνία∆ίκαιη εµπορική συµφωνία∆ίκαιη εµπορική συµφωνία» » » » ΕΕΕΕΕΕΕΕ----Αιγύπτου µετά τις εκλογέςΑιγύπτου µετά τις εκλογέςΑιγύπτου µετά τις εκλογέςΑιγύπτου µετά τις εκλογές    
    
Στην ετήσια έκθεσή της η ΕΕ προτρέπει την Αίγυπτο να κατα-
λήξει µαζί της σε µια «δίκαιη» εµπορική συµφωνία, ανάλογη µε 
αυτές µε την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ιορδανία. Ο πρέ-
σβης της ΕΕ στο Κάιρο δήλωσε, ότι οι διαπραγµατεύσεις δεν 
έχουν αρχίσει ακόµα, καθώς η µεταβατική Κυβέρνηση της 
Αιγύπτου έχει επί του παρόντος άλλες προτεραιότητες και ότι 
η έναρξη θα γίνει µε το σχηµατισµό της νέας Κυβέρνησης. 
Επισηµαίνεται, ότι το διµερές εµπόριο ανέρχεται σε 23 δις 
ευρώ, ενώ η ΕΕ συγκαταλέγεται στους κύριους ξένους επενδυ-
τές στην Αίγυπτο. Ο πρέσβης της ΕΕ χαρακτήρισε περαιτέρω 
τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές «δίκαιες», αλλά εξέφρασε 
την ανησυχία του αναφορικά µε τα δικαιώµατα γυναικών και 
παιδιών, καθώς και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην 
χώρα ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της «κοινωνίας των πολι-
τών». Τέλος, προέτρεψε την Κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει τις 
υπηρεσίες ασφαλείας και συµπλήρωσε, ότι όταν σχηµατιστεί η 
νέα Κυβέρνηση η ΕΕ θα αρχίσει διάλογο µε την Αίγυπτο, προ-
κειµένου να διευκολυνθεί η νόµιµη µετανάστευση.   
 
Αύξηση ανεργίαςΑύξηση ανεργίαςΑύξηση ανεργίαςΑύξηση ανεργίας  
 
Ο ρυθµός ανόδου της ανεργίας συνεχίζει να αυξάνεται, ο ο-
ποίος, σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία, διαµορφώ-
θηκε σε 12,6% το πρώτο τρίµηνο 2012. Συγκεκριµένα, στο 
τέλος Μαρτίου 2012 υπήρχαν 3,4 εκ. άνεργοι στην Αίγυπτο, 
62.000 περισσότεροι από το τελευταίο τρίµηνο 2011. Σε σύ-
γκριση µε το ίδιο διάστηµα του έτους 2011 οι άνεργοι αυξή-
θηκαν κατά 8%. Στις αστικές περιοχές ανέρχεται σε 16% ενώ 
στις αγροτικές σε 10% και, στους άντρες ανέρχεται σε 9,3% 
και στις γυναίκες σε 23,8%. Ωστόσο, τα επίσηµα στατιστικά 
στοιχεία για την ανεργία στην Αίγυπτο δεν θεωρούνται ακριβή 
και το ανεξάρτητο ∆ίκτυο Παγκόσµιας Πολιτικής, για το 2011  
την υπολόγισε σε 17%.  
 
Αύξηση ξένων επενδύσεωνΑύξηση ξένων επενδύσεωνΑύξηση ξένων επενδύσεωνΑύξηση ξένων επενδύσεων  
Σύµφωνα µε έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου οι 
άµεσες ξένες επενδύσεις στην Αίγυπτο ανήλθαν το δεύτερο 
τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2011-12 (Οκτώβριος – ∆εκέµ-
βριος 2011) σε $2,8 δις, δηλαδή διπλασιάστηκαν σε σύγκριση 
µε το προηγούµενο τρίµηνο. Οι περισσότερες επενδύσεις προ-
έρχονται, ως συνήθως, από χώρες της ΕΕ και ακολουθούν οι 
ΗΠΑ. Αντίθετα, µείωση κατέγραψαν οι επενδύσεις από τη Σ. 
Αραβία και τα ΗΑΕ.    



 

 

Το οικονοµικό πρόγραµµα των υποψηφίων για την Προ-Το οικονοµικό πρόγραµµα των υποψηφίων για την Προ-Το οικονοµικό πρόγραµµα των υποψηφίων για την Προ-Το οικονοµικό πρόγραµµα των υποψηφίων για την Προ-
εεεεδδδδρρρρίίίίαααα    
    
Το οικονοµικό πρόγραµµα των δύο νικητών του πρώτου 
γύρου των προεδρικών εκλογών δεν διαφέρει στις βασι-
κές του αρχές, απλώς ο ισλαµιστής υποψήφιος προσθέ-
τει και θεσµούς του ισλαµικού οικονοµικού συστήµατος 
παράλληλα µε τους υπάρχοντες  της ελεύθερης αγοράς.  
 
Το θέµα της κατάργησης των «προνοµιακών» επιδοτήσε-
ων προς την βιοµηχανία και ο περιορισµός τους στα 
όντως µειονεκτούντα τµήµατα της κοινωνίας καθώς και  
η ενίσχυση των κατώτερων εισοδηµατικών τάξεων και 
των αγροτών, συνιστούν νέο πολιτικό κεφάλαιο που πα-
ρήχθη στην «µετά επαναστατική» περίοδο. 
 
O υποψήφιος των Αδελφών Μουσουλµάνων Μοχάµεντ 
Μούρσι θα δώσει έµφαση στον ιδιωτικό τοµέα µε στόχο 
την ανάπτυξη και την δηµιουργία θέσεων εργασίας, τον 
περιορισµό του ρόλου του κράτους στην παροχή βασι-
κών υπηρεσιών κυρίως την εκπαίδευση, την ασφάλεια, 
την στέγαση, τις υποδοµές και την υγεία. 
Συγκεκριµένα : 
 
* περιορισµός του εγχώριου και του εξωτερικού χρέους 
κατά 15% ετησίως, εξάλειψη  του ελλείµµατος ισοζυγίου 
πληρωµών έως το οικ.έτος 2016/17, µείωση του ελλείµ-
µατος του προϋπολογισµού κάτω του  6% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ. 
 
*Αύξηση του ΑΕΠ 7% ετησίως κατά την διάρκεια της 
τετραετούς προεδρίας, περικοπή του πληθωρισµού σε 
ποσοστό χαµηλότερο του 3,5% από 8,8% , µείωση της 
ανεργίας κάτω του 7% από 13%. 
 
* Μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην Κεντρική Τράπεζα, µε 
έµφαση στην σταθερότητα των τιµών και την επίτευξη 
ισοτιµίας της λίρας σύµφωνα µε τους νόµους της ελεύ-
θερης αγοράς . 
 
* Προώθηση ιδιωτικών έργων υποδοµών - αυτοκινητο-
δρόµων, γεφυρών, σιδηροδρόµων και ενέργειας - κό-
στους εκάστου µέχρι $ 5 δις  και έργα για ανάπτυξη της 
γεωργίας κόστους 7,45 $ δις 
 
* ∆ιαγραφή  χρεών µικροκαλλιεργητών και διπλασια-
σµός αριθµού πολιτών επιλέξιµων για την κοινωνική α-
σφάλιση σε 3 εκατοµµύρια. 
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* Προώθηση ισλαµικής χρηµατοδότησης και έκδοση ισλαµικών 
οµολόγων (sukuk) παράλληλα µε τα κρατικά οµόλογα. ∆ιευρυµέ-
νος και  θεσµοθετηµένος ρόλος του Zakat (θεσµός «ελεηµοσύνης» 
σύµφωνα µε τον οποίο οι µουσουλµάνοι συνεισφέρουν το 2,5% 
του ετήσιου εισοδή-
µατός τους). ∆εν 
είναι σαφές εάν 
αυτό θα είναι προαι-
ρετικό. 
 
Ο τελευταίος πρω-
θυπουργός του κα-
θεστώτος Μουνπά-
ρακ, Αχµεντ Σαφικ, 
επιδιώκει συνεργασί-
α ιδιωτικού και δη-
µόσιου τοµέα, αύξη-
ση των άµεσων ξέ-
νων επενδύσεων και 
δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα 6% στο 
τέλος της θητείας 
του.  
 
Συγκερκιµένα 
 
 * ∆ιατήρηση σταθερής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της αιγυ-
πτιακής λίρας 
   
* Κατάργηση των επιδοτήσεων για κατανάλωση ενέργειας στην 
βιοµηχανία, συνέχιση επιδοτήσεων ψωµιού, φυσικού αερίου για 
οικιακή χρήση, βενζίνης για πολίτες µε πραγµατική ανάγκη, ανα-
θεώρηση των τιµών εξαγωγής του φυσικού αερίου. 
 
* Τόνωση των επενδύσεων σε κλάδους εντάσεως εργασίας, παρο-
χή ειδικών κινήτρων σε  Άραβες επενδυτές και παροχή χρηµατο-
δοτικής στήριξης σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
  
* Ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και  πυρηνικής ενέρ-
γειας,  δηµιουργία νέων οικιστικών και βιοµηχανικών πόλεων και 
µονάδων αφαλάτωσης νερού. 
  
* Ορισµός κατώτατου µισθού, ενίσχυση των ανέργων, παροχή 
σύνταξης σε κάθε πολίτη που χρειάζεται, διπλασιασµός του προϋ-
πολογισµού για την υγεία,  επέκταση ασφάλισης υγείας σε όλα τα 
τµήµατα της κοινωνίας ανεξάρτητως κόστους. 
  
* Εξασφάλιση "δίκαιης τιµής" για τα γεωργικά προϊόντα που αγο-
ράζονται από το κράτος και διαγραφή  χρεών των µικροκαλλιεργη-
τών  
 
 
 
 



 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    
    
    

Αύξηση της προµήθειας ντίζελ λόγω συγκοµιδήςΑύξηση της προµήθειας ντίζελ λόγω συγκοµιδήςΑύξηση της προµήθειας ντίζελ λόγω συγκοµιδήςΑύξηση της προµήθειας ντίζελ λόγω συγκοµιδής  
 
Η αιγυπτιακές αρχές θα αυξήσουν την προµήθεια ντίζελ 
στην αγορά κατά 3.000 τόνους τη µέρα εξαιτίας των αυξη-
µένων αναγκών την περίοδο της συγκοµιδής. Η κύρια συγκο-
µιδή της χώρας αρχίζει τον Μάιο και διαρκεί µερικούς µή-
νες. Ο αντιπρόεδρος της αιγυπτιακής Αρχής πετρελαίου ανα-
κοίνωσε, ότι εξαιτίας των αυξηµένων αναγκών θα παραλη-
φθούν 67.000 τόνοι εισαγόµενου ντίζελ, προκειµένου να 
καλυφθεί το έλλειµµα  µεταξύ της εγχώριας παραγωγής και 
της ζήτησης.    
 
    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    

Talaat Moustafa GroupTalaat Moustafa GroupTalaat Moustafa GroupTalaat Moustafa Group  
 
Η κατασκευαστική εταιρεία Talaat Moustafa Group κατέ-
γραψε άνοδο 2,5% στο καθαρό της κέρδος το πρώτο τρίµη-
νο του 2012 σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο το 2011. Συ-
γκεκριµένα, σηµειώθηκαν κέρδη 173.7 εκ. λιρών Αιγύπτου 
($28.78 εκ.) από 169.4 εκ. την ίδια περίοδο του 2011. 
 
Telecom EgyptTelecom EgyptTelecom EgyptTelecom Egypt  
 
Η µονοπωλιακή εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας Telecom 
Egypt σηµείωσε αύξηση των καθαρών κερδών της το πρώτο 
τρίµηνο 2012 κατά 1,7%, τα οποία διαµορφώθηκαν σε 912 
εκ. λίρες Αιγύπτου από 897 εκ. λίρες το πρώτο τρίµηνο 
2011. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εκτιµά, ότι το επιχειρη-
µατικό περιβάλλον δείχνει σηµάδια εξοµάλυνσης µετά από 
ένα χρόνο αστάθειας.  
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    

Ακύρωση έργου Ακύρωση έργου Ακύρωση έργου Ακύρωση έργου TOTALTOTALTOTALTOTAL  
 
Η γαλλική Total απέσυρε την 
συµµετοχή της από τη συµφωνί-
α ύψους $6 δις, που είχε συνά-
ψει µε την αιγυπτιακή  Petro  
Chemicals Holding Company 
(ECHEM) για την παραγωγή 
προπυλενίου και πολυπροπυλενί-
ου στο Σουέζ. Ο πρόεδρος της 
οικονοµικής επιτροπής της Βου-

λής δήλωσε, ότι η απόσυρση της γαλλικής εταιρείας από το 
έργο οφείλεται στην υπάρχουσα πολιτική ρευστότητα στην 
Αίγυπτο και συµπλήρωσε, ότι για την πραγµατοποίηση του 
έργου είχαν διατεθεί περίπου 2 εκ. τ.µ., ενώ πρόκειται να 
δηµιουργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας. Στο µεταξύ ανώνυ-
µη πηγή της Γενικής Αρχής Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζω-
νών αποκάλυψε στον τύπο, ότι υπήρξε 35% µείωση των ξέ-
νων επενδύσεων στην Αίγυπτο τον Απρίλιο εξαιτίας της κλι-
µάκωσης της πολιτικής έντασης και αναταραχής στην χώρα.  
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Σχέδιο διακοπής επιδοτήσεων προϊόντων πετρελαίουΣχέδιο διακοπής επιδοτήσεων προϊόντων πετρελαίουΣχέδιο διακοπής επιδοτήσεων προϊόντων πετρελαίουΣχέδιο διακοπής επιδοτήσεων προϊόντων πετρελαίου  
 
Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, η Κυβέρνηση σχεδιάζει την 
ολική κατάργηση των επιδοτήσεων στα προϊόντα πετρελαίου 
έως το έτος 2018. Συγκεκριµένα, για τα πέντε πρώτα χρόνια 
θα υπάρχει διανοµή ντήζελ µε κουπόνια δικαιούχων και θα 
πραγµατοποιηθεί σταδιακή αύξηση της τιµής της βενζίνης. 
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, ότι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι επε-
ξεργάζονται σχέδιο που υπέβαλε η Γενική Αρχή Πετρελαίου, 
αναφορικά µε τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 
µέσω της µείωσης των επιδοτήσεων ενέργειας από 111 δις 
λίρες Αιγύπτου το περασµένο έτος σε 108,9 δις λίρες το τρέ-
χον οικονοµικό έτος.  
 
 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    
    

Προβλήµατα σε ελληνικές εξαγωγές βάµβακος στην ΑίγυπτοΠροβλήµατα σε ελληνικές εξαγωγές βάµβακος στην ΑίγυπτοΠροβλήµατα σε ελληνικές εξαγωγές βάµβακος στην ΑίγυπτοΠροβλήµατα σε ελληνικές εξαγωγές βάµβακος στην Αίγυπτο    
 
Το πρόβληµα της παρεµπόδισης εισαγωγών βάµβακος στην 
Αίγυπτο συνεχίζει να υφίσταται παρά την έκδοση σχετικής 
υπουργικής απόφασης (438/18.3.2012) η οποία αίρει την 
προηγούµενη απαγόρευση. ∆εν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις 
από την αιγυπτιακή πλευρά για την νέα εµπλοκή.   Σηµαντι-
κές ποσότητες ελληνικού βάµβακος είναι αποκλεισµένες στο 
τελωνείο της Αλεξάνδρειας 

    
    

Οικονοµική ενίσχυση του Ταµείου Στήριξης ΕξαγωγώνΟικονοµική ενίσχυση του Ταµείου Στήριξης ΕξαγωγώνΟικονοµική ενίσχυση του Ταµείου Στήριξης ΕξαγωγώνΟικονοµική ενίσχυση του Ταµείου Στήριξης Εξαγωγών  
Το Υπουργικό Συµβούλιο της Αιγύπτου αποφάσισε την ενίσχυ-
ση του Ταµείου Στήριξης Εξαγωγών µε το ποσό των 600 εκ. 
λιρών (€75εκ.) µέσα στο τρέχον οικονοµικό έτος. Σηµειώνε-
ται, ότι το περασµένο έτος τα έσοδα από τις εξαγωγές αυξή-
θηκαν κατά 17% και ανήλθαν σε ποσό πενταπλάσιο των εσό-
δων από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ. Επιπλέον, το Συµβούλιο απο-
φάσισε λήψη µέτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στο 
τοµέα των ακινήτων.   
 
 
Αγορά αιγυπτιακού σίτουΑγορά αιγυπτιακού σίτουΑγορά αιγυπτιακού σίτουΑγορά αιγυπτιακού σίτου Σύµφωνα µε αξιωµατούχο του Υ-
πουργείου Προµηθειών και Εσωτερικού Εµπορίου η Κυβέρ-
νηση έχει αγοράσει 1,1 εκ. τόνους τοπικού σίτου της σοδειάς 
2011/12.  Η Αίγυπτος καταναλώνει 14 εκ. τόνους σιτηρών 
κάθε χρόνο και είναι η µεγαλύτερη εισαγωγέας σίτου παγκο-
σµίως.    



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
.   

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    
    
    

Συνεχής πτώση Χρηµατιστηρίου ενόψει εκλογώνΣυνεχής πτώση Χρηµατιστηρίου ενόψει εκλογώνΣυνεχής πτώση Χρηµατιστηρίου ενόψει εκλογώνΣυνεχής πτώση Χρηµατιστηρίου ενόψει εκλογών  
 
Συνεχής πτώση σηµειώθηκε στο αιγυπτιακό Χρηµατιστήριο 
την εβδοµάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 23ης Μα-
ΐου. Ο κύριος δείκτης EGX30 κατέγραψε πτώση 2,01% κα-
τερχόµενος σε 4,792 µονάδες µετά από µαζικές πωλήσεις 
µετοχών από αλλοδαπούς, ενώ ο ευρύτερος δείκτης EXG70 
µειώθηκε κατά 1,11%, γεγονός που αντανακλά παρόµοια 
συµπεριφορά εκ µέρους των αιγυπτίων επενδυτών. Συγκεκρι-
µένα, από τις 168 µετοχές  που ήταν αντικείµενο συναλλα-
γής στις 20 Μαΐου, 119 κατέγραψαν απώλειες και µόνο 15 
κέρδη.  

 

    
    
Πτώση Χρηµατιστηρίου εξαιτίας αποτελεσµάτων εκλογώνΠτώση Χρηµατιστηρίου εξαιτίας αποτελεσµάτων εκλογώνΠτώση Χρηµατιστηρίου εξαιτίας αποτελεσµάτων εκλογώνΠτώση Χρηµατιστηρίου εξαιτίας αποτελεσµάτων εκλογών  
 
Την πρώτη µέρα λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου µετά τη 
γνωστοποίηση των εκλογικών αποτελεσµάτων (Κυριακή 27 
Μαΐου) σηµειώθηκε η µεγαλύτερη πτώση στο Χρηµατιστήριο 
Καΐρου σε περίοδο 2 µηνών, η οποία αποδίδεται στη διαφαι-
νόµενη πόλωση για τον επόµενο γύρο και στους φόβους για 
εκδήλωση αναταραχών στην χώρα, καθώς ένα ισλαµιστής 
και ένας άνθρωπος τους καθεστώτος Μουµπάρακ θα διεκδι-
κήσουν την Προεδρία της χώρας.  
 
Ο κύριος δείκτης EGX30 µειώθηκε κατά 3,49% σε 4.789 
µονάδες και ο ευρύτερος δείκτης EGX70 έχασε επίσης 3,5% 
της αξίας του. Αναλυτές εκτιµούν, ότι η πτώση έχει εµφανώς 
πολιτικές αιτίες, καθώς διαφαίνεται ότι µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού είναι δυσαρεστηµένο µε το αποτέλεσµα του πρώ-
του γύρου των προεδρικών εκλογών, αφού οι δύο πρώτοι 
υποψήφιοι έλαβαν από κοινού 50% των ψήφων, γεγονός 
ενδεικτικό την δυσαρέσκεια του µισού πληθυσµού της χώ-
ρας. Η εκτίµηση των αναλυτών για την περίοδο έως τον δεύ-
τερο γύρο των εκλογών είναι, ότι θα υπάρχουν διακυµάνσεις 
µε λίγα κέρδη και απώλειες.         
    
 
 
 
 
 

Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 1 2  Σ Ε Λ Ι ∆ Α  5  

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    
    

Αύξηση συνδροµών κινητής τηλεφωνίαςΑύξηση συνδροµών κινητής τηλεφωνίαςΑύξηση συνδροµών κινητής τηλεφωνίαςΑύξηση συνδροµών κινητής τηλεφωνίας  
 
Κατά 19% αυξήθηκαν σε ετήσια βάση οι συνδροµές κινητής 
τηλεφωνίας τον περασµένο Μάρτιο και διαµορφώθηκαν σε  
ποσοστό 112,67% του πληθυσµού της Αιγύπτου (82 εκ.), σύµ-
φωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Υπουργείο 
Τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, οι χρήστες internet ανήλθαν τον 
ίδιο µήνα σε 31 εκ. (28% περισσότεροι από τον Μάρτιο 
2011), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% του πληθυσµού. 
Από αυτούς, πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους έχει 
το 1/3, ενώ οι µισοί έχουν πρόσβαση µέσω κινητών τηλεφώ-
νων ή  USB sticks.  
  
 

 

H France Telecom H France Telecom H France Telecom H France Telecom αποκτά το αποκτά το αποκτά το αποκτά το 94% 94% 94% 94% της της της της MobinilMobinilMobinilMobinil  
 
Το αιγυπτιακό Χρηµατιστήριο 
ανακοίνωσε, ότι η γαλλική France 
Telecom απέκτησε το 94% της 
αιγυπτιακής     Mobini, η οποία 

ιδρύθηκε από τον αιγύπτιο 
µεγιστάνα Naguib Sawiris. Η 
γαλλική εταιρεία ήταν ήδη ο 
µεγαλύτερος µέτοχος της 
Mobini. Ο Sawiris διατηρεί 
το 5% των µετοχών της εται-
ρείας.  
 
Oι συνδροµητές της κινητής τηλεφωνίας το τελευταίο χρόνο 
αυξήθηκαν κατά 25% σε 91,1 εκ. παρά την σηµαντική οικο-
νοµική επιβράδυνση µετά την εξέγερση του Ιανουαρίου 
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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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) 


