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Συναλλαγµατικά αποθέµατα: ∆ηµοπρασία νοµισµάτων
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε, ότι έχει εισαγάγει ένα νέο σύστηµα αγοραπωλησίας δολαρίων, προκειµένου να αντιµετωπίσει την σηµαντική µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Πολλοί επενδυτές αλλά και απλοί πολίτες µετέτρεψαν τον
περασµένο ∆εκέµβριο τις καταθέσεις τους σε δολάρια εξαιτίας των φόβων, λόγω
πολιτικής αναταραχής, για υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. Επισηµαίνεται, ότι
από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 η Κεντρική Τράπεζα δαπάνησε περισσότερα από $20 δις για στήριξη του αιγυπτιακού νοµίσµατος, ενώ τα συναλλαγµατικά
αποθέµατα ανέρχονταν στα τέλη Νοεµβρίου 2012 σε µόλις $15.04 δις, ποσό που
επαρκεί για τις εισαγωγές τριών µηνών. Το ∆ΝΤ ανακοίνωσε, ότι επικροτεί τα µέτρα
της αιγυπτιακής Κυβέρνησης, που έχουν ως στόχο την συγκράτηση της µείωσης
των συναλλαγµατικών αποθεµάτων.
Προβλέψεις για την πορεία του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
Σύµφωνα µε µελέτη, του Υπουργείο Σχεδιασµού, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της
χώρας ενδέχεται να αυξηθεί κατά 50% έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού
έτους (τέλος Ιουνίου 2013) σε σχέση µε την αρχική πρόβλεψη του Ιουλίου 2012.
Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση τύπου αναφέρει, ότι το έλλειµµα αναµένεται να ανέλθει σε 200 δις αιγυπτιακές λίρες (€ 25 δις) το τρέχον οικονοµικό έτος εκτός εάν
ληφθούν αυστηρά µέτρα για την µείωσή του. Αν επιβεβαιωθεί η εν λόγω εκτίµηση,
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα αντιστοιχεί σε 10,4% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 8%,
που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές είναι ακόµη πιο απαισιόδοξοι καθώς προσθέτουν τον παράγοντα «πολιτική αστάθεια» και υπολογίζουν το
έλλειµµα στο 12%
∆ιαπραγµατεύσεις για µείωση χρέους προς ΗΠΑ:
Ο Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας δήλωσε, ότι συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις µε την αµερικανική πλευρά για µείωση του «απεχθούς» χρέους της
Αιγύπτου προς τις ΗΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε $1 δις, διαψεύδοντας έτσι πληροφορίες ότι σχετικές διαπραγµατεύσεις διακόπηκαν, όταν η αιγυπτιακή κυβέρνηση
ζήτησε την αναβολή της απόφασης για δάνειο ύψους $4.8 δις από το ∆ΝΤ. Παράλληλα µε την διαγραφή του ανωτέρω ποσού, επιδίωξη της αιγυπτιακής πλευράς
είναι η αντικατάσταση νόµιµου χρέους ύψους $550 εκ. µε αναπτυξιακά έργα.
Άνοδος φορολογικών εσόδων:
Ο υπουργός οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 98 δις.
λίρες Αιγύπτου το πρώτο εξάµηνο οικονοµικού έτους 2012/13 έναντι 79 δις το
αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει, ότι
θα εισέπραττε 260 δις λίρες από τη φορολογία το έτος 2012/13, γεγονός που
πλέον αµφισβητείται. Τα φορολογικά έσοδα αντιστοιχούν περίπου στο 70% των
συνολικών κρατικών εσόδων.
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Αύξηση του εξωτερικού χρέους
Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου σε ετήσια βάση αυξήθηκε
κατά 2,1% τον Σεπτέµβριο 2012 ανερχόµενο σε $34.7 δις
έναντι $33.9 δις τον Σεπτέµβριο 2011, σύµφωνα µε στοιχεία
που δηµοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου. Σε σχέση µε
το αιγυπτιακό ΑΕΠ το εξωτερικό χρέος τον περασµένο Σεπτέµβριο ανερχόταν σε 11,9% αυτού από 13,2% ένα έτος νωρίτερα. Το 73,2% του εν λόγω χρέους είναι κρατικό.
Μείωση ξένων επενδύσεων
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου το
2ο εξάµηνο 2012 καταγράφηκε εκροή $5 δις ξένων κεφαλαίων. Οι ξένες επενδύσεις µειώθηκαν κατά 94,1% ($1.75 δις) το
πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Οι συνολικές
επενδυτικές εισροές στην χώρα κατά το ανωτέρω ανήλθαν σε
$2.25 δις έναντι 14 δις εκροών , ενώ µεγάλη πτώση σηµείωσαν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις συγκριτικά µε το προηγούµενο
τρίµηνο µειούµενες από $4.2 δις σε $1.76 δις, (πτώση
72,2%). Η Παγκόσµια Τράπεζα προειδοποίησε, ότι η καθυστέρηση ή διακοπή παροχής οικονοµικής βοήθειας προς την Αίγυπτο θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωµών εξαιτίας
του χαµηλού επιπέδου των συναλλαγµατικών αποθεµάτων.
Υπενθυµίζεται, ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει δαπανήσει περισσότερα από $20 δις συναλλαγµατικών αποθεµάτων προς στήριξη του εθνικού νοµίσµατος από την εξέγερση του Ιανουαρίου
2011. Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα ανέρχονταν σε $15.04
δις το Νοέµβριο 2012, ενώ αναλυτές εκτιµούν ότι η εκτεταµένη αγορά δολαρίων τον επόµενο µήνα οδήγησε σίγουρα στην
περαιτέρω συρρίκνωσή τους τον περασµένο ∆εκέµβριο.
∆άνειο ∆ΝΤ
Ο περιφερειακός διευθυντής του ∆ΝΤ για τη Μ. Ανατολή και
την Κ. Ασία επιβεβαίωσε στον αιγυπτιακό τύπο, ότι το ∆ΝΤ εξετάζει τα νέα µέτρα της κυβέρνησης για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, προκειµένου να αποφασίσει τη χορήγηση
δανείου
$4.8 δις, σηµειώνοντας, ότι υπάρχουν µόνο
«ελάσσονα εµπόδια», που πρέπει να υπερβεί η κυβέρνηση πριν
την τελική απόφαση.
Σε νέα βάση οι διαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αιγυπτιακού τύπου, οι νέες
συνοµιλίες µε το ∆ΝΤ πρόκειται να γίνουν σε διαφορετική βάση
δεδοµένου ότι τα οικονοµικά δεδοµένα στην Αίγυπτο άλλαξαν
µετά την διακοπή των συνοµιλιών πριν δύο µήνες.
Επ’ αυτού ο Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας
δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την τελική µορφή του
οικονοµικού της προγράµµατος και προβαίνει στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε το ∆ΝΤ να επιστρέψει για διαπραγµατεύσεις και να υπογραφεί ένα νέο σχέδιο συµφωνίας.
Περαιτέρω, ο Υπουργός δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση θα ζητήσει
από το ∆ΝΤ να εφαρµόσει το πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων το ερχόµενο οικονοµικό έτος (Ιούλιος 2013-Ιούνιος
2014), ενώ αποκάλυψε, ότι η συµφωνία µε το Ταµείο έχει ως
όρο την διαµόρφωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της
χώρας σε $19 δις (τον ∆εκέµβριο 2012 ανέρχονταν σε
$15.01 δις), προϋπόθεση την οποία η Κυβέρνηση προτίθεται
να ζητήσει να αλλάξει.
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Επίσης,
πηγή
ανησυχίας για
το ∆ΝΤ συνιστά
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Το
προηγούµενο
σχέδιο συµφωνίας είχε βασιστεί στην πρόβλεψη ότι το έλλειµµα, θα
διαµορφωθεί σε 140,3 δις λίρες Αιγύπτου (7,6% του
ΑΕΠ), στόχος ο οποίος πλέον θεωρείται ανέφικτος µετά
την αναστολή µέτρων για αύξηση ορισµένων φόρων και
κατάργηση επιδοτήσεων. Με τα σηµερινά δεδοµένα, και
εάν η Κυβέρνηση δεν προβεί άµεσα σε µεταρρυθµίσεις,
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα ανέλθει σε 200 δις λίρες
στο τέλος οικονοµικού έτους 2012/13.
Υπό το φως των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, των
βίαιων αιµατηρών ταραχών καθώς και δεδοµένης (και
εγνωσµένης) της δυσχέρειας της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τα φλέγοντα προβλήµατα της οικονοµίας,
αποτελεί γρίφο το µίγµα της οικονοµικής πολιτικής που
θα δώσει ένα διέξοδο και θα χειριστεί επιδέξια τις κοινωνικές αντιδράσεις
Υπό το φως των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, των
βίαιων αιµατηρών ταραχών καθώς και δεδοµένης (και
εγνωσµένης) της δυσχέρειας της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τα φλέγοντα προβλήµατα της οικονοµίας,
αποτελεί γρίφο το µίγµα της οικονοµικής πολιτικής που
θα δώσει ένα διέξοδο και θα χειριστεί επιδέξια τις κοινωνικές αντιδράσεις.
Υποτίµηση λίρας Αιγύπτου
Περαιτέρω µειώθηκε η αξία του αιγυπτιακού εθνικού
νοµίσµατος την Κυριακή, 27.01, έπειτα από ένα διήµερο βιαιοπραγιών, που ήρθαν να προστεθούν στην ήδη
υπάρχουσα πολιτική κρίση και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα το θάνατο τουλάχιστον 41 ατόµων. Καθώς η συναλλαγµατική αξία διαµορφώθηκε σε $1=6,5 αιγυπτιακές λίρες συµπεραίνεται, ότι το εθνικό νόµισµα της χώρας έχει απωλέσει περίπου 7% της αξίας του από τα
τέλη ∆εκεµβρίου 2012, οπότε η Κεντρική Τράπεζα της
χώρας εγκαινίασε τις δηµοπρασίες δολαρίων και 12,5%
της αξίας του από την εξέγερση του 2011. Την Τετάρτη
30.01 η συναλλαγµατική ισοτιµία δολαρίου / αιγυπτιακής λίρας διαµορφώθηκε σε 1/6,7µετά τη δηµοπρασία
$50 εκ. της Κεντρικής Τράπεζας µια µέρα νωρίτερα.
Υποβάθµιση της Αιγύπτου από τον Οίκο Fitch
Στις 30.01 ο Οίκος Fitch υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της
Αιγύπτου από Β+ σε Β εξαιτίας της
πολιτικής κατάστασης και του συνεχώς διογκούµενου δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος. Επιπλέον, στη σχετική έκθεση ο οίκος αναφέρει, ότι είναι πιθανή περαιτέρω υποβάθµιση, εάν η
πολιτική κατάσταση παραµείνει ταραχώδης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέος Υπουργός Οικονοµικών
Τεχνοκράτης είναι και ο νέος υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου,
ο οποίος προτάθηκε για την θέση
από το κυβερνών κόµµα Ελευθερίας και ∆ικαιοσύνης (Αδελφοί Μουσουλµάνοι) και από το κόµµα των
σαλαφιτών El-Nour. Ο El-Morsi ElSayed Hegazy είναι γνωστός ακαδηµαϊκός, καθηγητής δηµοσίων
οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο της Αλεξάνδρειας και συγγραφέας πολλών βιβλίων σχετικών µε την ισλαµική οικονοµία,
στην οποία είναι ειδικευµένος. Ο υπουργός είναι νεοεισερχόµενος στην πολιτική ζωή της χώρας και δεν έχει υπηρετήσει
στο παρελθόν σε κάποια θέση της διοίκησης. Σε πρόσφατο
άρθρο του υποστήριξε, ότι η κυβερνητική παρέµβαση στις
οικονοµικές υποθέσεις είναι η κύρια αιτία της διαφθοράς,
γεγονός που αποδεικνύει τη φιλελεύθερη οικονοµική του αντίληψη, που βρίσκεται σε συµφωνία µε το πρόσφατο πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δανειοδότηση της χώρας από το ∆ΝΤ. Στην πρώτη ανακοίνωσή
του προς τα ΜΜΕ της χώρας ο νέος Υπουργός ανέφερε, ότι
είναι έτοιµος να ολοκληρώσει τις συνοµιλίες µε το ∆ΝΤ για το
δάνειο των $4.8 δις, το οποίο αναµένεται να δώσει ώθηση
στην οικονοµία της Αιγύπτου. Η επανάληψη των σχετικών
συνοµιλιών πραγµατοποιήθηκε την 7η Ιανουαρίου.
∆άνειο $ 6,5 δις από την ΕΕ
O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Herman Van Rompuy, κατά τη διάρκεια συνάντησης µε την Οµοσπονδία των
Αιγυπτιακών Επιµελητηρίων στο Κάιρο, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ
πρόκειται να χορηγήσει στην Αίγυπτο δάνειο ύψους $ 6,5 δις
υπό την προϋπόθεση της υπογραφής της δανειακής σύµβασης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Από τις δηλώσεις του κ. Herman Van Rompuy συγκρατούνται:
- Οι Ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την
διαδικασία µετάβασης στην δηµοκρατία και η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ όλων των µερών είναι αυτή που θα οδηγήσει
στον τερµατισµό της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης και της
πολιτικής αβεβαιότητας.
- Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µεταξύ του ∆ΝΤ και της Κυβέρνησης της
Αιγύπτου, θα έχουν πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος και θα προκαλέσουν λαϊκή δυσαρέσκεια
- Η συµφωνία του ∆ΝΤ θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονοµία της Αιγύπτου και θα ανοίξει τον
δρόµο για περαιτέρω χορήγηση οικονοµικής βοήθειας.
- Πρόκειται σύντοµα να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις µεταξύ
ΕΕ-Αιγύπτου για την σύναψη ολοκληρωµένης συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου. Η ΕΕ είναι ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Αιγύπτου.
Η Κυβέρνηση τον ∆εκέµβριο 2012 είχε ζητήσει την αναβολή
της υπογραφής της σύµβασης µε το ∆ΝΤ λόγω της πολιτικής
αναταραχής, ενώ οι επικείµενες εκλογές (τέλη Φεβρουαρίου)
συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα για λήψη των επώδυνων
µέτρων που απαιτεί το ∆ΝΤ
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Πτώση του δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτή:
Περαιτέρω πτώση σηµείωσε ο δείκτης εµπιστοσύνης καταναλωτή τον περασµένο ∆εκέµβριο, γεγονός που σηµαίνει µεγαλύτερη αβεβαιότητα για το µέλλον της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, ο δείκτης έπεσε σε 83,2 µονάδες από 98,8 µονάδες
ένα µήνα νωρίτερα (οι 100 µονάδες εκφράζουν επίπεδο ουδετερότητας). Όλοι οι τρεις επιµέρους δείκτες, που απαρτίζουν τον δείκτη εµπιστοσύνης καταναλωτή, µειώθηκαν. Μεγαλύτερη πτώση σηµειώθηκε στον δείκτη εµπιστοσύνης οικονοµικής πολιτικής, που µειώθηκε κατά 29%. Μόλις 8,5% των
αιγυπτίων πίστευαν τον ∆εκέµβριο 2012, ότι η οικονοµική
κατάσταση στην Αίγυπτο έχει βελτιωθεί σε σύγκριση µε το
2011
«Ανεπαρκές το επίσηµο αιγυπτιακό µερίδιο στο νερό του Νείλου»:
λου»:
Σε συνέντευξή του στον τύπο ο αιγύπτιος Υπουργός Υδάτινων
Πόρων δήλωσε, ότι το επίσηµο µερίδιο της χώρας του στο
νερό του ποταµού Νείλου είναι ανεπαρκές. Συγκεκριµένα, το
εν λόγω µερίδιο ανέρχεται σε 55,5 δις κ.µ. ετησίως, ενώ η
χώρα καταναλώνει 62 δις κ.µ. Η διαφορά καλύπτεται µε ανακύκλωση νερού. Το Αιγυπτιακό Ινστιτούτο Εθνικού Σχεδιασµού ανακοίνωσε, ότι η χώρα θα χρειαστεί περίπου 50% περισσότερο νερό έως το 2050, καθώς προβλέπεται ότι έως
τότε ο πληθυσµός της χώρας θα έχει ανέλθει σε 150 εκατοµµύρια.
Βρετανική υπόσχεση για επιστροφή κλαπέντων περιουσιακών
στοιχείων:
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κάιρο στις 14.01 ο υπουργός εσωτερικών της Μ. Βρετανίας δήλωσε, ότι η χώρα
του δεσµεύεται να επιστρέψει στην Αίγυπτο παρανόµως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία αξιωµατούχων του καθεστώτος του ανατραπέντος προέδρου Χόσνι Μουµπάρακ, σεβόµενη συγχρόνως τους νόµους και τα δικαιώµατα του αιγυπτιακού λαού. Η βρετανική κυβέρνηση δέχτηκε σφοδρή κριτική
εξαιτίας ενός ρεπορτάζ του BBC, το οποίο ισχυριζόταν, ότι
αυτή απέτυχε να «παγώσει» παράνοµα περιουσιακά στοιχεία
µελών του προηγούµενου καθεστώτος, παρά το γεγονός ότι
υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις.
Τρίτο πανπαν-αραβικό οικονοµικό φόρουµ:
Κατά τη διάρκεια του τρίτου παν-αραβικού οικονοµικού Φόρουµ (Ριάντ, 21-22 Ιανουαρίου) οι άραβες ηγέτες υιοθέτησαν
ένα σχέδιο συµφωνίας ένδο-αραβικών επενδύσεων, το οποίο,
θα επιτρέψει ελεύθερη εισροή επενδύσεων και κεφαλαίου
µεταξύ των αραβικών κρατών. Η συµφωνία προβλέπει, ότι τα
Κ-Μ υποχρεούνται να προστατεύουν τους άραβες επενδυτές
στο έδαφός τους χωρίς να απαιτείται αλλαγή της νοµοθεσίας
των επιµέρους κρατών. Οι ηγέτες υποσχέθηκαν να άρουν
κατά το τρέχον έτος τα εµπόδια για την εγκαθίδρυση µιας
ζώνης ελεύθερου εµπορίου και να διευκολύνουν τη ροή κεφαλαίων µε στόχο την επίτευξη πλήρους τελωνειακής σύνδεσης
των αραβικών κρατών έως το 2015. Επισηµαίνεται ότι οι
ξένες επενδύσεις στις αραβικές χώρες µειώθηκαν από $68.7
δις το 2010 σε $43 δις
το 2011, ως αποτέλεσµα
της αραβικής άνοιξης,
ενώ το ενδο-αραβικό
εµπόριο αντιστοιχεί σε
µόλις 10% του συνολικού
αραβικού εµπορίου.
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Νέο φορολογικό νοµοσχέδιο
∆εύτερο νοµοσχέδιο για τα ισλαµικά οµόλογα:
Ο υφυπουργός οικονοµικών δήλωσε στον τύπο, ότι ο νέος
νόµος για την φορολογία εισοδήµατος δεν πρόκειται να προβλέπει αύξησή της άνω του 25% και ότι, σε κάθε περίπτωση,
ο νόµος θα έρθει προς ψήφιση µόνο εάν προηγουµένως έχει
επιτευχθεί συµφωνία µε τους κοινωνικούς εταίρους. Υπενθυµίζεται, ότι στο πλαίσιο των απαραίτητων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων για έγκριση αιτηθέντος δανείου από το ∆ΝΤ ύψους
$4.8 δις, ο Πρόεδρος Μόρσι ανήγγειλε τον περασµένο ∆εκέµβριο αυξήσεις έµµεσων φόρων και αλλαγές στη φορολογία
εισοδήµατος και περιουσίας, τις οποίες ανακάλεσε λίγες
ώρες αργότερα µέσω µηνύµατός του στο twitter και ανήγγειλε «κοινωνικό διάλογο» επί του θέµατος. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό, σκοπός του νέου νόµου για την φορολογία εισοδήµατος είναι να συµπεριλάβει µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού και να αυξήσει τις παροχές στα πλέον αδύναµα κοινωνικά στρώµατα. Τόνισε, δε, ότι από τότε που η κυβέρνηση µείωσε τον φόρο εισοδήµατος σε 20% τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν ενώ η φοροδιαφυγή µειώθηκε.
Αύξηση συντάξεων και προσέλκυση επενδύσεων:
Ο αιγύπτιος πρωθυπουργός ανακοίνωσε σειρά κυβερνητικών
µέτρων για αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και
την προσέλκυση επενδύσεων. Συγκεκριµένα, το υπουργικό
συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση των συντάξεων του δηµοσίου κατά 20% και µέτρα για την επίλυση των διαφορών µεταξύ της κυβέρνησης και των ξένων επενδυτών, που επιδεινώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον και αποτρέπουν νέες
άµεσες ξένες επενδύσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αγορά της φαρµακευτικής EPCI από πολυεθνική:
Η πολυεθνική εταιρεία Hikma Pharmaceutical, µε έδρα τη Μ.
Βρετανία, πρόκειται να εξαγοράσει την αιγυπτιακή φαρµακευτική EPCI, σύµφωνα µε ανακοίνωση, που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της, ενώ η τιµή αγοράς θα είναι περίπου
$22.2 εκ.. Ο γενικός διευθυντής του πολυεθνικού οµίλου δήλωσε, ότι η απόφαση ελήφθη λόγω του γεγονότος, ότι ο φαρµακευτικός τοµέας αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους και
ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς στη Μ. Ανατολή και Β.
Αφρική.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μείωση ποσού δηµοπρατούµενων δολαρίων:
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου µείωσε το ποσό των προσφερόµενων σε δηµοπρασία δολαρίων στις 9.01, µετά την
αποστολή από το Κατάρ ποσού $2.5 δις ως οικονοµική βοήθεια. Το συνολικό ποσό δολαρίων, που έχει έως τώρα δηµοπρατηθεί είναι $470 εκ.
Επίσης η Κεντρική Τράπεζα προσέφερε $75 εκ. κατά την 12η
δηµοπρασία νοµισµάτων στις 20.01, όσα είχε προσφέρει και
στην προηγούµενη δηµοπρασία 3 µέρες νωρίτερα. Οι συγκεκριµένες δηµοπρασίες αποτελούν µέρος της νέας νοµισµατικής πολιτικής, που ανακοινώθηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο
µε σκοπό την αντιµετώπιση της µείωσης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων.

Μετά την απόρριψη από την
Άνω Βουλή του
πρώτου νοµοσχεδίου
για
έκδοση ισλαµικών οµολόγων
(sukuk) εξαιτίας
του ότι –κατά
την γνωµοδότηση του θρησκευτικού ιδρύµατος Al-Azharδεν συνάδουν µε την ισλαµική νοµοθεσία και θέτουν σε
κίνδυνο την δηµόσια περιουσία, η κυβέρνηση προχώρησε
σε σύνταξη δεύτερου νοµοσχεδίου. Το σχέδιο του υπουργικού συµβουλίου για τα ισλαµικά οµόλογα έγινε αντικείµενο
κριτικής τόσο από θρησκευτικούς παράγοντες, όσο και από
οικονοµολόγους, την στιγµή που η Κυβέρνηση τα θεωρεί ως
µέσο αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης της χώρας.
Επίσης, Υποστήριξη στο νοµοσχέδιο παρέσχε και ο πρόεδρος της Ισλαµικής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος δήλωσε, ότι η Τράπεζά του έχει µεγάλη εµπειρία µε τα ισλαµικά
οµόλογα και ότι όλα τα προγράµµατά της είναι σε συµφωνία µε τη Σαρία, ενώ τόνισε, ότι τα sukuk θα προσελκύσουν
επενδύσεις στην Αίγυπτο.
Τα ισλαµικά οµόλογα είναι έγγραφα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την αξία ενός στοιχείου δηµόσιας περιουσίας, το
οποίο είτε κατέχεται από το κράτος είτε από µια ιδιωτική
µονάδα. Ο όρος «Ισλαµικά» χρησιµοποιείται για να καταδείξει ότι συνάδουν µε τη σαρία και τα έσοδα από αυτά δεν
θεωρούνται τόκοι, αλλά επιτρεπόµενο κέρδος της εταιρείας
και ως κύριο πλεονέκτηµά τους στην παρούσα κατάσταση
της αιγυπτιακής οικονοµίας θωρείται το ότι δε θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε το σύστηµα,
που προτείνεται στο υπό εξέταση νοµοσχέδιο, οι επενδυτές
θα αγοράζουν τα εν λόγω οµόλογα για τη χρηµατοδότηση
συγκεκριµένου έργου και θα µοιράζονται τα κέρδη και τις
ζηµιές.
Έγκριση διορισµού νέου ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
Η Άνω Βουλή (Συµβούλιο της
Σούρα) ενέκρινε στις 27.01
την
υποψηφιότητα
του
Hisham Ramez ως νέου διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
της Αιγύπτου. Ο νέος διοικητής, τον οποίο πρότεινε για τη
συγκεκριµένη θέση ο Πρόεδρος Μόρσι στις 11.01 έπειτα
από την παραίτηση του επί δεκαετίας διοικητή Farouq ElOqda, έχει εργαστεί ως υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κατά το διάστηµα 2008-2011 και έκτοτε διετέλεσε
διευθύνων σύµβουλος της αιγυπτιακής Commercial International Bank (CIB). Της εν λόγω αλλαγής ακολούθησε παραίτηση ορισµένων στελεχών της Τράπεζας
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Μεταφορά της έδρας της Orascom

∆υσχέρειες στην αγορά πετρελαίου

Σε µεταφορά της έδρας
του στην Ολλανδία θα
προχωρήσει ο κατασκευαστικός κολοσσός της
Αιγύπτου Orascom µετά
τη συµφωνία µε αµερικανούς επενδυτές, ένας εκ
των οποίων είναι ο µεγιστάνας της Microsoft Bill Gates, µέσω συγχώνευσης µε την
Orascom N.V., που έχει έδρα της την Ολλανδία. Η µεταφορά
της έδρας θα έχει ως αποτέλεσµα και την αποχώρηση από το
Χρηµατιστήριο Καϊρου, ωστόσο το Κάιρο θα παραµείνει η
έδρα για τα έργα της εταιρείας στη Βόρειο Αφρική και Μ.
Ανατολή. Αν και η οικογένεια Sawiris, που κατέχει το µεγαλύτερο τµήµα µετοχών της Orascom, παρουσίασε την συµφωνία ως επιστροφή των ξένων επενδυτών στην Αίγυπτο, αναλυτές σηµειώνουν, ότι η διαγραφή από το εγχώριο Χρηµατιστήριο θα είναι µεγάλη απώλεια για την αιγυπτιακή αγορά. Όπως
έχει η συµφωνία, το 25% των µετοχών της νέας εταιρείας θα
παραµείνει στο αιγυπτιακό Χρηµατιστήριο.

Η νοµισµατική κρίση της Αιγύπτου επιδείνωσε τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα προµήθειας καυσίµων. Η κρατική
Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) προέβη σε αγορά µόνο 3
εκ. βαρελιών αργού πετρελαίου το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος οικονοµικού
έτους, δηλαδή την µισή ποσότητα που
είχε αρχικά ανακοινώσει. Οι επιδοτήσεις καυσίµων ανέρχονται στο 1/5 του ΑΕΠ της χώρας. Για
τον Ιανουάριο τ.έ. δεν έχει αγοραστεί καθόλου αργό πετρέλαιο, ενώ καθυστερεί και η παράδοση αυτού, που είχε αγοραστεί
τον ∆εκέµβριο, καθώς η EGPC συναντά αυξανόµενες δυσκολίες στο να εξασφαλίσει εγγυητικές επιστολές από τράπεζες,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η παράδοση. Η ανεπάρκεια
ρευστού σε συνδυασµό µε την υποτίµηση της λίρας έναντι
του δολαρίου, καθιστούν την αγορά καυσίµων δαπανηρή, τη
στιγµή που η ζήτηση για προϊόντα όπως βενζίνη και ντήζελ
αυξάνεται ενώ επιπλέον πρόβληµα δηµιουργεί και η µειωµένη παραγωγή φυσικού αερίου (το οποίο χρησιµοποιείται για
την παραγωγή του 55% του ηλεκτρικού ρεύµατος) παρά την
διακοπή των εξαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών.

Κατασκευή γέφυρας Αιγύπτου – Σ. Αραβίας
Η µεγαλύτερη κατασκευαστική της Σ. Αραβίας, ο Όµιλος Μπιν
Λάντεν, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του αιγυπτίου
προέδρου Μόρσι να χτιστεί µια γέφυρα, που να ενώνει την
Αίγυπτο µε τη Σ. Αραβία, σύµφωνα µε πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ΜΕΝΑ. Συγκεκριµένα, ο σαουδαραβικός όµιλος ανακοίνωσε, ότι δέχεται να συγχρηµατοδοτήσει το έργο από κοινού µε τον κρατικό αιγυπτιακό κολοσσό
Arab Contractors,
αλλά θα πρέπει να
υπάρχει «πολιτική
βούληση» για την
επιτυχία του έργου
και έγκριση από τις
δύο
κυβερνήσεις.
Σκοπός του έργου,
που υπολογίζεται σε
$3 δις, θα είναι η
ενδυνάµωση
των
οικονοµιών της περιοχής µε την αναβίωση µιας κοινής αραβικής αγοράς.
∆ιαπραγµατεύσεις για καταβολή φόρου
Η µεγαλύτερη εισηγµένη κατασκευαστική εταιρεία της Αιγύπτου, η Orascom Construction Industries (OCI) ανακοίνωσε,
ότι θα επαναλάβει τις συνοµιλίες µε τις φορολογικές αρχές
της χώρας σχετικά µε µη καταβληθέντα φόρο από την πώληση της µονάδας της παραγωγής τσιµέντου στον γαλλικό κολοσσό Lafarge. Το µη καταβληθέν ποσό ανέρχεται σε 14 δις
λίρες €1,8 δις) και µια αρχική συµφωνία µεταξύ της εταιρείας
και της κυβέρνησης επετεύχθη τον περασµένο Νοέµβριο για
µείωση κατά 2 δις λίρες.

Μείωση ηλεκτροδότησης των δρόµων
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Κυβέρνηση προσανατολίζεται
στη µείωση κατά το ήµισυ της ηλεκτροδότησης των δρόµων
στη χώρα, προκειµένου να εξασφαλίσει 700 µεγαβάτ ενέργειας αξίας 6 δις λιρών Αιγύπτου ($917,000). Το µέτρο θα
υλοποιηθεί έως τον επόµενο Μάρτιο, όπως δήλωσε ο νέος
Υπουργός Ηλεκτρισµού και Ενέργειας. Στα τέλη ∆εκεµβρίου
2012 15 σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη
χώρα διέκοψαν την παραγωγή λόγω έλλειψης καυσίµων, ενώ
αν δε βρεθεί λύση υπολογίζεται, ότι η µισή χώρα θα βυθιστεί
στο σκοτάδι. Υπενθυµίζεται, ότι τον περασµένο Οκτώβριο η
κυβέρνηση έκανε έκκληση στα εµπορικά καταστήµατα να
κλείνουν στις 10 µ.µ. για να εξασφαλίζεται ενέργεια, αλλά το
µέτρο, που ετίθετο σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 2012, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους εµπόρους και τους καταναλωτές.
∆άνειο για κατασκευή νέου σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας
Σε ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου
Ηλεκτρισµού αναφέρεται, ότι η κυβέρνηση συνήψε δάνειο ύψους $250 εκ. µε την
Islamic Development Bank (IDB), προκειµένου να χρηµατοδοτήσει την κατασκευή
σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας δυναµικότητας 1.950 µεγαβάτ στη Ανω Αίγυπτο.
Υπενθυµίζεται, ότι το 2012 η African Development Bank χορήγησε δάνειο στην
Κυβέρνηση για την κατασκευή σειράς σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο κυβερνείο του Σουέζ και στην περιοχή γύρω από το Κάιρο.
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Επιθεωρήσεις για αντιµετώπιση ελλείψεων καυσίµων

Μείωση εµπορικού ελλείµµατος

Εντατικότερους ελέγχους στα πρατήρια υγρών καυσίµων
αποφάσισε η Κυβέρνηση, σε µια προσπάθεια να αντιµετωπίσει τις συνεχιζόµενες ελλείψεις σε ντίζελ σε πολλές πόλεις,
που έχουν ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τεράστιες
σειρές αναµονής και κυκλοφοριακό χάος. Οι ελλείψεις, που
παρατηρούνται τα δύο τελευταία χρόνια, αποδίδονταν από
το αρµόδιο υπουργείο σε λαθρεµπόριο καυσίµων. Οι πολύ
µεγάλες επιδοτήσεις, που δίδονται για το συγκεκριµένο
προϊόν, είναι η αιτία της δηµιουργίας µαύρης αγοράς. Επισηµαίνεται ότι βάσει του προϋπολογισµού οικ. έτους
2012/13, οι επιδοτήσεις µόνο για το ντίζελ ανέρχονται σε
35,7 δις λίρες Αιγύπτου (περίπου $5.5 δις), ποσό που θα
αυξηθεί λόγω της συνεχιζόµενης υποτίµησης του εθνικού
νοµίσµατος. Ως εκ τούτου, αναµένεται ότι η κυβέρνηση θα
αντιµετωπίσει δυσχέρειες στην διατήρηση χαµηλών τιµών
καυσίµων για τους καταναλωτές, καθώς το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 200 δις λίρες
Αιγύπτου (περίπου €25 δις).

Σύµφωνα µε στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας της
Αιγύπτου, το εµπορικό
έλλειµµα της χώρας σε ετήσια βάση µειώθηκε κατά
34% τον περασµένο Οκτώβριο ανερχόµενο σε 13,68
δις λίρες Αιγύπτου από 20,97 δις λίρες τον Οκτώβριο 2011.
Το ίδιο µήνα καταγράφηκε µείωση τόσο στις εισαγωγές όσο
και στις εξαγωγές. Οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 10,4% κυρίως στα πετρελαιοειδή, υφάσµατα, έπιπλα και φάρµακα, ενώ
οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 25% κυρίως στα σιτηρά, καλαµπόκι, και ξυλεία.
Στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν µείωση του εµπορικού ελλείµµατος το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος οικονοµικού
έτους (Ιούλιος – Σεπτέµβριος), καθώς αυτό ανήλθε σε $6.8
δις έναντι $8.23 δις την ίδια περίοδο του προηγούµενου
έτους
Πώληση του διαθέσιµου βάµβακος

ΕΜΠΟΡΙΟ
Προµήθειες τροφίµων:
Το Υπουργείο Επενδύσεων ανακοίνωσε στον τύπο, ότι το
κονδύλι του προϋπολογισµού, που αφορά την αγορά επιδοτούµενων τροφίµων, θα αυξηθεί λόγω της υποτίµησης της
αιιγ.λίρας έναντι του δολαρίου και ενόψει πιθανής αύξησης
των τιµών τροφίµων. Εν τω µεταξύ ο αντιπρόεδρος της
κρατικής Γενικής Αρχής Προµηθειών (GASC) δήλωσε στο
Reuters, ότι η Αίγυπτος διαθέτει αποθέµατα δηµητριακών,
που επαρκούν έως την 22α Ιουνίου και ότι δεν υπάρχει πρόβληµα για την αγορά των απαραίτητων προµηθειών, παρά
την δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας. Τόνισε, δε, ότι
οι ανάγκες των αιγυπτίων αποτελούν κόκκινη γραµµή για
την κυβέρνηση.
Παρεµπόδιση εξαγωγής χρυσού:
Για δεύτερη φορά εντός διµήνου η Γενική Αρχή Τελωνείων
απαγόρευσε την εξαγωγή χρυσού από τον µεγαλύτερο παραγωγό της χώρας, την εταιρεία Centamin PLC, µε την
αιτιολογία ότι δεν έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Πετρελαίου. Σε ανακοίνωσή της η Αρχή επισηµαίνει ότι η απαγόρευση είναι «διαδικαστική» και ότι η άδεια εξαγωγής βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Υπουργού. Από την
πλευρά της η εταιρεία ανακοίνωσε, ότι ελπίζει πως η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε γραφειοκρατικούς λόγους. Η εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή
χρυσού τον Οκτώβριο-∆εκέµβριο 2012 έπειτα από διαµάχη
µε την αιγυπτιακή Κυβέρνηση αναφορικά µε την προµήθεια ντήζελ και τις εξαγωγές χρυσού από τη χώρα.

Αξιωµατούχος του
Yπουργείου Γεωργίας δήλωσε στον
τύπο, ότι η Κυβέρνηση πέτυχε να
διαθέσει το σύνολο
του παραγόµενου
στην Αίγυπτο βάµβακος την τρέχουσα περίοδο αφενός
διαθέτοντας µέρος στις κλωστοϋφαντουργικές µονάδες της
χώρας αφετέρου εξάγοντας το υπόλοιπο. Το βαµβάκι που
παρήχθη την εν λόγω περίοδο ανήλθε σε 2,2 εκ. καντάρια (1
καντάρ = 50 kgr), ενώ διατέθηκαν επιπλέον και άλλα
850.000 καντάρια της προηγούµενης περιόδου. Η ζήτηση για
εξαγωγές αιγυπτιακού βαµβακιού ανήλθε σε 1,5 εκ. καντάρια.
Η «επιτυχής» διάθεση της παραγωγής βάµβακος εσοδείας
2012 αποδίδεται, κατά την ανωτέρω δήλωση, στην αυξηµένη ζήτηση διεθνώς, στην υποτίµηση του αιγυπτιακού νοµίσµατος έναντι του δολαρίου και την αποτελεσµατική πολιτική
«µάρκετινγκ» του Υπουργείου.
Συνεπώς δεν ισχύει πλέον το επιχείρηµα «προστασίας των
βαµβακοπαραγωγών και αδυναµία διάθεσης τοπικής παραγωγής», για την de facto διατήρηση της απαγόρευσης εισαγωγής βάµβακος η οποία πλήττει κυρίως τους Ελληνες εξαγωγείς. Επισηµαίνεται ότι ο κύριος όγκος της αιγυπτιακής κλωστοϋφαντουργίας χρησιµοποιεί κοντόϊνο εισαγώµενο βαµβάκι,
ελληνικής κυρίως προέλευσης.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

∆ικαστική ακύρωση ιδιωτικοποίησης

Άνοδος τουρισµού το 2012 σε σχέση µε το 2011

Το ∆ιοικητικό Εφετείο της Αιγύπτου απέρριψε την έφεση της
κυβέρνησης κατά πρωτοβάθµιας απόφασης, σύµφωνα µε
την οποία ακυρωνόταν η συµφωνία ιδιωτικοποίησης της
κλωστοϋφαντουργίας «Shebin El-Kom». Συγκεκριµένα, τον
Σεπτέµβριο 2011 το αρµόδιο αιγυπτιακό δικαστήριο ακύρωσε την συµφωνία ιδιωτικοποίησης τριών βιοµηχανιών κλωστοϋφαντουργίας αποφασίζοντας, ότι αυτές έπρεπε να επιστρέψουν στην ιδιοκτησία του κράτους. Κατά της παραπάνω απόφασης άσκησε έφεση η Κυβέρνηση ανακοινώνοντας
όµως συγχρόνως, ότι θα σεβαστεί την όποια απόφαση του
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Πρόκειται για την δεύτερη
κυβερνητική έφεση κατά παρόµοιας απόφασης, η οποία
απορρίπτεται. Σύµφωνα µε το αιγυπτιακό δικαστικό σύστηµα
η εν λόγω απόρριψη της έφεσης καθιστά την πρωτοβάθµια
απόφαση τελεσίδικη και, ως εκ τούτου, το κράτος οφείλει να
επιστρέψει το χρηµατικό ποσό, που εισέπραξε από την ιδιωτική εταιρεία, και να αρχίσει εκ νέου να ασκεί τον έλεγχο επί
της εταιρείας. Τέλος, ενδιαφέρον έχει και το σκεπτικό της
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου: το δικαστήριο έκρινε,
ότι παρόλο που η ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου η Αίγυπτος να µπορέσει να
δανειοδοτηθεί από διεθνείς οργανισµούς, πολλές από τις
ιδιωτικοποιήσεις, που έλαβαν χώρα επί Μουµπάρακ, εγείρουν υποψίες διαφθοράς, σύγκρουσης ενδιαφερόντων και
έλλειψης διαφάνειας.

Ο υπουργός τουρισµού ανακοίνωσε, ότι το 2012 σηµειώθηκε
αύξηση του τουρισµού στην Αίγυπτο κατά 17% και άνοδος των
τουριστικών εσόδων κατά 13%, γεγονός που υποδεικνύει σταθερή ανάκαµψη του ζωτικού για την αιγυπτιακή οικονοµία τοµέα. Η αύξηση σηµαίνει συνολικό αριθµό τουριστών 11,5 εκ.
και έσοδα $9.9 δις, νούµερα που όµως υπολείπονται κατά πολύ αυτά του 2010, όταν επισκέφτηκαν τη χώρα 14,5 εκ. και το
έσοδα ανήλθαν σε $12.5 δις.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έσοδα από λιµάνι
Το αιγυπτιακό κράτος εισέπραξε 11,2 δις αιγ. λίρες ($1.7
δις) το 2012 από την ιδιωτική εταιρεία DP World, που διαχειρίζεται το λιµάνι Ain Sokhna της Ερυθράς Θάλασσας,
σύµφωνα µε ανακοίνωση της τελευταίας. Η DP World, µε
έδρα το Ντουµπάι, έχει συµβόλαιο διαχείρισης του λιµανιού
για 25 χρόνια αρχής γενοµένης το 1999 και αντιµετώπισε
προβλήµατα λειτουργίας το τελευταίο έτος λόγω εκτεταµένων απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της, µε
τους οποίους κατέληξε σε φιλικό διακανονισµό.
Απρόσκοπτη η λειτουργία της ∆ιώρυγας Σουέζ
Σύµφωνα µε επίσηµες δηλώσεις, η λειτουργία της ∆ιώρυγας
του Σουέζ δεν επηρεάστηκε από τις βιαιοπραγίες της 25ης
και 26ης Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σχεδόν σε όλη τη
χώρα, και 44 πλοία διέσχισαν συνολικά τη ∆ιώρυγα το εν
λόγω διήµερο. Αντίθετα, διεκόπη η λειτουργία του λιµανιού
του Πορτ Σαϊντ, καθώς οι εκεί εργαζόµενοι εγκατέλειψαν
τους χώρους εργασίας ακριβώς εξαιτίας των βιαιοπραγιών,
που
είχαν
ως αποτέλεσµα το θάνατο πολλών
ατόµων.

Ωστόσο τον Νοέµβριο σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο, ο αριθµός των τουριστών στην Αίγυπτο µειώθηκε κατά 8,3% σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι τουρίστες τον
συγκεκριµένο µήνα ανήλθαν συνολικά σε 1,1 εκ., παρουσιάζοντας ωστόσο αύξηση 8,3% σε ετήσια βάση, καθώς ήταν
100.000 περισσότεροι από τους τουρίστες τον Νοέµβριο
2011. Οι περισσότερες αφίξεις πραγµατοποιήθηκαν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ακολουθούµενες από αυτές των
χωρών της ∆υτικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Σοβαρό πλήγµα στον τουρισµό από τις ταραχές
Σοβαρές επιπτώσεις στον
τουρισµό κυρίως του Καΐρου είχαν οι αναταραχές,
που ξεκίνησαν στις 25.01.
Το βράδυ της 28ης Ιανουαρίου εγκληµατικά στοιχεία
εισέβαλαν στο 5 αστέρων
ξενοδοχείο
Semiramis
Intercontinental, το οποίο
βρίσκεται δίπλα στην πλατεία Ταχρίρ. Η αστυνοµία
ζήτησε από τις διευθύνσεις των ξενοδοχείων της περιοχής να
κλείσουν τις εισόδους τους και να διακόψουν την λειτουργία
των µη απαραίτητων µονάδων, όπως τα εστιατόρια, για τα
οποία τα εν λόγω ξενοδοχεία είναι φηµισµένα, καθώς εκτός
από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσφέρουν πανοραµική
θέα στον Νείλο. Εκ των πραγµάτων και οι κρατήσεις ακυρώθηκαν και µελλοντικές δεν πραγµατοποιήθηκαν, ενώ οι πελάτες
που είχαν εγκλωβισθεί έφυγαν το επόµενο πρωί.
Σε όλα τα ξενοδοχεία του Καΐρου το ποσοστό πληρότητας είναι
χαµηλό, ενώ χαµηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό στα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας και στις πόλεις µε αρχαιολογικό
ενδιαφέρον (Λούξορ και Ασουάν). Χαρακτηριστικά, ο διευθυντής πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήµατος στην Χερσόνησο του Σινά δήλωσε στον τύπο, ότι από τη εξέγερση του 2010
ο τουρισµός στην περιοχή έχει µειωθεί κατά 40% και τα έσοδα
κατά 60%, ενώ πολλές µονάδες αδυνατούν να καλύψουν τα
έξοδα λειτουργίας τους. Η κατάσταση αυτή έχει άµεση επίπτωση στο δηµόσιο χρέος της χώρας και τα συναλλαγµατικά αποθέµατα, καθώς ο τουρισµός αντιστοιχούσε προ του 2011 στο
11% του ΑΕΠ της χώρας και ήταν η κύρια πηγή συναλλάγµατος µαζί µε τα έσοδα της ∆ιώρυγας του Σουέζ και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών, τα
ποσοστά πληρότητας στα τέλη Ιανουαρίου 2013 ανέρχονται
σε 15% για το Κάιρο, 50% για τα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας και 5% για το Λούξορ και το Ασουάν.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Print Tec Exhibition
Duration: 7-9/2/2013
Tel. : 202-25770451-25770026
Fax. : 202-25777925
Organizer: Chamber of Printing Industry-Chemical & Fertilizers Export Council-Egypt Expo & Convention Authority

Defile Kids Exhibition-Summer 2013
Duration: 8-10/2/2013
Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618
Website: www.defiledegypte.com
E-mail: info@defiledegypte.com
Organizer: Defile D'Egypte Co.

Egypt Manufacturer Exhibition-EGYMADE 2013
Duration: 13-16/2/2013
Tel.: +2(02) 24017593 - 25774334
Website: www.egymade.com.eg
E-mail: info@egymade.com.eg
Organizer:Chamber of Engineering Industies-Engineering Export Council of Egypt-Egypt Expo & Convention Authority
The 4th International Exhibition on Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall Technology, Components and Prefabricated Units- WinDoorEX Middle East 2013
Duration:21-23/2/2013
Tel.:+2(02)22629682-22619545
Website:www.windorex.com
E-mail:info@arabiangerman.com
Organizer:Arabian German Exhibition LTD.

8th, Egypt Pool & Water Technology 2013 Exhibition-Aqua Therm 2013
Duration: 26-28/2/2013
Tel. : +2(02) 33842040
web site:www.aquathermeg.com
E-mail: info@aquathermeg.com
Organizer: Ein Visual Communication Co.
The 8th International Cairo Leather Exhibition
Duration: 28/2-3/3/2013
Tel. : 202-24017593
Organizer: Chamber of Leather Industries-Egyptian Leather Export Council-Egypt Expo & Convention Authority

MΑΡΤΙΟΣ
Cairo Fashion & Cairo Tex decorations Exhibition
Duration: 7-10/3/2013
Tel.: +2(02) 24551177-24556107
Website: www.pyramidsfaireg.com
E-mail: info@pyramidsfaireg.com
Organizer: Pyramids International Co.

Real State Exhibition
Duration: 7-10/3/2013
Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023
E-mail:zoominco@yahoo.com
Organizer: Zoom in Co.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684

