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Παγκόσµιος ∆είκτης ΑνταγωνιστικότηταςΠαγκόσµιος ∆είκτης ΑνταγωνιστικότηταςΠαγκόσµιος ∆είκτης ΑνταγωνιστικότηταςΠαγκόσµιος ∆είκτης Ανταγωνιστικότητας    
    
 Η Αίγυπτος υποβαθµίστηκε κατά 13 µονάδες στην 107η θέση στην κατάταξη του  
Παγκόσµιου ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας (GCI) ο οποίος περιλαµβάνει 144 χώρες σε 
όλο τον κόσµο. Με συνολική βαθµολογία 3,7 µονάδων, οι επιδόσεις της Αιγύπτου σε 
διάφορες υπο-κατηγορίες- συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας, της αποτελεσµατι-
κότητας και του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος- παρουσίασαν πτώση 
 
Σύµφωνα µε τον GCI, η υποβάθµιση της Αιγύπτου οφείλεται στην ρευστότητα και την  
αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την µετεπαναστατική πολιτική µετάβαση της χώρας. 
Ωστόσο, η Αίγυπτος παρουσίασε βελτίωση σε ορισµένους τοµείς όπως της καταπολέ-
µησης της ευνοιοκρατίας και της επιχειρηµατικής  ηθικής. 
 
Η Αίγυπτος καταλαµβάνει την 29η θέση στην κατάταξη όσον αφορά το µέγεθος της 
αγοράς της. Το µακροοικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, και 
καταλαµβάνει την 138η θέση, κυρίως λόγω της διεύρυνσης του δηµοσιονοµικού ελ-
λείµµατος της χώρας και την αύξηση του δηµόσιου χρέους. 
 
Αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής - συµπεριλαµβανοµένων του Κατάρ, της Σαουδι-
κής Αραβίας, των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων,  του Οµάν και του Μπαχρέιν – είναι 
µεταξύ των πρώτων 50 στην κατάταξη του ∆είκτη. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ελβε-
τία για πέµπτη συνεχή χρονιά, ακολουθούµενη από την Σιγκαπούρη, την Φινλανδία 
και την Σουηδία. 
 
 
 
Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων:  
 
Για πρώτη φορά εδώ και 5 µήνες καταγράφηκε αύξηση των συναλλαγµατικών αποθε-
µάτων της Αιγύπτου κατά $1 δις περίπου τον περασµένο Απρίλιο. Συγκεκριµένα ανέρ-
χονταν σε $14.42 δις στα τέλη Απριλίου 2013 από $13.4 δις ένα µήνα νωρίτερα. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην κατάθεση από την Λιβύη συναλλάγµατος στην Κεντρική 
Τράπεζα. Επισηµαίνεται ότι εκτός από παροχή ρευστού η Λιβύη υποσχέθηκε τον εφο-
διασµό της Αιγύπτου µε αργό πετρέλαιο αξίας $1.2 δις, ποσό το οποίο θα είναι άτοκο 
για ένα έτος.    
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Προτεραιότητες των νέων οικονοµικών υπουργών:Προτεραιότητες των νέων οικονοµικών υπουργών:Προτεραιότητες των νέων οικονοµικών υπουργών:Προτεραιότητες των νέων οικονοµικών υπουργών:  
 
Σε δηλώσεις τους µετά τον κυβερνητικό ανασχηµατισµό της 7ης 
Μαΐου, οι νέοι υπουργοί Οικονοµικών και Σχεδιασµού & ∆ιε-
θνούς Συνεργασίας, Fayad Abdel-Moneim και Amr Darrag αντί-
στοιχα, υπογράµµισαν την σηµασία συνέχισης των προσπαθειών 
των προκατόχων τους για την διασφάλιση του οικονοµικού µέλ-
λοντος της Αιγύπτου. Ως πρώτη προτεραιότητα έθεσαν την  ολο-
κλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε το ∆ΝΤ και την επίτευξη 
συµφωνίας για παροχή δανείου. Ο υπουργός οικονοµικών έθεσε 
ως περαιτέρω στόχο του την έγκριση του σχεδίου κρατικού προ-
ϋπολογισµού από την άνω βουλή (Σούρα) και των διορθωτικών 
τροπολογιών στο φορολογικό νόµο. Η µείωση του κρατικού ελ-
λείµµατος σε 9,5% του ΑΕΠ αποτελεί επίσης µια από τις σηµα-
ντικότερες προκλήσεις της κυβέρνησης. Πρώην καθηγητής στο 
ισλαµικό πανεπιστήµιο Al-Azhar και ειδικευµένος στον ισλαµικό 
τραπεζικό τοµέα, ο νέος υπουργός οικονοµικών εξέφρασε την 
επιθυµία του να αρχίσει η έκδοση ισλαµικών οµολόγων, τα οποί-
α θα χρηµατοδοτήσουν δηµόσια έργα.   
 
 

      
Κυβερνητικός ανασχηµατισµός και διαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ:Κυβερνητικός ανασχηµατισµός και διαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ:Κυβερνητικός ανασχηµατισµός και διαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ:Κυβερνητικός ανασχηµατισµός και διαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ:    
    
 Ο κυβερνητικός ανασχηµατισµός της 7ης Μαΐου περιλάµβανε 4 
οικονοµικούς υπουργούς, τρεις εκ των οποίων συµµετέχουν στις 
διαπραγµατεύσεις µε το ∆ΝΤ για δανειοδότηση ύψους $4.8 δις. 
Πρόκειται για τους υπουργούς οικονοµικών, σχεδιασµού & διε-
θνούς συνεργασίας και επενδύσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος δήλωσε αµέσως µετά την ανακοίνωση του ανασχηµατι-
σµού, ότι οι διαπραγµατεύσεις δεν επρόκειτο να επηρεαστούν, 
καθώς δεν συνεπάγονται αλλαγή πολιτικής. Αντίθετη άποψη 
εκφράζουν αιγύπτιοι αναλυτές, καθώς πρόκειται για τον δεύτε-
ρο ανασχηµατισµό µέσα σε 5 µήνες, γεγονός που µπορεί να 
εκπέµψει αρνητικά µηνύµατα κυβερνητικής αστάθειας, καθώς 
από την εξέγερση έως σήµερα έχουν υπάρξει πέντε διαφορετι-
κοί υπουργοί οικονοµικών. Η θητεία του τελευταίου υπουργού 
Οικονοµικών διήρκεσε µόλις πέντε µήνες, ενώ τόσο αυτός όσο 
και ο νέος υπουργός οικονοµικών είναι ειδικευµένοι στην ισλαµι-
κή οικονοµία και άγνωστοι µεταξύ των κορυφαίων αιγυπτίων 
οικονοµολόγων. Της αλλαγής του Υπουργού Οικονοµικών προη-
γήθηκε παραίτηση ενός υπουργικού συµβούλου, που αποτελού-
σε άνθρωπο – κλειδί στις διαπραγµατεύσεις µε το ∆ΝΤ. Επιπλέ-
ον, οι οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν, ότι αρνητικό είναι και το 
γεγονός, ότι κανένας υπουργός δεν ανήκει στην αντιπολίτευση, 
την στιγµή που το ∆ΝΤ ζήτησε πολιτική συναίνεση για το δάνειο. 
Από τους συνολικά εννέα νέους υπουργούς οι τρεις είναι µέλη 
του κόµµατος των Αδελφών Μουσουλµάνων.   
 
 
Παροχή οικονοµικής βοήθειας από το Κατάρ:Παροχή οικονοµικής βοήθειας από το Κατάρ:Παροχή οικονοµικής βοήθειας από το Κατάρ:Παροχή οικονοµικής βοήθειας από το Κατάρ:  
 
Κατατέθηκαν από το Κατάρ τα υπεσχηµένα $3 δις, στην Κε-
ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου µε τη µορφή κρατικών οµολόγων 
τριετούς διάρκειας και µε 3,5% επιτόκιο. Το Κατάρ έχει δανεί-
σει επίσης  $5 δις συνολικά στην Αίγυπτο από την ανάληψη της 
προεδρίας από τον Μ. Μόρσυ.  
 
 

    
    
20% 20% 20% 20% αύξηση µισθών το αύξηση µισθών το αύξηση µισθών το αύξηση µισθών το 2012:2012:2012:2012:  
 
Σύµφωνα µε στοιχεία, της Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Αιγύπτου, το 2012 οι µισθοί στην χώρα αυξήθηκαν κατά 
µέσο όρο κατά 20% ανερχόµενοι σε 641 λίρες Αιγύπτου 
(περίπου $92), από 534 λίρες/εβδοµάδα το 2011. Η 
µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στους µισθούς των 
δηµόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 29% το 
2012. Κατά τα λοιπά, ο µέσο όρος ωρών εργασία ανέρ-
χεται σε 52/εβδοµάδα στον δηµόσιο και 58/εβδοµάδα 
στον ιδιωτικό τοµέα. Τέλος, η ανεργία αυξήθηκε το 
2012 σε 12,7%, µε τους ανέργους να ανέρχονται σε 
3,4 εκ. άτοµα, ενώ ο µέσος ρυθµός πληθωρισµού ήταν 
8,6%.  
 
Αύξηση φορολογίας για υψηλότερα εισοδήµατα:Αύξηση φορολογίας για υψηλότερα εισοδήµατα:Αύξηση φορολογίας για υψηλότερα εισοδήµατα:Αύξηση φορολογίας για υψηλότερα εισοδήµατα:  
 
Η Βουλή ενέκρινε στις 13.05 τις αλλαγές στο φορολογι-
κό, σύµφωνα µε τις οποίες όσοι έχουν εισόδηµα άνω 
των 250.000 λιρών θα φορολογούνται µε συντελεστή 
25%, ποσοστό που έως τώρα ίσχυε για όσους είχαν εισό-
δηµα άνω των 10 εκ. λιρών. Εξαιρούνται από την φορο-
λόγηση εισοδήµατος όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα µικρό-
τερο των 5.000 λιρών. Οσον αφορά τα υπόλοιπα εισο-
δήµατα, µεταξύ 5.000 και 30.000 έχουν φορολογικό 
συντελεστή 10%, µεταξύ 30.000 και 45.000 15% και 
µεταξύ 45.000 και 250.000 20%.   
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Παραγωγική µονάδα της Παραγωγική µονάδα της Παραγωγική µονάδα της Παραγωγική µονάδα της Samsung Samsung Samsung Samsung στην Άνω Αίγυπτο:στην Άνω Αίγυπτο:στην Άνω Αίγυπτο:στην Άνω Αίγυπτο:    
    
 Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του 
αιγυπτίου Υπουρ-
γού Εµπορίου η 
νοτιοκορεάτικη 

Samsung Electronics Co. θα ξεκινήσει παραγωγή στο 
εργοστάσιό της στην Άνω Αίγυπτο τον επόµενο Ιούνιο, 
και σε πρώτο στάδιο θα παράγει 2 εκ. τηλεοράσεις και 
οθόνες. Οι εξαγωγές της αναµένονται να ανέλθουν σε 
$1 δις το πρώτο έτος της λειτουργίας του εργοστασίου, 
το οποίο είναι το µεγαλύτερο της συγκεκριµένης εταιρεί-
ας στη Μέση Ανατολή και Αφρική και αναµένεται να 
απασχολεί 2.000 εργαζόµενους.    
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∆ηµοπρασία συναλλάγµατος:∆ηµοπρασία συναλλάγµατος:∆ηµοπρασία συναλλάγµατος:∆ηµοπρασία συναλλάγµατος:  
 
Στις 22.05 πραγµατοποιήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα 
έκτακτη δηµοπρασία $800 εκ. για τις τράπεζες, προκειµένου 
αυτές να χρηµατοδοτήσουν απαραίτητες εισαγωγές. Τον πε-
ρασµένο Απρίλιο δηµοπρατήθηκαν από την Κεντρική Τράπε-
ζα  $600 εκ. για την εισαγωγή σιταριού, κρέατος, µαγειρικού 
λαδιού και άλλων απαραίτητων αγαθών. Η δηµοπρασία της 
22ας Μαΐου στοχεύει στη διευκόλυνση εισαγωγών τροφίµων, 
αλλά και κεφαλαιουχικών αγαθών, καθώς και φαρµάκων. 
Σηµειώνεται, ότι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας 
ανέρχονταν σε $14.4 εκ. στα τέλη Απριλίου 2013.    
Νέα δηµοπρασία συναλλάγµατος $38,4 εκ. από την κεντρική 
τράπεζα προς τις εµπορικές τράπεζες της χώρας πραγµατο-
ποιήθηκε την ∆ευτέρα, 27 Μαΐου. Για δεύτερη συνεχόµενη 
δηµοπρασία η τιµή πώλησης παρέµεινε σταθερή στις 6,972 
λίρες Αιγύπτου για $1. Σχολιαστές σηµείωσαν, ότι για ψυχολο-
γικούς λόγους η κυβέρνηση δε θα επιτρέψει να υποτιµηθεί η 
λίρα πέρα από το όριο $1 = 7 λίρες. Ας σηµειωθεί, ότι στην 
παράλληλη αγορά το δολάριο πωλείται στην τιµή των 7,4 λι-
ρών.  
 
∆ιαφωνία του ∆οικητή της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε ∆ιαφωνία του ∆οικητή της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε ∆ιαφωνία του ∆οικητή της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε ∆ιαφωνία του ∆οικητή της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε 
νέο νόµο:νέο νόµο:νέο νόµο:νέο νόµο:  
 
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου δήλωσε, 
ότι δεν είχε ερωτηθεί ή ενηµερωθεί για την αύξηση του φό-
ρου στις εγχώριες τράπεζες, που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο 
και θα συζητήσει την αναθεώρησή της µε τον Υπουργό Οικο-
νοµικών. Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του φορολογικού 
νόµου, καταργείται η δυνατότητα έκπτωσης του φόρου στο 
80% των δανείων για τα οποία προβλέπονται απώλειες και τα 
οποία δόθηκαν από αιγυπτιακές τράπεζες. Σηµειώνεται, ότι οι 
τροποποιήσεις δεν δόθηκαν προς διαβούλευση στα εµπλεκό-
µενα µέρη πριν κατατεθούν στο κοινοβούλιο για έγκριση και 
έγιναν αντικείµενο έντονης κριτικής από τραπεζίτες. Ο ∆ιοικη-
τής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε, ότι πληροφορήθηκε για 
τον νέο νόµο από τον τύπο, καθώς υπάρχει έλλειψη συντονι-
σµού µεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου 
Οικονοµικών, ενώ άφησε αιχµές για έµµεσες προσπάθειες 
παρέµβασης στο έργο του, υπεραµυνόµενος της ανεξαρτησί-
ας της Κεντρικής Τράπεζας.       
 

         ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    
    

Πρόσβαση αιγυπτιακών νοικοκυριών στο διαδίκτυο:Πρόσβαση αιγυπτιακών νοικοκυριών στο διαδίκτυο:Πρόσβαση αιγυπτιακών νοικοκυριών στο διαδίκτυο:Πρόσβαση αιγυπτιακών νοικοκυριών στο διαδίκτυο:  
 
Σύµφωνα µε στοιχεία, που δηµοσιοποίησε η αιγυπτιακή στατι-
στική υπηρεσία, το 1/3 των αιγυπτιακών νοικοκυριών έχει 
σύνδεση µε υπηρεσίες διαδικτύου, ποσοστό που σε απόλυ-
τους αριθµούς σηµαίνει 3 εκ. νοικοκυριά περισσότερα σε σύ-
γκριση µε το 2011. Η µεγαλύτερη αύξηση της χρήσης του 
διαδικτύου σηµειώθηκε στη χώρα µετά την εξέγερση του 
2011, όταν οι συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 17% σε ένα µόνο 
έτος ανεβάζοντας τα άτοµα µε πρόσβαση στο ίντερνετ σε 31 
εκ. τον Ιούλιο 2012. Στο µεταξύ, ο πληθυσµός της Αιγύπτου 
ανερχόταν σε 83 εκ. το 2012, που µεταφράζεται σε περίπου 
18,9 εκ. νοικοκυριά, το 96% των οποίων διέθεταν το ίδιο έτος 
τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο. Τέλος, το 2012 100% των 
αιγυπτιακών νοικοκυριών διέθεταν τηλεόραση.      

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    
    

Το φθινόπωρο οι “Το φθινόπωρο οι “Το φθινόπωρο οι “Το φθινόπωρο οι “smart cards” smart cards” smart cards” smart cards” για καύσιµα:για καύσιµα:για καύσιµα:για καύσιµα:  
 
Ο αιγύπτιος Yπουργός Oικονοµικών ανακοίνωσε, ότι οι κάρτες 
µεριδίου (smart cards) επιδοτούµενων καυσίµων θα αρχίσουν 
να µοιράζονται στους δικαιούχους τον επόµενο Οκτώβριο. 
Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα, οι κάρτες θα καλύπτουν ένα 
ορισµένο ποσό καυσίµων και πέραν τούτο το κόστος θα κατα-
βάλλεται από τον δικαιούχο. Κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, 
η Αίγυπτος δαπάνησε 120 δις λίρες Αιγύπτου (περίπου €14,1 
δις) για την επιδότηση καυσίµων, ποσό που θα πρέπει να περι-
κοπεί δραστικά προκειµένου η χώρα να εξασφαλίσει δάνειο 
από το ∆ΝΤ.    
 
 
 
Συχνές διακοπές ρεύµατος λόγω έλλειψης καυσίµων:Συχνές διακοπές ρεύµατος λόγω έλλειψης καυσίµων:Συχνές διακοπές ρεύµατος λόγω έλλειψης καυσίµων:Συχνές διακοπές ρεύµατος λόγω έλλειψης καυσίµων:  
 
Το Υπουργείο Ηλεκτρισµού ζήτησε συγγνώµη από τους πολί-
τες την 21η Μαΐου εξαιτίας των πολύ συχνών διακοπών ρεύ-
µατος που σηµειώνονται σε όλη τη χώρα. Στη επίσηµη ανακοί-
νωσή του, το υπουργείο αποδίδει το πρόβληµα στην έλλειψη 
καυσίµων και την αυξηµένη ζήτηση ενέργειας λόγω υψηλών 
θερµοκρασιών. Συγχρόνως, το υπουργείο ζήτησε από τους 
πολίτες να ελαττώσουν την κατανάλωση ενέργειας και κυρίως 
να περιορίσουν την αλλόγιστη χρήση κλιµατιστικών(η έκθεση 
σε πολικές θερµοκρασίες θεωρείται ένδειξη κοινωνικού 
status), έτσι ώστε να µειωθούν οι διακοπές. Εάν ο σηµερινός 
ρυθµός κατανάλωσης συνεχιστεί, αναµένεται ότι την θερινή 
περίοδο η ηµερήσια ζήτηση ενέργειας θα ανέλθει σε 29.500 
µεγαβάτ, ενώ η παραγωγή ανέρχεται σε 27.000 µεγαβάτ.   
 
 
 
Αναβολή συµφωνίας Αιγύπτου Αναβολή συµφωνίας Αιγύπτου Αναβολή συµφωνίας Αιγύπτου Αναβολή συµφωνίας Αιγύπτου ----Κατάρ για αγορά φυσικού Κατάρ για αγορά φυσικού Κατάρ για αγορά φυσικού Κατάρ για αγορά φυσικού 
αερίουαερίουαερίουαερίου    
    
Η συµφωνία swap για το φυσικό αέριο µεταξύ της Αιγύπτου 
και του Κατάρ αναβλήθηκε µέχρι νεωτέρας. Σύµφωνα µε την 
συµφωνία, το Κατάρ θα εξήγαγε 
500 εκ. κυβικά µέτρα υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) 
στην Αίγυπτο καθηµερινά για περίοδο τεσσάρων µηνών, αρ-
χής γενοµένης από τέλη Μαΐου. Σε αντάλλαγµα για το LNG, 
δύο ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο θα 
παρήχαν στην τοπική αγορά µερίδιο της παραγωγής φυσικού 
αερίου, ενώ το φυσικό αέριο του Κατάρ  θα χρησιµοποιηθεί 
για την κάλυψη εξαγωγικών δεσµεύσεων των δύο εταιρειών. 
Η αναβολή οφείλεται στην µη διευθέτηση νοµικών εκκρεµοτή-
των και 
σε διαφωνία σχετικά µε την περίοδο χάριτος που θα δοθεί για 
την Αίγυπτο για 
την αποπληρωµή. 
Το Κατάρ απαιτεί 
η πληρωµή να εί-
ναι σε µηνιαία 
βάση, ενώ η Αίγυ-
πτος ζητά περίοδο 
χάριτος εννέα µη-
νών 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    
    
    
    

Αγορά κινεζικών βαγονιών:Αγορά κινεζικών βαγονιών:Αγορά κινεζικών βαγονιών:Αγορά κινεζικών βαγονιών:  
 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών η Αίγυπτος 
πρόκειται να εισάγει από την Κίνα 760 βαγόνια για τρένα 
αξίας $450-500  εκ. σε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού των 
σιδηροδρόµων της. Σύµφωνα µε τις ίδιες δηλώσεις 80% των 
βαγονιών των τρένων της Αιγύπτου είναι σε κακή κατάσταση 
και πρέπει να αντικατασταθούν. Επιπλέον, ο νέος προϋπολογι-
σµός προβλέπει ποσό 15,7 δις λιρών Αιγύπτου (περίπου $2.2 
δις) για το έκτασης 5.000 χιλιοµέτρων σιδηροδροµικό δίκτυο 
της χώρας, (20% περισσότερο σε σύγκριση µε τον προηγούµε-
νο προϋπολογισµό). Από τη δεκαετία του ‘90 και εντεύθεν 
συνέβησαν πολλά σιδηροδροµικά ατυχήµατα µε εκατοντάδες 
νεκρούς και τραυµατίες.   
 
 
 
Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στο αεροδρόµιο Καΐρου:Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στο αεροδρόµιο Καΐρου:Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στο αεροδρόµιο Καΐρου:Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στο αεροδρόµιο Καΐρου:    
    
 Από τον επόµενο Ιούνιο θα τεθεί σε εφαρµογή σχέδιο εξοικο-
νόµησης ενέργειας στον διεθνή αερολιµένα Καΐρου, που µε-
ταξύ άλλων προβλέπει 20% µείωση του φωτισµού. Αν και δε 
θα διακοπούν οι νυχτερινές πτήσεις, αυτές θα εξυπηρετού-
νται από µόνο έναν διάδροµο προσγείωσης δεδοµένου του 
µικρού αριθµού τους.  
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    
    

Απαγόρευση ιδιοκτησίας γης στη ∆ιώρυγα του Σουέζ:Απαγόρευση ιδιοκτησίας γης στη ∆ιώρυγα του Σουέζ:Απαγόρευση ιδιοκτησίας γης στη ∆ιώρυγα του Σουέζ:Απαγόρευση ιδιοκτησίας γης στη ∆ιώρυγα του Σουέζ:    
    
 ∆εν θα επιτρέπε-
ται σε αιγυπτίους 
και σε αλλοδα-
πούς επενδυτές η 
απόκτηση δικαιω-
µάτων ιδιοκτησί-
ας γης κατά µή-
κος της ∆ιώρυγας 
του Σουέζ, σύµ-

φωνα µε τους όρους, που περιλαµβάνονται στα προγραµµατι-
σµένα για την περιοχή έργα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικι-
σµού.. Σύµφωνα µε τον υπουργό, οι επενδυτές θα επιτρέπεται 
να χτίζουν σε συνεργασία µε την κυβέρνηση µε δικαιώµατα 
επικαρπίας για µια συγκεκριµένη περίοδο.  
Το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής περιλαµβάνει µεγάλης 
κλίµακας έργα για τα τρία µεγάλα λιµάνια, δηλαδή του Σουέζ, 
της Ισµαηλίας και του Πόρτ Σάιντ, τα οποία θα υλοποιηθούν 
έως το 2017. Μεταξύ άλλων θα δηµιουργηθεί µια 
«τεχνολογική κοιλάδα» στην Ισµαηλία, νέο µεγάλο λιµάνι στο 
ανατολικό Πόρτ Σάιντ (Πόρτ Φουάντ) και σήραγγα, που θα 
συνδέει την δυτική όχθη της ∆ιώρυγας µε το κεντρικό Σινά.    
 
 
 

 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
    
    

Αισιοδοξία για την πορεία του τουρισµού:Αισιοδοξία για την πορεία του τουρισµού:Αισιοδοξία για την πορεία του τουρισµού:Αισιοδοξία για την πορεία του τουρισµού:  
 
Ο Υπουργός Τουρισµού δήλωσε στον τύπο, ότι το πρώτο τρί-
µηνο 2013 ο αριθµός των τουριστών στην Αίγυπτο ανήλθε 
σε 2,86 εκ., καταγράφοντας αύξηση 14,4% σε σύγκριση µε 
την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους. Ο υπουργός τόνι-
σε, ότι οι αριθµοί δείχνουν πως ο τοµέας ανακάµπτει και ότι 
αναµένεται να ανέλθει στα προ-εξεγέρσεως επίπεδα του 
2010. 
Συγκεκριµένα περίπου 1,1 εκ. τουρίστες επισκέφθηκαν την 
Αίγυπτο τον περασµένο Μάρτιο, σηµειώνοντας αύξηση 
20,5% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Παρά ταύτα, ο αριθµός των τουριστών παραµέ-
νει χαµηλός σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 2010 (1,3 εκ. τουρί-
στες).  
 
 
 
Απαγόρευση παρουσίας ανδρών σε γυναικεία Απαγόρευση παρουσίας ανδρών σε γυναικεία Απαγόρευση παρουσίας ανδρών σε γυναικεία Απαγόρευση παρουσίας ανδρών σε γυναικεία spas spas spas spas ξενοδο-ξενοδο-ξενοδο-ξενοδο-
χείων:χείων:χείων:χείων:  
 
Ο Υπουργός τουρισµού ανακοίνωσε, ότι η κυβέρνηση κάλεσε 
τις διευθύνσεις των ξενοδοχείων όλης της χώρας να µην επι-
τρέπουν την εργασία ανδρικού προσωπικού στα spas ξενο-
δοχείων, σε µια προσπάθεια πάταξης του φαινοµένου της 
σεξουαλικής παρενόχλησης τουριστριών. Σε περίπτωση που 
τα ξενοδοχεία παραβιάζουν την διαταγή θα κλείνουν προσω-
ρινά και, σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώµατος , το 
Υπουργείο θα αφαιρεί την άδεια για spa και θα µειώνει την 
κατηγορία τους. Τα παραπάνω αποτελούν ένα από µια σειρά 
µέτρων, που το υπουργείο αποφάσισε να πάρει για να αντι-
µετωπίσει το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης εις 
βάρος των τουριστριών, που ο υπουργός χαρακτηρίζει ως 
στίγµα για την φήµη της χώρας. Επιπλέον, θα γίνουν ειδικά 
σεµινάρια σε αστυνοµικούς για να καταγράφουν καταγγελίες 
για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, έτσι ώστε ο εισαγγελέας να 
µπορεί στη συνέχεια να ασκεί την ανάλογη δίωξη.  
 
 
    

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    
    

Επανάληψη διακοπείσας πρακτικής:Επανάληψη διακοπείσας πρακτικής:Επανάληψη διακοπείσας πρακτικής:Επανάληψη διακοπείσας πρακτικής:  
 
Επίσηµες πηγές του Χρηµατιστηρίου Καΐρου δήλωσαν ότι 
πολύ σύντοµα θα επιτραπεί εκ νέου η αγορά και πώληση 
µετοχών στο Χρηµατιστήριο κατά την διάρκεια της ίδιας ηµε-
ρήσιας συνεδρίασης, πρακτική που είχε απαγορευτεί µετά 
την εξέγερση του Ιανουαρίου 
2011. Η άδεια για την επανά-
ληψη της συγκεκριµένης πρα-
κτικής δίδεται σε µια προσπά-
θεια να αυξηθεί ο όγκος του 
εµπορίου στις συνεδριάσεις του 
Χρηµατιστηρίου 
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Συναλλαγµατική ισοτιµ ία Συναλλαγµατική ισοτιµ ία Συναλλαγµατική ισοτιµ ία Συναλλαγµατική ισοτιµ ία $$$$////LELELELE
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Συναλλαγµατική ισοτιµ ία ΕυρώΣυναλλαγµατική ισοτιµ ία ΕυρώΣυναλλαγµατική ισοτιµ ία ΕυρώΣυναλλαγµατική ισοτιµ ία Ευρώ////LELELELE
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Χρηµα τισ τήρ ιο  Α ιγ ύ π του  Μ ά ιος  Χ ρηµα τισ τήρ ιο  Α ιγ ύ π του  Μ ά ιος  Χ ρηµα τισ τήρ ιο  Α ιγ ύ π του  Μ ά ιος  Χ ρηµα τισ τήρ ιο  Α ιγ ύ π του  Μ ά ιος  2 0 1 32 0 1 32 0 1 32 0 1 3
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Στην παράλληλη αγορά : 
µέση τιµή ευρώ 9,4 λίρες 
µέση τιµή δολαρίου : 7,2 λίρες 
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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  

ΙΟΥΝΙΟΣ 
 
 
Real State Exhibition 
6-9/6/2013 

Tel.: +2(02) 24714156 - 24714165 
E-mail:zoominco@yahoo.com 
 

 

Afro Packaging 2013 Exhibition 
13-15/6/2013 

Tel.: +2(02)23594110-23590999 
 

 

1st Exhibition for Security 
14-15/6/2013 

Tel.: +2(02)33450137-33450135 
 

 

Glass World Exhibition 
28-30/6/2013 

Tel.:202-26712287 
 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
Supermarket Exhibition-Home Tec 
2013 Exhibition 
4-7/7/2013 

Tel.: +2(02) 33363317 
Fax: +2(02) 33363316 
 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
Defile Kids Exhibition 
30/8-1/9/2013 

Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 
Website: www.defiledegypte.com 
E-mail: info@defiledegypte.com 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
 
Defile Kids Exhibition- 
1/9/2013 

Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 
Website: www.defiledegypte.com 
E-mail: info@defiledegypte.com 
 
 
OHSE Technology Exhibition 
3-5/9/2013 

Tel.: +2(02) 22616179 
Fax.: +2(02) 22622405 
Website :www.zain-eg.com 

E-mail: info@zain-eg.com 
 

 

Cairo Fashion & Cairo Tex Exhibition 
12-15/9/2013 

Tel.: +2(02) 24551177-24556107 
Fax.: +2(02) 24551188 
Website: www.pyramids-intI-group.com 
E-mail: sales@pyramids-intI-group.com , 
info@defilecreation.com 

 

 

4th International Exhibition of Chemicals 
and paints 
12-15/9/2013 

Tel.: +2(02) 25247996 
Fax.: +2(02) 25264499 
E-mail: info@ifg.eg.com 
 


