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∆ιπλασιασµός ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο το ∆ιπλασιασµός ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο το ∆ιπλασιασµός ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο το ∆ιπλασιασµός ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο το 1111ο τρίµηνο ο τρίµηνο ο τρίµηνο ο τρίµηνο 2013201320132013    
 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το διάστηµα του τριµήνου  Ιανουαρίου 
– Μαρτίου 2013, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2012, κατέγραψαν αύξηση +100,83% και οι εισαγωγές µας µείωση -
42,07%. Ο όγκος του διµερούς εµπορίου αυξήθηκε κατά +15,56%  και το εµπορικό 
ισοζύγιο, είναι  πλεονασµατικό. 
Η σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών (διπλασιασµός) οφείλεται κυρίως στα 
πετρελαιοειδή, στο τσιµέντο, στα φρούτα (µήλα) κα 
 
 

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος Αιγύπτου ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος Αιγύπτου ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος Αιγύπτου ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος Αιγύπτου     
    

  
 

 Επίσης, το 1ο τρίµηνο 2013, οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της 
Μ.Ανατολής & Β.Αφρικής (η µεγαλύτερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα εκτός Ε.Ε) 
κατέγραψαν αύξηση κατά 7,7% από 856,7 εκ.€ σε 922,6 εκ.€. 
 
 
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

AAAAνοδος πληθωρισµού τον Μάιονοδος πληθωρισµού τον Μάιονοδος πληθωρισµού τον Μάιονοδος πληθωρισµού τον Μάιο    
    
Ο πληθωρισµός κατέγραψε σε ετήσια βάση άνοδο 8,2%  τον µήνα Μάιο σηµειώνο-
ντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση µε τον Απρίλιο    
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  Iαν-Μαρ 2012 Ιαν-Μαρ 2013 % 12/11 

εξαγωγές 77.033.445 154.708.732 100,83% 

εισαγωγές 113.976.888 66.027.028 -42,07% 

όγκος 191.010.333 220.735.760 15,56% 

ισοζύγιο -36.943.443 88.681.704   

  2010/11 2011/12 2012/13 

      
(Ιούλ-
Μάιρ) 

Aύξηση ΑΕΠ 1,8% 2,2% 2,4% 

∆ηµόσιο έλλειµµα σε εκ. ΕGP 134,5 166,7 175,9 

∆ηµόσιο έλλειµµα ως % ΑΕΠ 9,8% 10,8% 10,1% 

Ισοζύγιο πληρωµών σε εκ. EGP -58,2 -68,3 -14,2 

Ακαθάριστο εσωτερικό χρέος σε εκ. EGP 967,3 1155,3 1294,3 

Ακαθάριστο εσωτερικό χρέος ως % ΑΕΠ 70,5% 74,9% 72,8% 

πληθωρισµός (µέσος όρος) 11,0% 8,7% 6,3% 

Ανεργία (µέσος όρος) 10,4% 12,4% 12,9% 
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Προβλέψεις ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας Προβλέψεις ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας Προβλέψεις ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας Προβλέψεις ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας ––––
µακροοικονοµικοί δείκτεςµακροοικονοµικοί δείκτεςµακροοικονοµικοί δείκτεςµακροοικονοµικοί δείκτες    

 
Σε έκθεση που δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο, η Παγκόσµια Τράπεζα 
αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για τον ρυθµό ανά-
πτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας για το τρέχον οικ. έτος  έτος 
σε 1,6%. Η Παγκόσµια Τράπεζα απέδωσε την µείωση στην αυξη-
µένη πολιτική ένταση και την επιδείνωση του οικονοµικού περι-
βάλλοντος. Σύµφωνα µε την έκθεση,  αναµένεται  ρυθµός  ανά-
πτυξης 4,8% το 2014/2015,. 
 
Ο Υπουργός Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι η ο ρυθµός ανάπτυξης 
θα διαµορφωθεί στο 2,2% το οικονοµικό έτος 2012/2013, στα 
ίδια επίπεδα µε το οικ. έτος 2011/2012, χαµηλότερα δηλ. από 
την προηγούµενη πρόβλεψη για 3% . Η κυβέρνηση στοχεύει σε 
ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας  µεταξύ 3,7% και 4% το  
2013/2014 και µεταξύ 6,5% έως 7% το 2014/2015,. 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου, 
το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών µειώθηκε σηµαντικά κατά 
τους πρώτους εννέα µήνες του 2012/2013 και διαµορφώθηκε  
$ 2,1 δις έναντι  $ 11,2 δις ένα χρόνο νωρίτερα. Η εν λόγω 
βελτίωση οφείλεται κυρίως στην κατά 2,7% µείωση του ελλείµ-
µατος του εµπορικού ισοζυγίου σε 23,8 δις  δολάρια λόγω αύξη-
σης των αιγυπτιακών εξαγωγών . 
 
Η κίνηση κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών ση-
µείωσε καθαρή εισροή $4,3 δισ., σε σύγκριση µε καθαρή εκροή 
ύψους $ 2,7 δις το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του περασµέ-
νου έτους, κυρίως λόγω εξωτερικής βοήθειας από χώρες, όπως 
το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Επίσης, όσον αφορά τις επεν-
δύσεις,  καταγράφηκε  αύξηση κατά $ 200 εκατ. και διαµορ-
φώθηκαν σε $ 1,4 δις. 
 
 
Ρυθµός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίαςΡυθµός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίαςΡυθµός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίαςΡυθµός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας    

Ο νέος Υπουργός Επενδύσεων της Αιγύπτου Yehia Hamed ανα-
κοίνωσε, ότι, ο ρυθµός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας 
διαµορφώνεται στο 2,2% για το λήγον τρέχον οικ. έτος 
2012/13 στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο οικ.έτος. Ανέφε-
ρε, ότι, η αιγυπτιακή οικονοµία παρέµεινε σταθερή, παρά τον 
χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης τον οποίο απέδωσε στο µεγάλο 
έλλειµµα του προϋπολογισµού της χώρας (η τροφοδότηση του 
οποίου στερεί πολύτιµη ρευστότητα από την αγορά), το οποίο 
ανέρχεται σε $ 31,4 δις  (11,5% του ΑΕΠ). 

Ο εν λόγω ρυθµός ανάπτυξης είναι κατώτερος των προβλέψεων 
της Κυβέρνησης τον Μάρτιο τ.ε. (ανάπτυξη 3% για το τρέχον 
οικ. έτος) αλλά ανώτερος  του ποσοστού 2% που προέβλεπε το 
∆ΝΤ. 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Σχεδιασµού, ο 
ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της Αιγύπτου κατά το δεύτερο 
τρίµηνο του 2012/13 ανήλθε στο 2,2% µειωµένος κατά 15,3% 
έναντι του πρώτου τριµήνου. 
 
 
 

Ο κ. Hamed υποστήριξε, ότι, η Κυβέρνηση ελπίζει να 
αυξήσει τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας κατά 
3,5% το 2013/14 µε την προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων αξίας περίπου $ 600 εκ. έναντι $ 300 εκατ. το τρέ-
χον οικ. έτος. 
 
Επισηµαίνεται ότι απαιτείται ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 
6-7% για να απορροφηθούν οι περίπου 600.000 νέοι 
που εισέρχονται κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας  
 
 
    
Εκδοση οµολόγων Εκδοση οµολόγων Εκδοση οµολόγων Εκδοση οµολόγων     
    
Το Υπουργείο Οικονοµικών θα προχωρήσει στην δεύτερη 
έκδοση διεθνών οµολόγων αξίας 3 δισ. δολαρίων ως 
µέρος προγράµµατος έκδοσης οµολόγων αξίας $ 12 δις 
διάρκειας τριών ετών µε επιτόκιο 3,5%. Η Εθνική Τράπε-
ζα του Κατάρ θα αγοράσει αυτή την δεύτερη έκδοση η 
οποία θα διαπραγµατεύεται στο ιρλανδικό Χρηµατιστή-
ριο. 
 
 
 
Ανοδος συναλλαγµατικών αποθεµάτων Ανοδος συναλλαγµατικών αποθεµάτων Ανοδος συναλλαγµατικών αποθεµάτων Ανοδος συναλλαγµατικών αποθεµάτων     
    
Τα καθαρά αποθεµατικά της Αιγύπτου σε συνάλλαγµα 
(NIR) στο τέλος Μαίου ανήλθαν στα $ 16 δις, το υψηλό-
τερο επίπεδο των τελευταίων 17 µηνών Σε σύγκριση µε 
τα τέλη Απριλίου, τα αποθεµατικά αυξήθηκαν κατά 
11,2 %. Η άνοδος οφείλεται σε εισροή $ 3 δισ. από το 
Κατάρ. Πλέον η Αίγυπτος καλύπτει εισαγωγές 3,2 µηνών 
έναντι 2,7 µηνών έναν µήνα νωρίτερα. 

 
 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    
    

Τέλος υποβολής προσφορών για την κατάρτιση του Τέλος υποβολής προσφορών για την κατάρτιση του Τέλος υποβολής προσφορών για την κατάρτιση του Τέλος υποβολής προσφορών για την κατάρτιση του 
«master plan» «master plan» «master plan» «master plan» για το αναπτυξιακό έργο της ∆ιώρυγας για το αναπτυξιακό έργο της ∆ιώρυγας για το αναπτυξιακό έργο της ∆ιώρυγας για το αναπτυξιακό έργο της ∆ιώρυγας 
του Σουέζ.του Σουέζ.του Σουέζ.του Σουέζ.    
    
Στον εν λόγω διαγωνισµό άνω των 25 αιγυπτιακών και 
διεθνών κοινοπραξιών υπέβαλαν προσφορές. Η νικήτρι-
ακοινοπραξία θα ανακοινωθεί την 1η Οκτωβρίου και θα 
έχει στην διάθεσή τους εννέα µήνες για να παρουσιάσει 
ένα λεπτοµερές σχέδιο για το έργο. 
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Προς εκτόνωση η ένταση µεταξύ Καίρου  και Αντίς ΑµπέµπαΠρος εκτόνωση η ένταση µεταξύ Καίρου  και Αντίς ΑµπέµπαΠρος εκτόνωση η ένταση µεταξύ Καίρου  και Αντίς ΑµπέµπαΠρος εκτόνωση η ένταση µεταξύ Καίρου  και Αντίς Αµπέµπα    
 
Κατά την επίσκεψή του στην Αντίς Αµπέµπα,  ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Αιγύπτου Mohamed Kamel Amr, συναντήθη-
κε µε τον αιθίοπα οµόλογό του Adhanom Tedros σε µια προ-
σπάθεια εκτόνωσης της έντασης µεταξύ των χωρών τους σχε-
τικά µε το µερίδιο τους στο νερό του Νείλου. Αιγυπτιακές δι-
πλωµατικές πηγές ανέφεραν ότι η αιθιοπική πλευρά ήταν 
ανοικτή σε συστάσεις από την τριµερή τεχνική επιτροπή η 
οποία αξιολόγησε τις επιπτώσεις  της κατασκευής  φράγµατος 
για το Σουδάν και την Αίγυπτο και δεν αντιτίθεται στον ορισµό 
µιας άλλης τεχνικής επιτροπής µε εκπροσώπους των δύο χω-
ρών. 
 
Η επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών έλαβε χώρα λίγες ηµέ-
ρες µετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας της 
συµφωνίας Entebbe που αποβλέπει  στην αντικατάσταση της 
συµφωνίας του 1929 η οποία αποδίδει το µεγαλύτερο µερίδιο 
των υδάτων του Νείλου στην Αίγυπτο και το Σουδάν και δικαί-
ωµα αρνησικυρίας σε έργα στον ανω ρού  του ποταµού. 
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Αναστολή δανείων από την Αφρικανική Τράπεζα ΑνάπτυξηςΑναστολή δανείων από την Αφρικανική Τράπεζα ΑνάπτυξηςΑναστολή δανείων από την Αφρικανική Τράπεζα ΑνάπτυξηςΑναστολή δανείων από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης    
    
Η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (African Development 

Bank) έχει αναστείλει όλα τα προγράµµατα δανει-
σµού προς την  Αίγυπτο έως ότου η κυβέρνηση ολοκληρώ-
σει το πρόγραµµα οικονοµικής µεταρρύθµισης και καταλήξει 
σε τελική συµφωνία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Επι-
πλέον, το Ταµείο Ανάπτυξης της Σουηδικής Αραβίας έχει 
«παγώσει» δάνειο $ 200 εκατ. που προορίζεται για χρηµατο-
δότηση των ΜΜΕ λόγω ανησυχιών για την πολιτική σταθερό-
τητα 
 
 
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας θέτει σε Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας θέτει σε Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας θέτει σε Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας θέτει σε ««««µαύρη λίσταµαύρη λίσταµαύρη λίσταµαύρη λίστα» » » » την  την  την  την  
ΑίγυπτοΑίγυπτοΑίγυπτοΑίγυπτο    
    
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), έθεσε την Αίγυπτο βρα-
χυπρόθεσµα στην «µαύρη λίστα λόγω της «συνεχιζόµενης πα-
ραβίασης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων». Η Αίγυπτος 
είχε αφαιρεθεί από τον σχετικό κατάλογο το καλοκαίρι του 
2011. 
 
 
 

    
Επανάληψη αγοράς Επανάληψη αγοράς Επανάληψη αγοράς Επανάληψη αγοράς repos repos repos repos     
    
Μετά από διακοπή 10 εβδοµάδων, η Κεντρική Τράπεζα της 
Αιγύπτου (CBE) επανέλαβε τις δηµοπρασίες  Repos. Η CBE 
επανέφερε τις δηµοπρασίες Repos στο πλαίσιο προσπάθειας 
ενίσχυσης της ρευστότητας ορισµένων τραπεζών 
 
Συµφωνία εξαγοράς της Συµφωνία εξαγοράς της Συµφωνία εξαγοράς της Συµφωνία εξαγοράς της BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas από την από την από την από την NBD NBD NBD NBD των Εµι-των Εµι-των Εµι-των Εµι-
ράτων ράτων ράτων ράτων     
    
Η  NBD, µία από τις µεγαλύτερες τράπε-
ζες µε έδρα τα  ΗΑΕ, οριστικοποίησε 
συµφωνία για την απόκτηση του 95,2% 
των µετοχών της τράπεζας BNP Paribas 
στην Αίγυπτο. Η αξίας $ 500 εκ. συµφω-
νία, έλαβε όλες τις απαιτουµένες εγκρί-
σεις από τις αρµόδιες Αρχές, και είναι τώρα στην διαδικασία 
υποβολής προσφορών για το υπόλοιπο 4,8%  των µετοχών 
που ανήκει σε µετόχους µειοψηφίας 
 
 
 
∆άνειο  $ ∆άνειο  $ ∆άνειο  $ ∆άνειο  $ 10 10 10 10 δις από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης για δις από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης για δις από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης για δις από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης για 
την Αίγυπτοτην Αίγυπτοτην Αίγυπτοτην Αίγυπτο    
    
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών 
δήλωσε ότι η  Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης 
εξετάζει πρόσφατο αίτηµα της αιγυπτιακής 
Κυβέρνησης χορήγησης δανείου $ 10 δισ. 
δολάρια για χρηµατοδότηση έργων υποδο-
µής που προγραµµατίζονται για τα επόµενα 
πέντε χρόνια. 
 
Την  ∆ευτέρα, ο αιγυπτιακός Οργανισµός Πετρελαίου έλαβε 
δάνειο $ 300 εκ. από τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας . Το 
δάνειο αποτελεί µέρος δανείου $ 1 δις βάσει σύµβασης δα-
νείου που υπέγραψαν η Αίγυπτος µε την IDB τον Ιούλιο του 
περασµένου έτους, µε στόχο τη χρηµατοδότηση εισαγωγών 
των τροφίµων και  ενέργειας. 
 
Η Αίγυπτος διέρχεται ακόµα µια κρίση έλλειψης καυσίµων, 
την οποίο η Κυβέρνηση αποδίδει  σε «τεχνικά ζητήµατα», αλ-
λά σχολιαστές την αποδίδουν σε έλλειψη ρευστότητας σε συ-
νάλλαγµα µε επιπτώσεις στις εισαγωγές καυσίµων. 
 
 
 
Αµετάβλητο το επιτόκιο της Κεντρικής ΤράπεζαςΑµετάβλητο το επιτόκιο της Κεντρικής ΤράπεζαςΑµετάβλητο το επιτόκιο της Κεντρικής ΤράπεζαςΑµετάβλητο το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας  
 
Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας 
της Αιγύπτου (CBE) διατήρησε αµετάβλητο το επιτόκιο κατα-
θέσεων και χορηγήσεων στο 9.75% και 10.75% αντίστοιχα 
λόγω σταθερού πληθωρισµού και χαµηλού ρυθµού ανάπτυ-
ξης. 
Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής διατήρησε επίσης το προ-
εξοφλητικό επιτόκιο και τα repos στο 10.25%. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    

Χαµηλότοκα δάνεια για ΑΠΕΧαµηλότοκα δάνεια για ΑΠΕΧαµηλότοκα δάνεια για ΑΠΕΧαµηλότοκα δάνεια για ΑΠΕ    
 
Ο Υπουργός Τουρισµού υπέ-
γραψε πρωτόκολλο µε την 
κρατική Εθνική Τράπεζα της 
Αιγύπτου, για την παροχή δα-
νείων σε ξενοδοχεία της Ερυ-
θράς Θαλάσσης που εφαρµό-
ζουν προγράµµατα αντικατά-
στασης παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας µε ανανεώσιµες πηγές. Τα εν λόγω δάνεια θα χορη-
γούνται µε επιτόκιο 2%. 
 
Σηµαντικές ελλείψεις σε καύσιµαΣηµαντικές ελλείψεις σε καύσιµαΣηµαντικές ελλείψεις σε καύσιµαΣηµαντικές ελλείψεις σε καύσιµα    
 

H Αίγυπτος 
αντιµετωπί-
ζει µεγάλες 
έλλειψεις 
στην προµή-
θεια  βενζί-
νης µε απο-
τέλεσµα  
µεγάλες 
ουρές έξω 

από τα βενζινάδικα µε παράπλευρη συνέπεια το κυκλοφορια-
κό χάος καθώς οι µεγάλες ουρές εµποδίζουν την φυσιολογική 
ροή των οχηµάτων 
 
Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το πρόβληµα στα πρα-
τήρια καυσίµων θα διευθετηθεί εντός των ηµερών και απέδω-
σε τις  ουρές των αυτοκινητιστών στο νέο σύστηµα  «έξυπνης 
κάρτας» που άρχισε να εφαρµόζεται πρόσφατα µε στόχο την 
µείωση των επιδοτήσεων ενέργειας. 
 
Επίσης η  πρόσφατη έλλειψη καυσίµων αποδίδεται στο λαθρε-
µπόριο (υπολογίζεται ότι µετά εξέγερση του 2011 περί τα 
350,5 εκ. λίτρα πετρελαίου κίνησης και 52,1 εκ. λίτρα βενζί-
νης αντί των πρατηρίων διακινούνται λαθραία µέσω άλλων 
οδών) και στην έλλειψη συναλλάγµατος. Επισηµαίνεται ότι το 
τρέχον χρέος του κρατικού Οργανισµού Πετρελαίου ανέρχε-
ται σε $ 5.4 δις  
 
    
    
Πέντε φορτία φυσικού αερίου (Πέντε φορτία φυσικού αερίου (Πέντε φορτία φυσικού αερίου (Πέντε φορτία φυσικού αερίου (LNG) LNG) LNG) LNG) από το Κατάρ κατά τη από το Κατάρ κατά τη από το Κατάρ κατά τη από το Κατάρ κατά τη 
θερινή περίοδοθερινή περίοδοθερινή περίοδοθερινή περίοδο    
 
Το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι το Κα-
τάρ πρόκειται να αποστείλει πέντε φορτία υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου (LNG), από το τέλος του Ιουλίου για την κάλυ-
ψη ενεργειακών αναγκών της χώρας κατά την θερινή περίο-
δο.  
Τα εν λόγω πέντε φορτία LNG είναι µέρος της συµφωνίας 
ανταλλαγής αερίου (swap) που υπεγράφη µεταξύ Καΐρου και 
Ντόχα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    
    
    

Αύξηση εσόδων ∆ιώρυγας Σουέζ Αύξηση εσόδων ∆ιώρυγας Σουέζ Αύξηση εσόδων ∆ιώρυγας Σουέζ Αύξηση εσόδων ∆ιώρυγας Σουέζ     
 
Τα έσοδα της ∆ιώρυγας Σουέζ σηµείωσαν αύξηση 8% τον 
µήνα Μάιο του 2013 σε σύγκριση µε τον Απρίλιο και διαµορ-
φώθηκαν στα $ 438,1 εκ. Σε σύγκριση µε τον Μάιο 2012, η 
αύξηση ήταν 1%. Η αύξηση των τελών διοδίων από τις αρχές 
Μαΐου, µαζί µε την αύξηση στο συνολικό αριθµό των σκαφών 
εµπορευµατοκιβωτίων που διήλθαν της διώρυγας, συνέβα-
λαν στην αύξηση των εσόδων. 
 
 

    
    

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    
    

Αύξηση τουριστών τον ΑπρίλιοΑύξηση τουριστών τον ΑπρίλιοΑύξηση τουριστών τον ΑπρίλιοΑύξηση τουριστών τον Απρίλιο    
    
Τον Απρίλιο καταγράφηκε σε ετήσια βάση αύξηση 5,2% των 
αφίξεων τουριστών. Σύµφωνα µε την αιγυπτιακή Στατιστική 
Υπηρεσία CAPMAS περίπου 1,1 εκατοµµύρια τουρίστες επι-
σκέφθηκαν την Αίγυπτο τον Απρίλιο του 2013, κατά 5,2% 
περισσότεροι σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του περασµένου 
έτους. 
 
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, 5 εκατοµ-
µύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Αίγυπτο την περίοδο Ια-
νουαρίου -Μαίου 2013. Τα έσοδα από τον τουρισµό την εν 
λόγω περίοδο ανήλθαν σε 4 δισ. δολάρια σηµειώνοντας 
12,5% αύξηση σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
περασµένου έτους 
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Στην παράλληλη αγορά : 
µέση τιµή ευρώ 9,8 λίρες 
µέση τιµή δολαρίου : 7,4 λίρες 

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5500

2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6

Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Ιούνιος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Ιούνιος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Ιούνιος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Ιούνιος 2013201320132013

Συναλλαγµατική ισοτιµία ΕυρώΣυναλλαγµατική ισοτιµία ΕυρώΣυναλλαγµατική ισοτιµία ΕυρώΣυναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ////LELELELE

9,00

9,10

9,20

9,30

9,40

1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 13/6 15/6 17/6 19/6 21/6 23/6 25/6 27/6

Συναλλαγµατική ισοτιµία Συναλλαγµατική ισοτιµία Συναλλαγµατική ισοτιµία Συναλλαγµατική ισοτιµία $$$$////LELELELE

6,80

6,85

6,90

6,95

7,00

7,05

7,10

1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 13/6 15/6 17/6 19/6 21/6 23/6 25/6 27/6



 

 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 3  

Σ Ε Λ Λ Ι ∆ Α  6  

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  

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-Continuous 
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 
Duration: 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 
Duration:12-15/9/2013 
Tel.: +2(02) 25247996 
Fax.: +2(02) 2526449 
E-mail: info@ifg.eg.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 
 


