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Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα    
    
Τα καθαρά συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου τον ∆εκέµβριο 2013 διαµορ-
φώθηκαν σε $17,7 δισ., συνεχίζοντας την πτωτική τους πορεία σε σχέση µε τον Αύ-
γουστο 2013 όταν ανέρχονταν σε $18,9 δισ. Η σταθερή µείωση των συναλλαγµατι-
κών αποθεµάτων, ξεκινώντας από το 2011, οφείλεται συνδυαστικά στις καθιερωµέ-
νες δηµοπρασίες συναλλάγµατος, το κόστος εισαγωγών τροφίµων και πετρελαϊκών 
προϊόντων και την επιστροφή συνολικά $3 δισ. στο Κατάρ, λόγω επιδείνωσης των δι-
µερών σχέσεων µετά την καθαίρεση του Μόρσι. 
 
 
    
Μείωση εµπορικού ελλείµµατοςΜείωση εµπορικού ελλείµµατοςΜείωση εµπορικού ελλείµµατοςΜείωση εµπορικού ελλείµµατος    
    
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εµπορικό έλλειµµα της Αιγύπτου 
τον Σεπτέµβριο 2013 ανήλθε σε LE12,7 δισ ($1,8 δισ), µειωµένο κατά 33,1% σε σχέ-
ση µε τον Σεπτέµβριο 2012 (LE18,9 δισ - $2,7 δισ). Η αξία των εξαγωγών τον Σεπτέµ-
βριο 2013 µειώθηκε κατά 8,1% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 2012 σε LE15,9 δισ 
($2,3 δισ). Μεταξύ των προϊόντων που υπέστησαν µείωση συγκαταλέγονται τα πετρε-
λαιοειδή, το αργό πετρέλαιο, προϊόντα κεραµοποιίας και υγιεινής και το υγροποιηµένο 
προπάνιο. Η αξία των εισαγωγών τον Σεπτέµβριο 2013 µειώθηκε σηµαντικά, κατά 
21%, σε LE28,6 δισ, σε σχέση µε LE36.2 δισ τον Σεπτέµβριο 2012, καθώς η χώρα 
εισήγαγε µικρότερες ποσότητες σιδήρου και χάλυβα, πετρελαϊκών προιόντων, καλα-
µποκιού, χηµικών, φαρµακευτικών και ιατρικών προϊόντων. 
 
 
    
∆ιεύρυνση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος∆ιεύρυνση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος∆ιεύρυνση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος∆ιεύρυνση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος    
    
Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Αιγύπτου 
τον Οκτώβριο 2013 ανήλθε σε LE 74,5 δισ. ($10,8 δισ), ήτοι 3,6% του ΑΕΠ, αυξηµέ-
νο σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2012 (LE 69,6 δισ, $10,1 δισ). Το συνολικό δηµοσιονο-
µικό έλλειµµα για το οικονοµικό έτος 2013-2014 εκτιµάται σε LE 186 δισ ($27 δισ), 
από LE 240 δισ. ($34,8 δισ.) το 2012-2013. 
 
 
    
Πτώση πληθωρισµούΠτώση πληθωρισµούΠτώση πληθωρισµούΠτώση πληθωρισµού    
    
Ο πληθωρισµός τον ∆εκέµβριο 2013 διαµορφώθηκε σε 12,5%, µειωµένος σε σχέση 
µε το 14,2% του Νοεµβρίου, υψηλό 3ετίας. Η εν λόγω µείωση οφείλεται στην πτώση 
των τιµών φρούτων και λαχανικών, ειδικότερα τοµάτας, πατάτας και πορτοκαλιών, 
παρά την σηµαντική αύξησή τους κατά την διάρκεια του 2013. Αυξητική πορεία, αντί-
θετα, εµφάνισαν κατά την διάρκεια του 2013 οι τιµές των πουλερικών, κρέατος και 
ιχθυηρών όπως και το κόστος οχηµάτων και µεταφορικών δαπανών. 
 

    



 

 

Επιβράδυνση ρυθµού αύξησης ΑΕΠΕπιβράδυνση ρυθµού αύξησης ΑΕΠΕπιβράδυνση ρυθµού αύξησης ΑΕΠΕπιβράδυνση ρυθµού αύξησης ΑΕΠ    
    
Σύµφωνα µε έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, ο ρυθµός αύξη-
σης του ΑΕΠ της Αιγύπτου συνέχισε να επιβραδύνεται κατά το 
πρώτο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2013/2014 και διαµορ-
φώθηκε σε 1,04% έναντι 2,1% το αντίστοιχο τρίµηνο 
2012/2013. Στους περισσότερους βασικούς τοµείς οικονοµι-
κής δραστηριότητας δηλαδή µεταποίησης και κατασκευών, η 
ανάπτυξη παρέµεινε υποτονική  πέραν των απωλειών στους 
τοµείς του τουρισµού και της ενέργειας. Επίσης, η ροή των ε-
πενδύσεων παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα, δεδοµένης της αυξη-
µένης αβεβαιότητας από τις αρχές του 2011 και την ισχνή  
πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τοµέα. Η  Κεντρική Τράπεζα 
διατήρησε αµετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων και τα επιτόκια 
δανεισµού στο 8,25% και 9,25% αντίστοιχα. Ο αντιπρόεδρος 
της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι  υπάρχει κίνδυνος περαιτέ-
ρω επιβράδυνσης των ρυθµών ανάπτυξης, λόγω της πολιτικής 
αναταραχής στην χώρα, της συρρίκνωσης των επενδύσεων, των 
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η ευρωζώνη και της επιβράδυν-
ση των ρυθµών  ανάπτυξης στις αναδυόµενες οικονοµίες. 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    
    

Εισαγωγές αυτοκινήτωνΕισαγωγές αυτοκινήτωνΕισαγωγές αυτοκινήτωνΕισαγωγές αυτοκινήτων    
    

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
τελωνειακής υπηρεσίας, µεταξύ 
Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2013 
εισήχθησαν 104.800 οχήµατα, 
µε τα αντίστοιχα δασµολογικά 
έσοδα να φθάνουν τις LE 2,684 
δισ. Εξ’ αυτών, 83.300 ιδιωτικής 
χρήσης και 21.500 φορτηγά. Ο 
µεγαλύτερος όγκος των εισαγω-

γών αφορά την Kia (LE 290 εκ. καταβληθέντες δασµοί) και την 
Toyota (LE 272,2 εκ καταβληθέντες δασµοί). 
Εν τω µεταξύ η µείωση των εισαγωγικών δασµών για επιβατικά 
οχήµατα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ενωσης αναβλήθηκε για την 
1η Ιανουαρίου 2015 παρά τις έντονες ευρωπαϊκές αντιδράσεις. 
Η Αίγυπτος έχει την υποχρέωση που απορρέει από την Συµφωνί-
α Συνδέσεως µε την ΕΕ σταδιακής κατάργησης δασµών. Επίσης, 
οι ισχύοντες δασµοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα είναι µεγαλύτε-
ροι από ότι στα ασιατικά, γεγονός που  δηµιουργεί αθέµιτο α-
νταγωνισµό. 
 
Εφαρµογή ΦΠΑΕφαρµογή ΦΠΑΕφαρµογή ΦΠΑΕφαρµογή ΦΠΑ    
    
Ο επικεφαλής της Αρχής Φορολογικών Εσόδων ανακοίνωσε ότι 
στα τέλη Ιανουαρίου θα έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο νόµου 
για την εφαρµογή ΦΠΑ, ύψους 10-12%, σε όλα τα προϊόντα µε 
εξαίρεση ορισµένων επιδοτούµενων τροφίµων. Ο ΦΠΑ θα αντι-
καταστήσει τον υφιστάµενο φόρο επί των πωλήσεων ενώ αναµέ-
νεται να είναι υψηλότερος για αλκοολούχα και καπνικά προϊό-
ντα καθώς και οχήµατα. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει επανει-
ληµµένως από το 2007 την πρόθεσή της για την καθιέρωση του 
ΦΠΑ µε σκοπό την αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων, ωστό-
σο δεν έχει προχωρήσει στην εφαρµογή του έως σήµερα. 

Οικονοµική βοήθεια Σαουδικής ΑραβίαςΟικονοµική βοήθεια Σαουδικής ΑραβίαςΟικονοµική βοήθεια Σαουδικής ΑραβίαςΟικονοµική βοήθεια Σαουδικής Αραβίας    
    
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πηγές, η Σαουδική Αραβί-
α, σε συνέχεια της πρόσφατης οικονοµικής βοήθειας, 
κατέθεσε στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου επιπλέον 
$2 δισ. Τα κεφάλαια φέρονται να χρησιµοποιήθηκαν 
στην έκτακτη δηµοπρασία συναλλάγµατος, ύψους $1,5 
δισ. στις αρχές της εβδοµάδας, ενώ επίσηµες πηγές της 
Κεντρικής Τράπεζας σηµειώνουν ότι θα υπάρξει άµεσα 
σχετική ανακοίνωση. Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας ανέφερε σχετικά ότι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα 
δεν επηρεάστηκαν από την εν λόγω δηµοπρασία και 
παραµένουν στα επίπεδα των $17,03 δισ. 
 
 
 
Επιστροφή οικονοµικής βοήθειας ΚατάρΕπιστροφή οικονοµικής βοήθειας ΚατάρΕπιστροφή οικονοµικής βοήθειας ΚατάρΕπιστροφή οικονοµικής βοήθειας Κατάρ    
    
Στα τέλη του 2014, η Κεντρική Τράπεζα θα έχει επι-
στρέψει στο Κατάρ $6 δισ. από τα συνολικά $7,5 δισ. 
οικονοµικής βοήθειας που παρείχε το τελευταίο κατά τη 
διακυβέρνηση Μόρσι. Η επόµενη επιστροφή προγραµ-
µατίζεται για τον Οκτώβριο ($500 εκ.) και Νοέµβριο 
($2,5 δισ.). Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε 
ότι οι εν λόγω κινήσεις αναµένεται να επηρεάσουν σε 
µικρό βαθµό τα διεθνή συναλλαγµατικά αποθέµατα. 
 
 
    
Οικονοµική βοήθεια ΕΕΟικονοµική βοήθεια ΕΕΟικονοµική βοήθεια ΕΕΟικονοµική βοήθεια ΕΕ    
    
Σύµφωνα µε την αρµόδια υπηρεσία Αιγυπτο-
Ευρωπαϊκών Σχέσεων, η ΕΕ συµφώνησε στην καταβολή 
περίπου €500 εκ. οικονοµικής βοήθειας σε µία δόση, 
αντί πολλών µικρότερων. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, 
υπό το Υπουργείο Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
ανέφερε σε δηµοσιογράφους ότι ο Αναπληρωτής Πρω-
θυπουργός ηγείται των σχετικών διαπραγµατεύσεων και 
ότι οι τοµείς διµερούς συνεργασίας καθορίζονται από 
κοινού και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση, τα οδικά 
δίκτυα, την ενέργεια και το περιβάλλον, για να προσθέ-
σει ότι οι εν λόγω τοµείς προτάθηκαν από την αιγυπτια-
κή πλευρά παρά επιβλήθηκαν από την ευρωπαϊκή. 
 
 
 
∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων∆ηλώσεις Υπουργού Επενδύσεων    
    
Ο Υπουργός Επενδύσεων δήλωσε ότι στόχος της κυβέρ-
νησης είναι η προσέλκυση $4 δισ. άµεσων ξένων επεν-
δύσεων (ΑΞΕ) έως το τέλος του οικονοµικού έτους 
2013/2014. Σύµφωνα µε τον Υπουργό, η εξέλιξη των 
ΑΞΕ τα τρία τελευταία έτη είχε ως εξής: 2010/11: $2.2 
δισ., 2011/12: $4 δισ. και  2012/13 περίπου $3 δισ. 
Παράλληλα, σηµείωσε ότι το περασµένο έτος δηµιουρ-
γήθηκαν 8.000 νέες εταιρείες, αριθµός ρεκόρ, ο οποίος 
αναµένεται να διπλασιαστεί εφόσον επικρατήσουν συν-
θήκες πολιτικής σταθερότητας, ενώ ταυτόχρονα βρίσκε-
ται υπό αναθεώρηση, µεταξύ άλλων, η νοµοθεσία για 
την επίτευξη διακανονισµών µεταξύ κράτους και εται-
ρειών στο πλαίσιο επενδύσεών τους. 
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Χαλάρωση περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατοςΧαλάρωση περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατοςΧαλάρωση περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατοςΧαλάρωση περιορισµών εξαγωγής συναλλάγµατος    
    
Σύµφωνα µε αξιωµατούχο της Κεντρικής Τράπεζας, το νέο 
όριο εξαγωγής συναλλάγµατος ανέρχεται ανά άτοµο εντός 
του τρέχοντος έτους σε $100.000.    Σε συνέχεια των σχετικών 
περιορισµών κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μόρσι, ο 
νέος κανονισµός ισχύει µόνο για το 2014 και όχι αναδροµικά, 

χωρίς να αναφέρεται τι 
πρόκειται να ισχύσει στο 
µέλλον. Σύµφωνα µε τον 
προηγούµενο κανονισµό, 
επιτρεπόταν η µεταφορά 
συνολικά $100.000 ανά 
άτοµο εφ’ όρου ζωής. 
 

 
 
Αναβάθµιση αξιολόγησης µεγαλύτερων τραπεζώνΑναβάθµιση αξιολόγησης µεγαλύτερων τραπεζώνΑναβάθµιση αξιολόγησης µεγαλύτερων τραπεζώνΑναβάθµιση αξιολόγησης µεγαλύτερων τραπεζών    
    
Σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθµισης της αξιολόγησης 
της Αιγύπτου, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch ανα-
βάθµισε την προοπτική των 2 µεγαλύτερων κρατικών και ι-
διωτικών τραπεζών από «αρνητική» σε «σταθερή». Η εν λόγω 
αναβάθµιση αφορά την Commercial International Bank 
(CIB), National Bank of Egypt (NBE) καθώς και της θυγατρι-
κής της National Bank of Egypt (UK) Ltd's (NBEUK). Ο οίκος 
Fitch διευκρίνισε ότι τα ανωτέρω οφείλονται στη σχετική βελ-
τίωση των πολιτικών συνθηκών, τη διαθεσιµότητα συναλλάγ-
µατος και την οικονοµική βοήθεια των Χωρών Κόλπου η οποί-
α µετρίασε τις πιέσεις επί του προϋπολογισµού. 
 
    
 
Άνοδος ΧρηµατιστηρίουΆνοδος ΧρηµατιστηρίουΆνοδος ΧρηµατιστηρίουΆνοδος Χρηµατιστηρίου    

    
Το Χρηµατιστήριο της Αιγύ-
πτου, στις 14 Ιανουαρίου, πρώ-
τη ηµέρα του δηµοψηφίσµατος 
για το νέο Σύνταγµα, σηµείωσε 
την καλύτερη επίδοση από την 
εξέγερση του 2011. Ο δείκτης 
EGX30 των µεγαλύτερων εται-
ρειών ανήλθε στις 7.258 µονά-
δες. Ο εν λόγω δείκτης την 

επόµενη της επανάστασης του 2011 διαµορφώθηκε στις 
6.310 µονάδες και στις 25 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους κατέ-
γραψε ιστορικό χαµηλό ρεκόρ 3.680 µονάδων. Η ψηφοφορία 
για το τροποποιηµένο σύνταγµα, θεωρείται ως βασικό βήµα 
στην πορεία προς τη σταθερότητα.  
 
Το προηγούµενο Σύνταγµα ανεστάλη µετά την ανατροπή του 
προέδρου Mohamed Morsi τον Ιούλιο του περασµένου έτους. 
Παρά το γεγονός ότι η αγορά συνέχισε τις διακυµάνσεις, ως 
αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης πολιτικής και οικονοµικής 
αναταραχής, ο δείκτης EGX30 κατέγραψε αρκετές απότοµες 
ανόδους στο πρώτο και το τρίτο τρίµηνο του 2012 όταν εξε-
λέγη ο Μorsi καθώς και µετά την ανατροπή του τον Ιούλιο 
του 2013. Στις 

Ταµείο “ Ταµείο “ Ταµείο “ Ταµείο “ Support Egypt” Support Egypt” Support Egypt” Support Egypt” για την τοπική ανάπτυξηγια την τοπική ανάπτυξηγια την τοπική ανάπτυξηγια την τοπική ανάπτυξη    
    
Σύµφωνα µε το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τo Ταµείο 
“Support Egypt” που δηµιουργήθηκε στον απόηχο των µαζι-
κών διαδηλώσεων της 30ης Ιουνίου έχει συγκεντρώσει έως 
σήµερα LE827 εκ. (περίπου $119 εκ.). Το Ταµείο εκτιµάται 
ότι κατά τα επόµενα δύο έτη θα συγκεντρώσει LE5 δισ. 
(σχεδόν $719 εκ.), ενώ οι υφιστάµενες δωρεές προέρχονται 
από τις ένοπλες δυνάµεις, επιχειρηµατίες και τον ιδιωτικό 
τοµέα. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση του Ταµείου, έχει προβεί σε 
συµφωνίες µε Υπουργεία για την υλοποίηση έργων τοπικής 
ανάπτυξης σε χωριά χαµηλού βιοτικού επιπέδου στα διοικητι-
κά διαµερίσµατα του Ασιούτ, Σοχάγκ και Κένα , καθώς και 
στην παραγκούπολη του Καΐρου "Ezbet El-Assal". 
 
 
 
Προγραµµατισµός Αρχικής ∆ηµόσιας ΠροσφοράςΠρογραµµατισµός Αρχικής ∆ηµόσιας ΠροσφοράςΠρογραµµατισµός Αρχικής ∆ηµόσιας ΠροσφοράςΠρογραµµατισµός Αρχικής ∆ηµόσιας Προσφοράς    
    
Η επενδυτική τράπεζα EFG Hermes προγραµµατίζει Αρχικές 
∆ηµόσιες Προσφορές (IPO) αξίας $300 εκ. εντός του 2014 
για τρεις εταιρείες, για πρώτη φορά έπειτα από την Επανά-
σταση του Ιανουαρίου 2011.  Επισηµαίνεται ότι ο δείκτης του 
Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου έχει αυξηθεί περισσότερο από 
45% µετά την καθαίρεση του Μόρσι τον περασµένο Ιούλιο. 
 
 
 
∆ιεύρυνση έκδοσης χρεογράφων∆ιεύρυνση έκδοσης χρεογράφων∆ιεύρυνση έκδοσης χρεογράφων∆ιεύρυνση έκδοσης χρεογράφων    
    
Η Κυβέρνηση προτίθεται να βασιστεί περαιτέρω στην έκδοση 
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρεογράφων για τη 
χρηµατοδότηση του διευρυνόµενου δηµοσιονοµικού ελλείµ-
µατος. Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, κατά το τρίτο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2013-
2014 (Ιαν.-Μάρτ. 2014) σχεδιάζεται η έκδοση χρεογράφων 
αξίας LE 203 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση κατά LE 50 
δισ. σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονοµικών καλεί µε οδηγία του 
τις τράπεζες να δανειστούν LE 10 δισ. από την αγορά χρεο-
γράφων. Αναλυτές εκτιµούν ότι ο επιµερισµός εν λόγω χρέους 
έχει ως εξής: 1,5 δισ. σε χρεόγραφα διάρκειας 91 ηµερών, 2 
δισ. σε 182 ηµερών, 3 δισ. σε 273 ηµερών και 3,5 δισ. σε 
346 ηµερών. 
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι, σε αντίθεση µε την εξυ-
πηρέτηση του εξωτερικού χρέους η οποία δύναται να διεξάγε-
ται κανονικά, το Υπουργείο του επιδιώκει τον περιορισµό του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του κόστους εξυπηρέτησης 
του εσωτερικού χρέους. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι δηµόσιες 
τράπεζες έχουν αυξήσει τη συµµετοχή τους σε επενδύσεις σε 
κρατικά χρεόγραφα κατά 3,09% σε σχέση µε τα τέλη Ιουνίου, 
φθάνοντας τα LE 171,441 δισ. στα τέλη Σεπτεµβρίου 2013. 
Αντίθετα, οι ξένες τράπεζες έχουν περιορίσει τη συµµετοχή 
τους κατά 15,3% το αντίστοιχο διάστηµα, µε συνολική αξία 
χρεογράφων LE 9,456 δισ. 
 
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, 
οι δείκτες του τραπεζικού τοµέα παρουσίασαν βελτίωση τον 
Οκτώβριο 2013 σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2012 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

    
    

Περιορισµός ζηµίων Περιορισµός ζηµίων Περιορισµός ζηµίων Περιορισµός ζηµίων EgyptAirEgyptAirEgyptAirEgyptAir    
    
Ο Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας 
δήλωσε ότι η EgyptAir και οι θυγα-
τρικές της κατέγραψαν ζηµίες 
ύψους LE1,7 δισ κατά το οικονο-
µικό έτος 2012-2013 που έληξε 
τον περασµένο Ιούνιο, µειωµένες 

σε σχέση µε τις ζηµίες LE3,13 δισ κατά το 2011-2012. Ο 
Υπουργός προέβλεψε ότι οι ζηµίες θα εξαλειφθούν πλήρως 
εντός διετίας. Σηµειώνεται ότι η EgyptAir διαθέτει 9 θυγατρι-
κές εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας που δραστηριοποιούνται 
στις υπηρεσίες αεροδροµίου, αεροπλοΐας και µεταφορών. 
    
    
Σχέδιο επαναγοράς µετοχών Σχέδιο επαναγοράς µετοχών Σχέδιο επαναγοράς µετοχών Σχέδιο επαναγοράς µετοχών EFG HermesEFG HermesEFG HermesEFG Hermes    
    
Η EFG Hermes, µία από τις µεγαλύτερες επενδυτικές τράπε-
ζες στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την έγκριση σχεδίου 
επαναγοράς µετοχών, που αποσκοπεί στην επιστροφή LE 1 
δισ. ($143.8 εκ.) σε µετόχους το πρώτο 9µηνο 2014. Σύµφω-
να µε τη σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση του σχεδίου 
ανέρχεται σε LE425 εκ., θα ολοκληρωθεί κατά τις επόµενες 4 
εβδοµάδες και θα αφορά την επαναγορά 36,96 εκ. Μετοχών 
(6,44% των µετοχών σε κυκλοφορία) αντί LE11,5 ανά µετο-
χή. 
 
 
Φορολογικός συµβιβασµός Φορολογικός συµβιβασµός Φορολογικός συµβιβασµός Φορολογικός συµβιβασµός Orascom Construction IndustriesOrascom Construction IndustriesOrascom Construction IndustriesOrascom Construction Industries    
    
Η µητρική εταιρεία Orascom Construction Industries NV ανα-
κοίνωσε ότι η Orascom Construction Industries (OCI) ανέστει-
λε την καταβολή της οφειλής ∆εκεµβρίου στο πλαίσιο φορολο-
γικού συµβιβασµού µε την κυβέρνηση της Αιγύπτου, συνολι-
κού ύψους LE 7,1 δισ. ($1,02 δισ.). Ο εν λόγω συµβιβασµός 
έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2013 επί προεδρίας Μόρσι και αφο-
ρά την µη καταβολή φόρων  LE 14 δισ. από πλευράς OCI για 
την πώληση το 2007 της Orascom Building, θυγατρικής της 
OCI, στη γαλλική εταιρεία Lafarge. Σύµφωνα µε την OCI NV η 
αναστολή καταβολής οφειλής συνιστά µέρος της διαδικασίας 
άσκησης έφεσης και επίλυσης διαφορών, η οποία βρίσκεται 
σε εξέλιξη, µε την αιγυπτιακή 
Αρχή Φορολογικών Εσόδων. Η 
OCI NV είναι παγκόσµιος πα-
ραγωγός χηµικών προερχόµε-
νων από φυσικό αέριο καθώς 
και εργολάβος τεχνικών και 
κατασκευαστικών έργων.    

Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία GB Auto GB Auto GB Auto GB Auto –––– Gazprom Neft Gazprom Neft Gazprom Neft Gazprom Neft    
    
H GB Auto ανακοίνωσε την υπογραφή 
συµφωνίας µε την Gazprom Neft για την 
αποκλειστική διανοµή λιπαντικών στην 
αιγυπτιακή αγορά. Σε συνέντευξη τύ-

που, ο Γενικός ∆/ντής της ρωσικής εταιρείας υπογράµµισε το 
δυναµικό ανάπτυξης της αιγυπτιακής αγοράς, εκτιµώντας το 
στο 4% - 5% ετησίως, ανερχόµενο σήµερα σε 400.000 – 
450.000 τόνους. Η Gazprom Neft εµφανίζεται να κατέχει το 
14% της ρωσικής αγοράς λιπαντικών και διανέµει τα προϊό-
ντα της σε 40 χώρες µεταξύ των οποίων στις Σερβία, Ουκρα-
νία, Λευκορωσία, Καζακστάν και χώρες της Ευρώπης και 
Κεντρικής Ασίας. 
    
    
Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Citadel CapitalCitadel CapitalCitadel CapitalCitadel Capital    
    
Η Citadel Capital, ηγετική επενδυτική ε-
ταιρεία στην περιοχή Αφρικής και Μέσης 
Ανατολής, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων και υλο-
ποίησης πρόσθετων επενδύσεων, συνολι-
κής αξίας LE 2,628 δισ. Τα ανωτέρω συνιστούν µέρος της 
µετάβασής της από φορέα ιδιωτικών επενδύσεων σε επενδυ-
τική εταιρεία που θα κατέχει, µεταξύ άλλων, πλειοψηφικά 
µερίδια σε πέντε θεµελιώδεις τοµείς: ενέργεια, µεταφορές, 
αγροδιατροφικά προϊόντα, εξορύξεις και τσιµεντοβιοµηχανί-
α. Επιπλέον, η εταιρεία προτίθεται να προβεί µεσοπρόθεσµα 
σε νέες αγορές περιουσιακών στοιχείων αξίας LE 132 εκ. 
 
 
∆ιαθεσιµότητα φαρµάκων∆ιαθεσιµότητα φαρµάκων∆ιαθεσιµότητα φαρµάκων∆ιαθεσιµότητα φαρµάκων    

    
O πρόεδρος του Συµβουλίου Εξαγωγών των 
Φαρµακοβιοµηχανιών προειδοποίησε για 
έλλειψη σε µεγάλο αριθµό φαρµάκων στην 
αιγυπτιακή αγορά. Η πτώση στις τιµές των 
φαρµάκων σε σχέση µε το κόστος της πα-
ραγωγής τους έχει προκαλέσει εταιρείες να 
διακόψουν την παραγωγή περί των 700 

σκευασµάτων χαµηλού κόστους που απευθύνονται σε πολί-
τες χαµηλού εισοδήµατος. Οι τιµές ποσοστού περίπου 30% 
των φαρµάκων στην αγορά της Αιγύπτου πρέπει να προσαρ-
µοστούν, ούτως ώστε οι εταιρείες να συνεχίζουν να τα παρά-
γουν. Κάθε δραστική ουσία κυκλοφορεί στην αγορά σε περί-
που 12 συσκευασίες αντιστοίχων εταιρειών, αλλά εφ 'όσον οι 
εταιρείες επιβαρύνονται µε ζηµίες, δεν παράγουν την φθηνή 
αλλά διακινούν τα φάρµακα µε τις υψηλότερες τιµές. 
 
Ογδόντα από τις 126 φαρµακοβιοµηχανίες που λειτουργούν 
στην Αίγυπτο έχουν υποστεί ζηµίες, καθώς η κυβέρνηση αρ-
νείται να αυξήσει τις τιµές των φαρµάκων ενώ ανεστάλη η 
κατασκευή  άλλων 60. Οι εταιρείες σχεδιάζουν να αυξήσουν 
τις τιµές των φθηνών φαρµάκων για να διασφαλισθεί η συνέ-
χιση της παραγωγής τους. 
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αξία σε EGP δις 
Oκτώβριος 

2012 
Οκτώβριος 

2013 % 

        

ρευστότητα 1144,7 1348,5 17,8 

αποθεµατικά τραπεζών 1436,0 1647,4 14,7 

καταθέσεις 1063,3 1237,5 16,7 

πιστωτικές διευκολύνσεις 509,5 55 7,9 

χρεώγραφα και επενδύσεις 580,7 689,8 18,8 



 

 

ΣυµφωνίαΣυµφωνίαΣυµφωνίαΣυµφωνία MENA Cables  MENA Cables  MENA Cables  MENA Cables µεµεµεµε Telecom Egypt Telecom Egypt Telecom Egypt Telecom Egypt    
Η θυγατρική της Orascom Telecom Media (OTMT) MENA Ca-
bles υπέγραψε συµφωνία µε την Telecom Egypt για την ανάπτυ-
ξη καλωδίου ίντερνετ «Ζεύγους Ανενεργής Ίνας», ολοκληρώνο-
ντας την επίγεια υποδοµή του υποθαλάσσιου καλωδίου που 
εκτείνεται από την περιοχή της Απω Ανατολής έως την Αίγυπτο. 
Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία αναµένεται να θέσει σε λειτουρ-
γία το πρώτο υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο αρχικά θα κατα-
λήγει σε πέντε χώρες (Ιταλία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Οµάν 
και Ινδία), µε πιθανές µελλοντικές προεκτάσεις στην Ελλάδα, 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Τζιµπουτί. Η λειτουργία της εν 
λόγω υποθαλάσ-
σιας γραµµής 
εκκρεµούσε µόνο 
όσον αφορά το 
επίγειο µέρος της 
στην Αίγυπτο, 
καθώς έχουν ολο-
κληρωθεί όλα τα 
υποθαλάσσια και 
επίγεια απαιτού-
µενα έργα από το 
1ο εξάµηνο 2012. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Εισαγωγή φυσικού αερίου από ιδιωτικές εταιρείες µέσω εθνικού Εισαγωγή φυσικού αερίου από ιδιωτικές εταιρείες µέσω εθνικού Εισαγωγή φυσικού αερίου από ιδιωτικές εταιρείες µέσω εθνικού Εισαγωγή φυσικού αερίου από ιδιωτικές εταιρείες µέσω εθνικού 
δικτύουδικτύουδικτύουδικτύου    
Ο υπουργός Πετρελαίου Sherif Ismail δήλωσε ότι η Κυβέρνηση 
θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες την εισαγωγή φυσικού αέ-
ριου µέσω του εθνικού δικτύου στο πλαίσιο ενεργειών για την 
αντιµετώπιση των ελλείψεων ενέργειας. Πλέον ο ιδιωτικός τοµέ-
ας έχει την δυνατότητα να προβεί ιδίοις εξόδοις στην εισαγωγή 
φυσικού αερίου, καταβάλλοντας τέλη που δεν έχουν ακόµη 
προσδιοριστεί.  
Οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατέγραψαν σηµαντική πτώση -
46% τον Νοέµβριο 2013 σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστη-
µα 2012. Οι εταιρείες µέχρι στιγµής, για να εξασφαλίσουν τον 
εφοδιασµό τους, στηρίζονταν στο κράτος το οποίο πλέον αδυ-
νατεί να ανταπεξέλθει λόγω των ελλείψεων εγχώριου φυσικού 
αερίου και των κρατικών επιδοτήσεων στην ενέργεια.  Ο υπουρ-
γός Εµπορίου και Βιοµηχανίας Abdel ανέφερε ότι οι τοπικές 
προµήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι σήµερα 
«ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας και 
της κατανάλωσης των νοικοκυριών και πρέπει να διαφοροποιή-
σουµε τις πηγές µας». Οσον αφορά το τελευταίο, η Κυβέρνηση 
µελετά να επιτρέψει στις τσιµεντοβιοµηχανίες την χρήση 
άνθρακα, ωστόσο το υπουργεία περιβάλλοντος και τουρισµού 
αντιτίθενται σε αυτό. Ο Υπουργός πιστεύει, ότι περίπου 450 εκ. 
κ.π. αερίου ηµερησίως θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν εάν 
οι εταιρείες τσιµέντου χρησιµοποιούσαν άνθρακα αντί φυσικού 
αερίου . 
 
∆ιακοπές ηλεκτροδότησης∆ιακοπές ηλεκτροδότησης∆ιακοπές ηλεκτροδότησης∆ιακοπές ηλεκτροδότησης    
Κατά το τελευταίο 10ήµερο, λαµβάνουν χώρα τακτικές διακο-
πές ηλεκτροδότησης, παρά την σηµαντικά µειωµένη κατανάλω-
ση της χειµερινής περιόδου (µεγιστη 22.000 megawatts σε 
σχέση µε 34.000 mw κατά την θερινή περίοδο). Σύµφωνα µε το 
Υπουργείο Ηλεκτρισµού, το γεγονός οφείλεται στην έλλειψη καυ-
σίµων, ιδιαίτερα φυσικού αερίου και µαζούτ.  Ο Υπουργός Βιο-
µηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου δήλωσε ότι η ενεργειακή 
κρίση θα διαρκέσει, κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον δύο 
έτη λόγω του ότι η κατανάλωση δεν δύναται να καλυφθεί από 
τους υφιστάµενους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Άρση απαγόρευσης εξαγωγών πορτοκαλιών Άρση απαγόρευσης εξαγωγών πορτοκαλιών Άρση απαγόρευσης εξαγωγών πορτοκαλιών Άρση απαγόρευσης εξαγωγών πορτοκαλιών     
Σύµφωνα µε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αιγύ-
πτου, η Ρωσία ήρε την απαγόρευση εξαγωγών κιτροει-
δών, κυρίως πορτοκαλιών, για 10 αιγυπτιακές εταιρείες. 
Η Μύγα της Μεσογείου επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την 
εγχώρια παραγωγή και τις εξαγωγές. Η αιγυπτιακή κυ-
βέρνηση χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα “Fruit Fly Resis-
tance Project” που στοχεύει στον έλεγχο της εξάπλωσης 
του επιβλαβούς οργανισµού και επεξεργάζεται τη νοµο-
θεσία ελέγχου ποιότητας των εξαγόµενων φρούτων. 
Παρά την απαγόρευση εξαγωγών, στοιχεία του Συµβου-
λίου Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων δείχνουν ότι οι 
εξαγωγές πορτοκαλιών συνιστούν 37% της συνολικής 
αγροτικής παραγωγής 2012/2013, µε 16.000 τον. και 
έσοδα περίπου LE 41 εκ.  
 
    

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης περιοχής ∆ιώρυγας Πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης περιοχής ∆ιώρυγας Πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης περιοχής ∆ιώρυγας Πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης περιοχής ∆ιώρυγας 
ΣουέζΣουέζΣουέζΣουέζ    
    
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του εκτεταµέ-
νου προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης της περιο-
χής της ∆ιώρυγας του Σουέζ, έχουν επιλεγεί 14 προτά-
σεις που πληρούν τους όρους της διεθνούς διαγωνιστι-
κής διαδικασίας, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί 
στα µέσα του 2014. Συνολικά, είχαν υποβληθεί αρχικά 
46 προτάσεις, εξ’ αυτών προκρίθηκαν 33 και επιλέχθη-
καν 14. 
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Αρχής ∆ιώρυγας του 
Σουέζ, το έργο, που διατηρεί πολλά στοιχεία από τον 
αρχικό προγραµµατισµό του κατά 
την περίοδο διακυβέρνησης Μόρσι, 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη 4 θα-
λάσσιων λιµένων στις περιοχές του 
Σουέζ, Ισµαηλίας και Πορτ Σάιντ, 
που συνορεύουν µε τη διώρυγα, και 
ενός επιπλέον στην Al-Arish, πρω-
τεύουσα του κυβερνείου Βόρειου 
Σινά. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί 
σειρά άλλων έργων, συµπεριλαµβα-
νόµενων µίας «Τεχνολογικής Κοιλά-
δας» στην Ισµαηλία και µίας βιοµη-
χανικής ζώνης στα δυτικά του Κόλ-
που του Σουέζ. Οι κατασκευαστικές 
εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν 
το 2015. 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Πτώση τουριστικών εσόδωνΠτώση τουριστικών εσόδωνΠτώση τουριστικών εσόδωνΠτώση τουριστικών εσόδων    
Ο Υπουργός Τουρισµού δήλωσε ότι τα έσοδα του τουρι-
στικού τοµέα το 2013 ανήλθαν σε $5,9 δισ. σε σχέση µε 
$10 δισ. το 2012, που αντιστοιχεί σε µείωση κατά 41%. 
Ο αρχικός σχεδιασµός για το 2013, πριν από τις ανατα-
ραχές που έλαβαν χώρα, προέβλεπε την προσέλκυση 
13,5 εκ. τουριστών. Το 2010 είχαν επισκεφθεί την Αίγυ-
πτο 14,8 εκ. τουριστών, το 2011 8 εκ., ενώ το 2012 ο 
κλάδος βρισκόταν σε τροχιά ανάκαµψης, µε τις αφίξεις 
να αυξάνονται σε 11,8 εκ.    
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4  Σ Ε Λ Λ Ι ∆ Α  6  

ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ————ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014201420142014    
    

 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: HACE Exhibition 
from:from:from:from: 4/2/2014 to: to: to: to: 7/2/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egyptian Group for Marketing 
Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24050151 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: +2(02) 24051909 Fax: +2(02) 22635215 
Website:Website:Website:Website:www.hace.com.eg Email: Email: Email: Email: info@hace.com.eg 
Description :Description :Description :Description : Hotels supplies  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furnex International Exhibition 
from:from:from:from: 19/2/2014 to: to: to: to: 22/2/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egyptian Exporter Association 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-25271010 Fax: 202-25271015 
Website:Website:Website:Website:www.furnexegypt.com Email: Email: Email: Email: furnexegypt@expolink.org 
Description :Description :Description :Description : Furniture  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Egystitch & Tex Machine Exhibition 
from:from:from:from: 27/2/2014 to: to: to: to: 2/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Hall 5,Exhibition Complex Hall 3 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Vision Co. for Exhibition 
Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24880883 
Website:Website:Website:Website: www.visionfairs.com  Email:  Email:  Email:  Email: info@visionfairs.com    
Description :Description :Description :Description : Textiles and Textiles machinery  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Cairo International Motor Show - Automech Formula Exhibition 
from:from:from:from: 13/3/2014 to: to: to: to: 16/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Chefren Hall,Mycerinos Hall ,Banquet Hall,Press Center,Gallery,Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex 
Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Art Line for Organizing International Exhibition 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22732237  Fax: 202-22732055 
Website:Website:Website:Website: www.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.eg  Email:   Email:   Email:   Email: info@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eg        
Dekscription : Dekscription : Dekscription : Dekscription : Vehicles,  and Boats        
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furniture Occasion Exhibition 
from:from:from:from: 24/3/2014 to:to:to:to: 28/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 
Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 
Description :Description :Description :Description : Furniture  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Leather Exhibition 
from:from:from:from: 24/3/2014 to: to: to: to: 28/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 4 
Organiser: Organiser: Organiser: Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2:  Tel2:  Tel2:  Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 
Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 
Description :Description :Description :Description : Leather clothing  

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

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 


