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Αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος         
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
εκτοξεύτηκε στα $17.7 δις (119,8 δις λίρες  το διάστηµα Ιουλίου 2012-Ιανουαρίου 
2013, καταγράφοντας αύξηση κατά 35,8% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 
προηγούµενου έτους. Το έλλειµµα αντιστοιχεί σε 6,5% του ΑΕΠ και η αύξησή του 
αποδίδεται σε αύξηση των εξόδων κατά 29,8% το δεύτερο τρίµηνο οικονοµικού 
έτους 2012/13 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους 
λόγω αύξησης των επιδοτήσεων και των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας. Το Υπουργεί-
ο Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου αναµένει, ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
της χώρας θα ανέλθει σε 200 δις λίρες έως το τέλος του 2013.  
 
Μέτρα Κεντρικής Τράπεζας για αποφυγή διολίσθησης της λίραςΜέτρα Κεντρικής Τράπεζας για αποφυγή διολίσθησης της λίραςΜέτρα Κεντρικής Τράπεζας για αποφυγή διολίσθησης της λίραςΜέτρα Κεντρικής Τράπεζας για αποφυγή διολίσθησης της λίρας 
Στις 4 Φεβρουαρίου σηµειώθηκε ανατίµηση του αιγυπτιακού νοµίσµατος έναντι του 
δολαρίου, έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας 
για κατάργηση της προµήθειας στα ανταλλακτήρια συ-
ναλλάγµατος. Η συναλλαγµατική ισοτιµία διαµορφώθη-
κε σε $1=6,70 λίρες για αγορά και $1=6,73 λίρες για 
πώληση. Επισηµαίνεται, ότι η Κεντρική Τράπεζα είχε 
επιβάλει στις τράπεζες και τα ανταλλακτήρια να επιβα-
ρύνουν µε προµήθεια τις αγορές ξένων νοµισµάτων, µε την προϋπόθεση, ότι η συ-
ναλλαγή γίνεται βάσει των επίσηµων ισοτιµιών.  
 
Περαιτέρω µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΠεραιτέρω µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΠεραιτέρω µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΠεραιτέρω µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
Στις 5 Φεβρουαρίου η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι τα συναλλαγ-
µατικά αποθέµατα της χώρας µειώθηκαν περαιτέρω τον Ιανουάριο 2013 κατά $1,4 
δις σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα, ανερχόµενα πλέον σε $13,613 δις από 
$15,014 δις στα τέλη ∆εκεµβρίου 2012. Τον περασµένο Ιανουάριο, η Κεντρική Τρά-
πεζα για πρώτη φορά ανακοίνωσε µε ποιον τρόπο δαπανήθηκε το 2011 και 2012  
µέρος των συναλλαγµατικών αποθεµάτων: $36 δις δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της διετίας για αγορά τεσσάρων βασικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των πετρε-
λαιοειδών και των δηµητριακών), ενώ µόνο το 2011 δαπανήθηκαν συνολικά $21 δις 
για την κάλυψη διαφυγόντων κεφαλαίων.  
 
Ο Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας διευκρίνισε, ότι τα υπάρχοντα 
συναλλαγµατικά διαθέσιµα επαρκούν για εισαγωγές µόνο τριών µηνών (το 2012 
δαπανήθηκαν $58.6 δις για εισαγωγές) και κάλεσε την Κυβέρνηση να καταρτίσει 
επείγον πρόγραµµα µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και αύξησης των συ-
ναλλαγµατικών αποθεµάτων έως τον επόµενο Ιούνιο, τονίζοντας, ότι οι συνοµιλίες 
της κυβέρνησης µε το ∆ΝΤ για δάνειο ύψους $4,8 δις έχουν διακοπεί έως ότου τρο-
ποποιηθεί το πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Ανέφερρε επίσης,  ότι εάν η 
Κυβέρνηση δεν περιορίσει τις περιττές εισαγωγές δε θα δύναται να εξισορροπήσει το 
ισοζύγιο πληρωµών. Οικονοµικοί αναλυτές υπολογίζουν τις εισαγωγές πολυτελών προ-
ϊόντων σε $4 δις. Τέλος, σύµφωνα πάντα µε τον υπουργό, η χώρα δεν βρίσκεται στα 
«πρόθυρα του γκρεµού», αλλά το πραγµατικό πρόβληµα έγκειται στην έλλειψη αυτών 
των εγχώριων πόρων, που θα επέτρεπαν στην Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει προβλε-
πόµενα ελλείµµατα.  
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Άνοδος δείκτη τιµών καταναλωτήΆνοδος δείκτη τιµών καταναλωτήΆνοδος δείκτη τιµών καταναλωτήΆνοδος δείκτη τιµών καταναλωτή 
 
Ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε σε ετήσια βάση τον 
περασµένο Ιανουάριο κατά 6,6% σε σύγκριση µε τον Ιανουάρι-
ο 2012. Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία, το γεγονός ο-
φείλεται στην µεγάλη άνοδο των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, 
τσιγάρων και λαχανικών. Σε µηνιαία βάση η αύξηση ανήλθε σε 
1,8% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα (∆εκέµβριο 
2012).    
 
Υποβάθµιση από Υποβάθµιση από Υποβάθµιση από Υποβάθµιση από Moody’s:Moody’s:Moody’s:Moody’s:  

 
Από Β2 σε Β3 υποβάθµισε την Αίγυ-
πτο ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων 
Moody's στις 12 Φεβρουαρίου, ε-
ξαιτίας αφενός του πρόσφατου κύ-
µατος βίας, αφετέρου της µεγαλύ-
τερης σε διάστηµα δεκαετίας µείω-
σης των συναλλαγµατικών αποθεµά-
των της χώρας, αλλά και της αβε-

βαιότητας σχετικά µε την παροχή δανείου από το ∆ΝΤ. Επιση-
µαίνεται, ότι προ 15νθηµέρου  και ο οίκος Fitch είχε υποβαθµί-
σει την Αίγυπτο από Β+ σε Β ανακοινώνοντας, ότι ενδέχεται να 
προβεί σε περαιτέρω υποβάθµιση, εάν υπάρξει καθυστέρηση 
στις βουλευτικές εκλογές. Την επόµενη µέρα της υποβάθµισης 
σηµειώθηκε νέο ιστορικό χαµηλό στην ισοτιµία της λίρας, κα-
θώς αυτή διαµορφώθηκε σε $1=7,2 λίρες Αιγύπτου.   
 
Αύξηση ανεργίας:Αύξηση ανεργίας:Αύξηση ανεργίας:Αύξηση ανεργίας: 
 
Κατά 0,5% αυξήθηκε η ανεργία το τελευταίο τρίµηνο του 
2012 ανερχόµενη πλέον σε 13%, σύµφωνα µε επίσηµα στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι εργαζόµενοι αιγύπτιοι είναι 
23,5 εκ. Συγκριτικά µε το τέταρτο τρίµηνο του 2010 (προ της 
εξέγερσης Ιανουαρίου 2011) η ανεργία έχει αυξηθεί κατά 4 
ποσοστιαίες µονάδες, καθώς η οικονοµική δραστηριότητα έχει 
επιβραδυνθεί. Στις αστικές περιοχές η ανεργία ανέρχεται σε 
17% και στις αγροτικές σε 10%, ενώ πλήττει το 9% των αν-
δρών και 24,7% των γυναικών.   
 
Επιβράδυνση ρυθµού ανάπτυξηςΕπιβράδυνση ρυθµού ανάπτυξηςΕπιβράδυνση ρυθµού ανάπτυξηςΕπιβράδυνση ρυθµού ανάπτυξης 
 
Ο Υπουργός Σχεδιασµού ανακοίνωσε στις 18.02, ότι ο ρυθµός 
οικονοµικής ανάπτυξης το δεύτερο τρίµηνο έτους 2012-13 
(Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2012) πιθανόν να είναι κατά 0,2% 
χαµηλότερος από το προηγούµενο τρίµηνο, οπότε ανήλθε σε 
2,6%. Επιπλέον, ο υπουργός αναθεώρησε προς τα κάτω τον 
προβλεπόµενο για το σύνολο του οικ. έτους 2012-13 ρυθµό 
ανάπτυξης από 3,5% σε 3%. Το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2012) ο ρυθµός ανά-
πτυξης συρρικνώθηκε κατά 21% σε σύγκριση µε το προηγού-
µενο τρίµηνο εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας.  

Αύξηση εµπορικού ελλείµµατοςΑύξηση εµπορικού ελλείµµατοςΑύξηση εµπορικού ελλείµµατοςΑύξηση εµπορικού ελλείµµατος 
 
Κατά 29% αυξήθηκε το εµπορικό έλλειµµα της Αιγύπτου 
τον Νοέµβριο 2012 σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο 
2011, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Το έλλειµµα ανήλθε σε 29 δις λίρες Αιγύπτου από 17 δις 
ένα έτος νωρίτερα, ενώ και σε µηνιαία βάση αυξήθηκε 
σηµαντικά από τα 14 δις λίρες τον Οκτώβριο 2012. Η 
Στατιστική Υπηρεσία αποδίδει την αύξηση στην πτώση 
των εξαγωγών, (µείωση τον Νοέµβριο κατά 1,5%) ανερ-
χόµενες συνολικά σε 15 δις λίρες. Τα προϊόντα, για τα 
οποία υπήρξε µειωµένη ζήτηση από το εξωτερικό ήταν 
τα πετρελαιοειδή, υφάσµατα, λιπάσµατα και ηλεκτρικά 
καλώδια. Παράλληλα καταγράφηκε αύξηση εισαγωγών 
κατά 14% σε 36 δις λίρες εξαιτίας κυρίως της αύξησης 
της τιµής βασικών αγαθών, όπως το σιτάρι, το καλαµπό-
κι, τα ξύλα και ο σίδηρος. Τέλος, το έλλειµµα του ισοζυγί-
ου πληρωµών της χώρας µειώθηκε το τρίτο τρίµηνο 
οικονοµικού έτους 2012-13 σε $518,7 εκ.    
 
 
Αύξηση φορολογικών εσόδωνΑύξηση φορολογικών εσόδωνΑύξηση φορολογικών εσόδωνΑύξηση φορολογικών εσόδων 
 
Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Φορολογικής Αρχής ανα-
κοίνωσε, ότι το διάστηµα 1.01-24.02.2013 τα φορολο-
γικά έσοδα ανήλθαν σε 120 δις λίρες  δηλ. αύξηση κατά 
16% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου 
έτους.  Η αύξηση αποδίδεται στην επιτυχή εφαρµογή 
των προσφάτως θεσπισθέντων µεταρρυθµίσεων στο 
σύστηµα συλλογής των φόρων και ιδίως στο νέο σύστη-
µα ηλεκτρονικής πληρωµής τους και στην µείωση της 
φοροδιαφυγής. Τα έσοδα από τους φόρους αντιστοι-
χούν σε 70% του συνολικών κρατικών εσόδων της Αιγύ-
πτου. Το οικονοµικό 
έτος 2011/12 τα 
φορολογικά έσοδα 
ανήλθαν σε 170 δις 
λίρες, ενώ σκοπός της 
κυβέρνησης είναι να 
συλλέξει 260 δις λίρες 
από φόρους το τρέχον 
οικονοµικό έτος.    
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Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων από συνεργάτες του προ-Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων από συνεργάτες του προ-Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων από συνεργάτες του προ-Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων από συνεργάτες του προ-
ηηηηγγγγοοοούύύύµµµµεεεεννννοοοουυυυ καθεστώτος: καθεστώτος: καθεστώτος: καθεστώτος:  
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του κυβερνητικού τύπου $174 εκ. 
σε ρευστό και γη έχουν επιστραφεί στην χώρα έπειτα από την 
«συµφωνία συµφιλίωσης» µεταξύ Κυβέρνηση και σηµαινόντων 
προσώπων του προηγούµενου καθεστώτος. Πρόθεση της κυ-
βέρνησης αποτελεί η επίτευξη συµφωνίας µε την κατασκευα-
στική Damac, µε έδρα το Ντουµπάι για επιστροφή γης αξίας 
$1.3 δις. Στις αρχές Φεβρουαρίου τ.έ. ο Υπουργός Οικονοµι-
κών ανακοίνωσε το άνοιγµα δύο νέων λογαριασµών στην Κε-
ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου για ανακτηθέντα κεφάλαια είτε 
από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό µετά από 
«συµφωνίες συµφιλίωσης».   
 
 
Οικονοµικό πρόγραµµα ενόψει σύναψης συµφωνίας µε ∆ΝΤ Οικονοµικό πρόγραµµα ενόψει σύναψης συµφωνίας µε ∆ΝΤ Οικονοµικό πρόγραµµα ενόψει σύναψης συµφωνίας µε ∆ΝΤ Οικονοµικό πρόγραµµα ενόψει σύναψης συµφωνίας µε ∆ΝΤ     
 
Η Κυβέρνηση δηµοσιοποίησε νέο οικονοµικό πρόγραµµα µε 
στόχο την ανάκαµψη της αιγυπτιακής οικονοµίας και το οποί-
ο θα παρουσιαστεί στο ∆ΝΤ προκειµένου το τελευταίο να ε-
γκρίνει δάνειο ύψους $4.8.  Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, οι 
οποίες για να ισχύσουν πρέπει να επικυρωθούν από την Γε-
ρουσία (δεδοµένου ότι η Κάτω Βουλή έχει διαλυθεί), είναι 
σαφώς µικρότερης έκτασης από αυτές που είχαν ανακοινω-
θεί τον ∆εκέµβριο και εν συνεχεία είχαν άρον άρον ανακλη-
θεί, µετά τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.  
 
Η  Κυβέρνηση ελπίζει να εξοικονοµήσει $ 1,8 δις το οικ. έτος 
2013/14 κυρίως από την σταδιακή κατάργηση των επιδοτή-
σεων στην ενέργεια και να  αυξήσει τα έσοδά της από την 
φορολογία.     
Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε αυξήσεις σε ποτά, τσιγάρα, 
χάλυβα, τσιµέντο και τηλεπικοινωνίες, σε µία «µετριοπαθή» 
δηλαδή εκδοχή των σαρωτικών αυξήσεων του ∆εκεµβρίου 
2012. ∆εν πρόκειται να επιβληθούν αυξήσεις στα λιπάσµατα, 
στο λάδι και στα ξύλα καθώς θα έχουν άµεση επίδραση στο 
πενιχρό εισόδηµα των αγροτών και των χαµηλών εισοδηµατι-
κών τάξεων     
 
Οσον αφορά τις επιδοτήσεις στην ενέργεια, αυτές πρόκειται 
να καταργηθούν σταδιακά εντός τριετίας στις ενεργοβόρες 
βιοµηχανίες ενώ θα συνεχίσει η επιδότηση στις βιοµηχανίες 
τροφίµων για κοινωνικούς λόγους. Οσον αφορά τους κατανα-
λωτές, το σύστηµα θα εκλογικευθεί µε έκδοση «κουπονιών» 
για περιορισµένη χρήση επιδοτούµενης βενζίνης µέχρι ορισµέ-
νου ποσού. Επισηµαίνεται ότι τα 2/3 των κρατικών δαπανών 
αφορούν τις επιδοτήσεις (κυρίως ενέργεια), την εξυπηρέτηση 
του χρέους και µισθούς.  
 
Σύµφωνα µε κυβερνητικές εκτιµήσεις, το δηµόσιο χρέος πρό-
κειται να διαµορφωθεί το 2013/14 στο 11% του ΑΕΠ. Υπό 
την αίρεση της επιτυχούς εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων, 
τα συναλλαγµατικά αποθέµα-
τα θα ανέλθουν έως το τέλος 
του τρέχοντος οικ. έτους σε 
$22 δις έναντι $13.6 τον 
Ιανουάριο 2013 και $ 30 δις 
τον Ιανουάριο 2011. 

Στα Στα Στα Στα 92 92 92 92 εκατοµµύρια οι Αιγύπτιοι:εκατοµµύρια οι Αιγύπτιοι:εκατοµµύρια οι Αιγύπτιοι:εκατοµµύρια οι Αιγύπτιοι:  
 
Η Στατιστική 
Υπηρεσία της 
Αιγύπτου ανα-
κοίνωσε, ότι ο 
αριθµός των 
αιγυπτίων θα 
έχει ανέλθει στα 
92 εκ. τον Μάρ-
τιο 2013 από 
91 εκ. στα τέλη 
Αυγούστου 
2012. Από αυ-
τούς, 84 εκ. 
ζουν στην Αίγυ-
πτο και 8 στο 
εξωτερικό, ενώ 51% του πληθυσµού αποτελείται από άνδρες 
και 49% από γυναίκες. Σε κάθε τετραγωνικό χιλιόµετρο αντι-
στοιχούν κατά µέσο όρο 1.092 κάτοικοι, ενώ η µεγαλύτερη 
πυκνότητα παρατηρείται στο Κάιρο µε 47.097 κατοίκους 
ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο.        

    
ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    

    
Προβλήµατα στη γεωργία από επιδροµή ακριδών:Προβλήµατα στη γεωργία από επιδροµή ακριδών:Προβλήµατα στη γεωργία από επιδροµή ακριδών:Προβλήµατα στη γεωργία από επιδροµή ακριδών:  
 
Ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) προειδοποίησε, 
ότι το νοτιοανατολικό τµήµα της Αιγύπτου απειλείται από επι-
δροµή ακριδών εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων στις 
αρχές Φεβρουαρίου, ενώ και το κρατικό πρακτορείο ειδήσε-
ων ΜΕΝΑ ανέφερε, ότι παρουσιάστηκαν µεγάλα σµήνη στην 
Άνω Αίγυπτο, που απειλούν τις καλλιέργειες. Σύµφωνα µε τον 
FAO το υπουργείο γεωργίας κατάφερε τον περασµένο µήνα 
να καθαρίσει σχεδόν 11.000 εκτάρια γης χρησιµοποιώντας 
φυτοφάρµακα, αλλά ο αριθµός τους αυξήθηκε σηµαντικά 
κυρίως κατά µήκος της Ερυθράς Θάλασσας. 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Προσπάθειες για επιστροφή επιχειρηµατιών:Προσπάθειες για επιστροφή επιχειρηµατιών:Προσπάθειες για επιστροφή επιχειρηµατιών:Προσπάθειες για επιστροφή επιχειρηµατιών:  
 
Εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης γνωστοποίησε στον 
εγχώριο τύπο την ύπαρξη νόµου για την διευκόλυνση επιστρο-
φής στην χώρα επιχειρηµατιών για τους οποίους υπάρχουν 
υπόνοιες διαφθοράς, ο οποίος προβλέπει ασυλία ως προς τη 
φυλάκιση και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Επιπλέ-
ον, ο εν λόγω νόµος, που έχει επικυρωθεί από τη Σούρα 
(Κάτω Βουλή), ενθαρρύνει τους εν λόγω επιχειρηµατίες να 
ρυθµίσουν τις οικονοµικές τους διαφορές µε επιτροπή εκπρο-
σώπων της Κυβέρνησης και συναρµόδιων υπουργείων, που 
θα συσταθεί για τον σκοπό αυτόν.  
Εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης δήλωσε, ότι αναµέ-
νεται να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στην αιγυπτιακή οικονοµία 
και να επιστρέψουν κεφάλαια, τα οποία έφυγαν από τη χώρα 
µε την εξέγερση του 2011. Ο επικεφαλής της Οµοσπονδίας 
Αιγυπτιακών Επιχειρήσεων σχολίασε θετικά τον νόµο αναφέ-
ροντας, ότι οι επιχειρηµατίες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς 
για να µπορούν να αναλαµβάνουν επιχειρηµατικούς κινδύ-
νους και να µην απειλούνται από νοµικές διώξεις.      



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    

∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας 
Η Παγκόσµια Τράπεζα συµφώνησε στη χορήγηση δανείου 
ύψους $6.7 εκ. προς την Αίγυπτο για την βελτίωση της διαχεί-
ρισης των υδάτινων πόρων. Υπενθυµίζεται, ότι πρόσφατα η 
Παγκόσµια Τράπεζα χορήγησε στην Αίγυπτο δάνειο ύψους 
$450 εκ. για τη χρηµατοδότηση τριών έργων που αποβλέ-
πουν στη βελτίωση των αποχετευτικών και αρδευτικών γεωρ-
γικών δικτύων µέσα στα επόµενα τρία χρόνια.  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Πτώση λίρας µετά από δηµοπρασία δολαρίωνΠτώση λίρας µετά από δηµοπρασία δολαρίωνΠτώση λίρας µετά από δηµοπρασία δολαρίωνΠτώση λίρας µετά από δηµοπρασία δολαρίων 
Στην δηµοπρασία της 6.02, η Κεντρική Τράπεζα δηµοπράτη-
σε $49.6 εκ. µε συναλλαγµατική ισοτιµία $1=6,7020 λίρες 
από $1=6,6920 λίρες στη δηµοπρασία της 4.02. Το σύστηµα 
των δηµοπρασιών υιοθετήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα 
στις αρχές Ιανουαρίου 2013, όταν έγινε αντιληπτό, ότι δεν 
ήταν πλέον σε θέση να στηριχθεί το εθνικό νόµισµα µε παρεµ-
βάσεις της Τράπεζας, λόγω της µεγάλης µείωσης των συναλ-
λαγµατικών αποθεµάτων. Μετά την πτώση της συναλλαγµατι-
κής ισοτιµίας, η Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει σε 
έκτακτη δηµοπρασία την επόµενη µέρα, προφανώς για να 
βοηθήσει στην ανάκαµψη του εθνικού νοµίσµατος. Η δηµο-
πρασία της 6.02 ήταν η 18η κατά σειρά, ενώ από την έναρξη 
εφαρµογής του συγκεκριµένου συστήµατος, η λίρα απώλεσε 
8% της αξίας του. 
 
∆ηµοπρασία εντόκων γραµµατίων∆ηµοπρασία εντόκων γραµµατίων∆ηµοπρασία εντόκων γραµµατίων∆ηµοπρασία εντόκων γραµµατίων 
Σε δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων αξίας 5,5 δις λιρών 
προέβη η Κεντρική Τράπεζα στις 24.02. Σκοπός των επανα-
λαµβανόµενων δηµοπρασιών είναι η εξασφάλιση, για λογα-
ριασµό του υπουργείου οικονοµικών, του ποσού των 52,5 δις 
λιρών µέσω εντόκων γραµµατίων και µακροπρόθεσµων κρατι-
κών οµολόγων έως τα τέλη Φεβρουαρίου.  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

$$$$300 300 300 300 εκ από την Παγκόσµια Τράπεζα για κατασκευή κατοι-εκ από την Παγκόσµια Τράπεζα για κατασκευή κατοι-εκ από την Παγκόσµια Τράπεζα για κατασκευή κατοι-εκ από την Παγκόσµια Τράπεζα για κατασκευή κατοι-
κιώνκιώνκιώνκιών 
Σε δάνειο $300 εκ. προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχώ-
ρησε η Παγκόσµια Τράπεζα, η οποία από κοινού µε το Υπουρ-
γείο Στέγασης θα επιµεληθεί έργου για την κατασκευή κατοι-
κιών για άτοµα χαµηλού εισοδήµατος.   
 
Κλείσιµο κατασκευαστικών εταιρειών λόγω ύφεσηςΚλείσιµο κατασκευαστικών εταιρειών λόγω ύφεσηςΚλείσιµο κατασκευαστικών εταιρειών λόγω ύφεσηςΚλείσιµο κατασκευαστικών εταιρειών λόγω ύφεσης 
Το 60% των µελών της Αιγυπτιακής Συνοµοσπονδίας Κατα-
σκευαστών (άτοµα και εταιρείες) τερµάτισε τις εργασίες την 
τελευταία διετία , λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στον 
τοµέα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Συνοµοσπονδίας και 
συµπλήρωσε, ότι σε όσους σταµάτησαν πρόσφατα τις εργασί-
ες τους το κράτος οφείλει συνολικά 13 δις λίρες. Οι περισσό-
τεροι εξ αυτών αναζητούν πλέον εργασία στο εξωτερικό, κυρί-
ως στο Κατάρ, τη Λιβύη, τη Σ. Αραβία και την Αλγερία. Η α-
προθυµία των επενδυτών να χρηµατοδοτήσουν κατασκευα-
στικά έργα, η άνοδος στις τιµές των δοµικών υλικών και η 
διστακτικότητα των τραπεζών να παράσχουν δάνεια µέσα σε 
συνθήκες ύφεσης είναι ορισµένες από τις αιτίες της κρίσης 
του τοµέα.        
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Μείωση επιδοτήσεων ενέργειαςΜείωση επιδοτήσεων ενέργειαςΜείωση επιδοτήσεων ενέργειαςΜείωση επιδοτήσεων ενέργειας    
Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για την κατά 50% σταδι-
ακή µείωση των επιδοτήσεων ενέργειας µέσα στην επόµενη 
πενταετία σύµφωνα µε δηµοσίευµα του κρατικού πρακτορεί-
ου ειδήσεων ΜΕΝΑ. Ο  Υπουργός Πετρελαίου ανέφερε ότι, το 
πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος οικ. έτους (Ιούλιος-
∆εκέµβριος 2012) δαπανήθηκαν 55 δις λίρες ($8.1 δις) για 
επιδοτήσεις ενέργειας, ποσό που αναµένεται να ανέλθει σε 
110 δις λίρες ($16.3 δις) στο τέλος του έτους. Η αρχή των 
µειώσεων έγινε το Νοέµβριο 2012, όταν η κυβέρνηση ενέ-
κρινε την περικοπή του επιδόµατος για το πιο ακριβό είδος 
βενζίνης, ενώ ανακοινώθηκε και η συνολική περικοπή 70 δις 
λιρών ($10.4 δις) από επιδοτήσεις ενέργειας κατά το τρέχον 
οικ. έτος. Αναλυτές θεωρούν, ότι η κυβέρνηση είναι αισιόδο-
ξη στις προβλέψεις της, καθώς και ο προηγούµενος προϋπο-
λογισµός (2011/12) προέβλεπε δαπάνες για τις εν λόγω επι-
δοτήσεις ύψους 95 δις λιρών  ($14.1 δις), που όµως τελικά 
ανήλθαν σε 115 δις λίρες ($17.1  δις).    
 
∆ιάψευση πληροφοριών για ελλείψεις καυσίµων ∆ιάψευση πληροφοριών για ελλείψεις καυσίµων ∆ιάψευση πληροφοριών για ελλείψεις καυσίµων ∆ιάψευση πληροφοριών για ελλείψεις καυσίµων     
Ο Υπουργός Πετρελαίου ανακοίνωσε στις 31.01, ότι δεν υ-
πάρχουν ελλείψεις καυσίµων στην αιγυπτιακή αγορά, τονίζο-
ντας ότι η διάθεση αντιστοιχεί σε ποσοστό 105% της ζήτη-
σης. Αναφορικά µε τις ουρές, που σχηµατίζονται σε πολλά 
πρατήρια βενζίνης, είπε ότι οι οδηγοί µάλλον σπεύδουν για 
να αντιµετωπίσουν φηµολογούµενη µελλοντική έλλειψη. Η 
Αίγυπτος παράγει το 75% του ντίζελ, που καταναλώνει. Κατά 
την τελευταία διετία υπήρξαν περιοδικά προβλήµατα ελλεί-
ψεων καυσίµων, πρόβληµα που η επίσηµη πλευρά αποδίδει 
αφενός στην ύπαρξη µαύρης αγοράς, η οποία δηµιουργεί 
τεχνητές ελλείψεις, αφετέρου στα ΜΜΕ για δηµιουργία πανι-
κού στους οδηγούς.  
 
∆ιακοπή λειτουργίας σταθµού υγροποίησης φυσικού αερίου∆ιακοπή λειτουργίας σταθµού υγροποίησης φυσικού αερίου∆ιακοπή λειτουργίας σταθµού υγροποίησης φυσικού αερίου∆ιακοπή λειτουργίας σταθµού υγροποίησης φυσικού αερίου 
 
Ο σταθµός υγροποίησης φυσικού αερίου της ∆αµιέττη διέκο-
ψε την λειτουργία του, καθώς η αιγυπτιακή κυβέρνηση κα-
τευθύνει το παραγόµενο προϊόν στην εσωτερική αγορά και 
όχι στις εξαγωγές, σύµφωνα µε ανακοίνωση της διαχειρίστρι-
α εταιρείας Union Fenosa Gas (UFG). Στέλεχος της εν λόγω 
εταιρείας (ιδιοκτησία κατά ίσα µέρη της ισπανικής  Gas 
Natural και της ιταλικής Eni SpA) δήλωσε, ότι δεν υπάρχουν 
σκέψεις για πώλησή της ενώ αναλυτές εκτιµούν ότι θεωρεί-
ται απίθανη η λειτουργία του σταθµού κατά το τρέχον έτος. 
Επισηµαίνεται, ότι υπάρχουν δύο σταθµοί υγροποίησης φυσι-
κού αερίου στην Αίγυπτο, το οποίο στην υγρή µορφή του 
φορτώνεται σε πλοία και εξάγεται. Μετά τις ελλείψεις καυσί-
µων και τις επαναλαµβανόµενες διακοπές ρεύµατος το πε-
ρασµένο καλοκαίρι, η κυβέρνηση αποφάσισε να κρατήσει το 
παραγόµενο φυσικό αέριο για εσωτερική κατανάλωση.  
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Μεγάλες αυξήσεις τιµών καυσίµων για βιοµηχανίεςΜεγάλες αυξήσεις τιµών καυσίµων για βιοµηχανίεςΜεγάλες αυξήσεις τιµών καυσίµων για βιοµηχανίεςΜεγάλες αυξήσεις τιµών καυσίµων για βιοµηχανίες    
    
 Στις 19.02 η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε νέες αυξή-
σεις στις τιµές καυσίµων για πολλές βιοµηχανίες, προκαλώ-
ντας αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κάνουν λόγο 
για αύξηση ύψους 50%. Οι επιδοτήσεις καυσίµων στη χώρα 
ανέρχονται στο 1/5 του προϋπολογισµού ενώ το δηµοσιονοµι-
κό έλλειµµα συνεχώς διογκώνεται και  η Κυβέρνηση πιέζεται 
να περικόψει τις επιδοτήσεις για καύσιµα προκειµένου να 
εξασφαλίσει δάνειο από το ∆ΝΤ. Οι νέες τιµές αφορούν το 
σύνολο των βιοµηχανιών εκτός από αρτοποιεία, µονάδες πα-
ραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και βιοµηχανίες τροφίµων. 
Ωστόσο η κυβερνητική ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πότε θα 
αρχίσει η εφαρµογή του νέου µέτρου.  
 
Νέο σύστηµα διανοµής επιδοτούµενων καυσίµωνΝέο σύστηµα διανοµής επιδοτούµενων καυσίµωνΝέο σύστηµα διανοµής επιδοτούµενων καυσίµωνΝέο σύστηµα διανοµής επιδοτούµενων καυσίµων 
Ο υπουργός πετρελαίου ανακοίνωσε ότι από 1ης Ιουλίου θα 
αρχίσει η εφαρµογή του νέου συστήµατος διανοµής επιδοτού-
µενων καυσίµων µέσω «έξυπνων καρτών». Το µέτρο επρόκειτο 
να αρχίσει να εφαρµόζεται τον επόµενο Απρίλιο, αλλά ανα-
βλήθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών.   
 
Εγκαταλείπει την Αίγυπτο η Εγκαταλείπει την Αίγυπτο η Εγκαταλείπει την Αίγυπτο η Εγκαταλείπει την Αίγυπτο η Novatek:Novatek:Novatek:Novatek:  

Η δεύτερη µεγαλύτερη ρωσική εται-
ρεία φυσικού αερίου αποφάσισε να 
φύγει από την αιγυπτιακή αγορά και 
να διακόψει τις εργασίες της στη 
χώρα εξαιτίας της πολιτικής αστά-

θειας και της επιδείνωσης των συνθηκών ασφάλειας. Η ρωσι-
κή εταιρεία άρχισε την δραστηριότητά της στην Αίγυπτο το 
2009 και είχε ανακοινώσει, ότι έως το 2012 θα αύξανε τον 
όγκο εργασιών της σε $40 εκ. Μετά την εξέγερση οι εργασίες 
της διακόπηκαν πολλές φορές για λόγους ασφαλείας. 
 
Κατάργηση επιδοτήσεων για τη βιοµηχανίαΚατάργηση επιδοτήσεων για τη βιοµηχανίαΚατάργηση επιδοτήσεων για τη βιοµηχανίαΚατάργηση επιδοτήσεων για τη βιοµηχανία 
Έως το 2016 θα έχουν καταργηθεί παντελώς οι επιδοτήσεις 
ηλεκτρισµού σε όλες τις βιοµηχανίες, όπως δήλωσε ο υπουρ-
γός βιοµηχανίας και εξωτερικού εµπορίου. Επίσης τόνισε, ότι 
θα δοθεί έµφαση στη νέα τεχνολογία και στην αντικατάσταση 
των παλιών λαµπτήρων για εξοικονόµηση ενέργειας.     
 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτωνΑύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτωνΑύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτωνΑύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων 
 
Το Συµβούλιο Πληροφόρησης για την Αγορά Αυτοκινήτων α-
νακοίνωσε, ότι το 2012 αυξήθηκε κατά 8% η ζήτηση για οχή-
µατα, γεγονός που αποδίδεται στην βεβαιότητα την περίοδο 
εκείνη για µελλοντική υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. 
72% των 200.252 συνολικά πωληθέντων οχηµάτων αφορούν 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, 10% λεωφορεία και 18% φορ-
τηγά. Αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων σηµειώθηκε και τον 
Ιανουάριο 2013. Συγκεκριµένα, κατά 43% (17.463 αυτοκίνη-
τα) αυξήθηκαν οι πωλήσεις των οχηµάτων τον Ιανουάριο 
2013 σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του προηγούµενου έτους. 
Ωστόσο, πολλοί έµποροι ανησυχούν για το επόµενο διάστηµα 
εξαιτίας της υποτίµησης του εθνικού νοµίσµατος.  
 
 

Σχέδιο για διπλασιασµό του εµπορίου ΤουρκίαςΣχέδιο για διπλασιασµό του εµπορίου ΤουρκίαςΣχέδιο για διπλασιασµό του εµπορίου ΤουρκίαςΣχέδιο για διπλασιασµό του εµπορίου Τουρκίας----ΑιγύπτουΑιγύπτουΑιγύπτουΑιγύπτου 
 
Μετά τη συνάντηση που είχε ο αιγύ-
πτιος πρόεδρος µε τον τούρκο οµό-
λογο τους και η οποία έγινε στα 
πλαίσια της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης 
Κορυφής στο Κάιρο, ο κ. Μόρσυ 
ανακοίνωσε, ότι οι δύο χώρες θα 
διπλασιάσουν τον όγκο των εµπορι-
κών τους συναλλαγών µέσα στα 
επόµενα χρόνια, µε την ελπίδα το 
διµερές εµπόριο να ανέλθει σε $10 
δις. Επιπλέον, συµφωνήθηκε η δηµι-
ουργία µικτού εµπορικού επιµελητηρίου και η προώθηση των 
εκατέρωθεν επενδύσεων. Οι τουρκικές επενδύσεις στην Αίγυ-
πτο υπολογίζονται σε  $2 δις.   
 
Αύξηση εισαγωγικών δασµώνΑύξηση εισαγωγικών δασµώνΑύξηση εισαγωγικών δασµώνΑύξηση εισαγωγικών δασµών 
 
Στις 13 Φεβρουαρίου το υπουργικό συµβούλιο ενέκρινε νοµο-
σχέδιο για την αύξηση των εισαγωγικών δασµών σε «µη απα-
ραίτητα αγαθά». Το νοµοσχέδιο, που προτάθηκε από την 
Προεδρία, περιλαµβάνει προϊόντα όπως σκάφη, ρολόγια, γυα-
λιά ηλίου, καθώς και ορισµένα 
τρόφιµα, µεταξύ των οποίων οι 
γαρίδες και οι ξηροί καρποί. 
∆εν έχει δοθεί ακόµα στην δη-
µοσιότητα ο πλήρης κατάλογος 
των προϊόντων του νοµοσχεδί-
ου.  
    
    
Αποπληρωµή εµπορικών χρεών σε λίρες ΑιγύπτουΑποπληρωµή εµπορικών χρεών σε λίρες ΑιγύπτουΑποπληρωµή εµπορικών χρεών σε λίρες ΑιγύπτουΑποπληρωµή εµπορικών χρεών σε λίρες Αιγύπτου    
  
Ο υπουργός βιοµηχανίας και εξωτερικού εµπορίου δήλωσε, 
ότι η Κυβέρνηση θα αποπληρώσει το 25% του χρέους της 
προς αλλοδαπές πετρελαϊκές εταιρείες σε εγχώριο νόµισµα. 
Οι αιγυπτιακές τράπεζες αποφάσισαν να αναβάλουν τα σχέ-
διά τους για παράταση των δανείων ύψους µεταξύ $1.7 και 
$2 δις της Γενικής Πετρελαϊκής Εταιρείας της Αιγύπτου έως 
ότου αναθεωρηθούν τα επιτόκια βάσει της υποβάθµισης της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Moody’s.   
 
Προώθηση εξαγωγώνΠροώθηση εξαγωγώνΠροώθηση εξαγωγώνΠροώθηση εξαγωγών 
 
Κατά το πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού έτους 2012/13 το 
Ταµείο Ανάπτυξης Εξαγωγών παρέσχε το ποσό του 1,5 δις 
λιρών σε 1.700 εταιρείες προς αρωγή των εξαγωγικών τους 
δραστηριοτήτων. Το 60% του ποσού δόθηκε σε µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Ζηµιές από τις βιαιοπραγίες στο Ζηµιές από τις βιαιοπραγίες στο Ζηµιές από τις βιαιοπραγίες στο Ζηµιές από τις βιαιοπραγίες στο Port SaidPort SaidPort SaidPort Said    
 
Σύµφωνα µε δηλώσεις 
στον Τύπο του επικε-
φαλής της διεύθυνσης 
εργατικού δυναµικού 
του Port Said, 24 
εργοστάσια, που απα-
σχολούν 35.000 ερ-
γαζόµενους, έχουν 
αναστείλει την παρα-
γωγή τους από την 

26η Ιανουαρίου, οπότε και άρχισαν οι βιαιοπραγίες στην 
πόλη. Επίσης ανακοίνωσε, ότι η διεύθυνση θα αποζηµιώσει 
τις βιοµηχανίες, που επλήγησαν από το κύµα βίας και εκτί-
µησε ότι οι ηµερήσιες απώλειες ανέρχονται σε 17 εκ. λίρες. 
 
Κατασκευή βιοµηχανικής ζώνης στη Χερσόνησο του ΣινάΚατασκευή βιοµηχανικής ζώνης στη Χερσόνησο του ΣινάΚατασκευή βιοµηχανικής ζώνης στη Χερσόνησο του ΣινάΚατασκευή βιοµηχανικής ζώνης στη Χερσόνησο του Σινά    
 
Τα σχέδια του υπουργείου του να κατασκευάσει µια νέα 
βιοµηχανική ζώνη στην πόλη Abu Zenima της Χερσονήσου 
του Σινά δηµοσιοποίησε ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Εξω-
τερικού Εµπορίου. Η οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη 
της Χερσονήσου αποτέλεσε ένα από τα κύρια σηµεία της 
προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου της χώρας και το 
εξαγγελθέν έργο αποτελεί το πρώτο βήµα για την πραγµα-
τοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού έργου για το Σινά, που 
έχει ως στόχο την ανάπτυξη της περιοχής και τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας.   
    
Επαναλειτουργία αυτοκινητοβιοµηχανίας:Επαναλειτουργία αυτοκινητοβιοµηχανίας:Επαναλειτουργία αυτοκινητοβιοµηχανίας:Επαναλειτουργία αυτοκινητοβιοµηχανίας:  
 

Σύµφωνα µε το κρατικό πρακτορείο ειδήσε-
ων ΜΕΝΑ, η Κυβέρνηση αποφάσισε να στα-
µατήσει την διαδικασία εκποίησης της κρα-
τικής Nasr Car Manufacturing Company, 
που διέκοψε την παραγωγή το 2009, και να 
την θέσει εκ νέου σε λειτουργία. Ο Υπουρ-
γός Στρατιωτικής Παραγωγής ανακοίνωσε, 
ότι µετά την αναθεώρηση της οικονοµικής 
του κατάστασης, η µονάδα θα λειτουργήσει 
υπό την εποπτεία του υπουργείου του. Ο 
Υπουργός πρόσθεσε, ότι η επαναλειτουργία 

του εργοστασίου θα δώσει ώθηση στην αιγυπτιακή βιοµηχα-
νία και θα είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία της 
χώρας. Επισηµαίνεται, ότι η Nasr Car Manufacturing Com-
pany, που υπήρξε η πρώτη αυτοκινητοβιοµηχανία της Μέ-
σης Ανατολής, ιδρύθηκε το 1960 µε ειδίκευση στην συναρ-
µολόγηση των αυτοκινήτων της Fiat και στην κατασκευή 
του µοντέλου  "Shahin", της Fiat για την Τουρκία.  
 
 
 
 

 
Τερµατισµός κατάληψης τσιµεντοβιοµηχανίας από απεργούςΤερµατισµός κατάληψης τσιµεντοβιοµηχανίας από απεργούςΤερµατισµός κατάληψης τσιµεντοβιοµηχανίας από απεργούςΤερµατισµός κατάληψης τσιµεντοβιοµηχανίας από απεργούς    
    
 Στις 17.02 η αστυνοµία επενέβη και διέλυσε κατάληψη της 
τσιµεντοβιοµηχανίας Portland Cement Company από απερ-
γούς εργάτες, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Κέντρου Εµπορι-
κών Ενώσεων και Υπηρεσιών Εργαζοµένων (CTUWS). Η κατά-
ληψη άρχισε στις 14.02 και πραγµατοποιήθηκε από 450 ερ-
γαζοµένους, ενώ κατά την επέµβαση της αστυνοµίας τραυµα-
τίστηκαν δεκάδες εργαζόµενοι και 100 συνελήφθησαν. Από 
την πλευρά της η εταιρεία ανακοίνωσε, ότι οι εργάτες της 
κατάληψης δεν ήταν δικοί της, αλλά υπάλληλοι εταιρειών που 
έχουν συµβόλαια υπεργολαβίας µαζί της.  
 
 
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    

Χρήστες διαδικτύουΧρήστες διαδικτύουΧρήστες διαδικτύουΧρήστες διαδικτύου 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία, της Στατιστικής Υπηρεσίας Αιγύπτου 
(CAPMAS), ο αριθµός χρηστών του διαδικτύου στην χώρα 
ανήλθε σε 31,2 εκ. τον Ιούνιο 2012, δηλ. αύξηση 21% σε 
σύγκριση µε τον Ιούνιο 2011. Συνεπώς η διείσδυση του διαδι-
κτύου ανέρχεται πλέον σε 35,6% από 26,4% στα µέσα του 
προηγούµενου έτους. Η πιο δηµοφιλής ιστοσελίδα είναι το 
Facebook, το οποίο τον περασµένο ∆εκέµβριο είχε 12,17 εκ. 
χρήστες έναντι 9,4 ένα χρόνο νωρίτερα. 
 

    
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

    
    

Σουέζ: Πτώση εσόδων τον Ιανουάριο:Σουέζ: Πτώση εσόδων τον Ιανουάριο:Σουέζ: Πτώση εσόδων τον Ιανουάριο:Σουέζ: Πτώση εσόδων τον Ιανουάριο:  
 
Πτώση κατά 4,6% υπήρξε στα έσοδα από την ∆ιώρυγα του 
Σουέζ τον περασµένο Ιανουάριο συγκριτικά µε τον ∆εκέµβριο 
2012 και κατά 9,1% σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο 2012. Τα 
έσοδα ανήλθαν σε $405,1 εκ. και η πτώση αποδίδεται από 
αναλυτές στις ταραχές που έλαβαν χώρα  στις πόλεις της ∆ιώ-
ρυγας κατά το συγκεκριµένο διάστηµα.  
 
Οµαλή η λειτουργία της ∆ιώρυγας του Σουέζ:Οµαλή η λειτουργία της ∆ιώρυγας του Σουέζ:Οµαλή η λειτουργία της ∆ιώρυγας του Σουέζ:Οµαλή η λειτουργία της ∆ιώρυγας του Σουέζ:  
 
Έπειτα από φήµες, για διακοπή λειτουργίας της ∆ιώρυγας του 
Σουέζ και ενοικίασής της σε άλλη χώρα, ο επικεφαλής της 
Αρχής της ∆ιώρυγας ανακοίνωσε στον τύπο, ότι η ∆ιώρυγα 
είναι απολύτως ασφαλής και ότι η πλοήγηση δεν διεκόπη πο-
τέ, αλλά συνεχίζει ως συνήθως τη λειτουργία της. Επίσης, χα-
ρακτήρισε εντελώς λανθασµένες τις φήµες για ενοικίασή της 
σε τρίτη χώρα, ενώ προέβλεψε ότι τα έσοδα από την λειτουρ-
γία της θα αυξηθούν σηµαντικά και θα ανέλθουν σε $6 δις. Οι 
βιαιοπραγίες στο  
Port Said µετά την 
25η Ιανουαρίου 
δηµιούργησαν φό-
βους, ότι η ∆ιώρυ-
γα µπορεί να δια-
κόψει τη λειτουργί-
α της.  
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∆ιακοπή λειτουργίας λιµανιού λόγω απεργίας:∆ιακοπή λειτουργίας λιµανιού λόγω απεργίας:∆ιακοπή λειτουργίας λιµανιού λόγω απεργίας:∆ιακοπή λειτουργίας λιµανιού λόγω απεργίας:  
 

Περίπου 1.200 ερ-
γαζόµενοι στο λιµά-
νι Ain Sokhna της 
Ερυθράς Θάλασσας 
κατήλθαν σε απερ-
γία ζητώντας συµ-
βάσεις εργασίας µε 
την DP World, µε 
έδρα το Ντουµπάι 
και η οποία ασκεί 

την διοίκηση-διαχείριση του λιµανιού. Ως αποτέλεσµα, όλες 
οι εργασίες διακόπηκαν. Οι εργαζόµενοι «απαιτούν», εκτός 
από τις συµβάσεις, και την επιστροφή της διοίκησης στην 
αιγυπτιακή Red Sea Port Authority, χαρακτηρίζοντας αποτυ-
χηµένη την διοίκηση της εταιρείας από τα ΗΑΕ, καθώς µε 
την προηγούµενη διοίκηση «τα δικαιώµατα των εργατών 
γίνονταν σεβαστά, ενώ τα έσοδα του λιµανιού ήταν πολύ 
υψηλότερα».  
 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    
    

Συµφωνία συνεργασίας στον τουρισµό µε την Τουρκία:Συµφωνία συνεργασίας στον τουρισµό µε την Τουρκία:Συµφωνία συνεργασίας στον τουρισµό µε την Τουρκία:Συµφωνία συνεργασίας στον τουρισµό µε την Τουρκία:  
 
Η αιγυπτιακή Οµοσπονδίας Τουριστικών Επιµελητηρίων 
(EFTC) και ο Σύνδεσµος Ταξιδιωτικών Γραφείων Τουρκίας  
(TURSAB) υπέγραψαν συµφωνία για την ενίσχυση της συνερ-
γασίας στον τοµέα του τουρισµού και την προώθηση των 
δύο χωρών ως βασικών τουριστικών προορισµών στην  περι-
οχή. Επίσης, ο πρόεδρος της EFTC ανακοίνωσε ότι η Αίγυ-
πτος θα είναι η «χώρα της χρονιάς» στην Τουρκία για το έτος 
2014 στο πλαίσιο εκστρατειών µε στόχο την προώθηση του 
τουρισµού στην Αίγυπτο και  η  Τουρκία θα είναι η τιµώµενη 
χώρα στην Αίγυπτο το έτος 2015 
 
Το 2012, 53.000 Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Αίγυ-
πτο και 122.000 αιγύπτιοι την Τουρκία. Η τελευταία τα τε-
λευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά δηµοφιλής µεταξύ των αιγυ-
πτίων  κυρίως λόγω των τουρκικών σήριαλ που έχουν κατα-
κλύσει και την αιγυπτιακή τηλεόραση. Η ανωτέρω συµφωνία 
προβλέπει «ειδική» µεταχείριση για τις τουρκικές αεροπορι-
κές εταιρείες, καθώς και µειωµένες τιµές για τουρκικούς και 
αιγυπτιακούς προορισµούς. Στοχεύει επίσης στην προσέλκυ-
ση  τουριστών από την  Λατινική Αµερική και την Άπω Ανατο-
λή. 
  
Επισηµαίνεται, ότι το αεροδρόµιο του Καίρου, λόγω θέσης, 
χρησιµοποιείται ως σταθµός µετεπιβίβασης («hub») επισκε-
πτών από υπερατλαντικούς προορισµούς στην Μέση Ανατο-
λή και την Ευρώπη.  Μάλιστα, η επιβατική κίνηση για την 
Αθήνα, περιλαµβάνει κυρίως τους εν λόγω ταξειδιώτες τους 
οποίους πλέον µετά την αναστολή των πτήσεων της Ολυµπι-
ακής και της Aegean Air τους εξυπηρετούν οι αιγυπτιακές 
αερογραµµές. 
 

Εγκαινίαση συνεδρίου µε θέµα τον τουρισµό από αιγύπτιο πρό-Εγκαινίαση συνεδρίου µε θέµα τον τουρισµό από αιγύπτιο πρό-Εγκαινίαση συνεδρίου µε θέµα τον τουρισµό από αιγύπτιο πρό-Εγκαινίαση συνεδρίου µε θέµα τον τουρισµό από αιγύπτιο πρό-
εεεεδδδδρρρροοοο:::: 
 
Ο αιγύπτιος πρόεδρος, κ. Μοχάµεντ Μόρσι, θα εγκαινιάσει 
τριήµερο τουριστικό συνέδριο, που οργανώνει στο Κάιρο ο 
Συνασπισµός για την Στήριξη του Τουρισµού της Αιγύπτου το 
διάστηµα 11-13 Μαρτίου 2013. Το συνέδριο έχει ως στόχο την 
εύρεση λύσεων για την κρίση που διέρχεται ο τοµέας εδώ και 
δύο χρόνια, καθώς σύµφωνα µε τους διοργανωτές η δυναµική 
επανεκκίνηση του τουρισµού µπορεί να δώσει διέξοδο στην 
πολιτική και οικονοµική κρίση, που βιώνει η χώρα.    
 
 
$$$$2.5 2.5 2.5 2.5 δις απώλειες για τον αιγυπτιακό τουρισµό:δις απώλειες για τον αιγυπτιακό τουρισµό:δις απώλειες για τον αιγυπτιακό τουρισµό:δις απώλειες για τον αιγυπτιακό τουρισµό: 
 
Το Υπουργείο Τουρισµού δηµοσιοποίησε στοιχεία, σύµφωνα µε 
τα οποία ο τουριστικός τοµέας της χώρας την  τελευταία διετία 
είχε απώλειες από διαφυγόντα κέρδη ύψους $2.5 δις. Το 2012 
επισκέφθηκαν τη χώρα 11,5 εκ. τουρίστες και τα τουριστικά 
έσοδα ανήλθαν σε  $10 δις, ενώ το 2010 τα αντίστοιχα µεγά-
θη ήταν 14,7 εκ. τουρίστες και $12.5 δις έσοδα. Το παραπάνω 
γεγονός κινητοποίησε το αρµόδιο υπουργείο, που κατάρτισε 
πρόγραµµα εντονότερης διαφήµισης της Αιγύπτου στο εξωτερι-
κό µε έµφαση στον τοµέα της ασφάλειας.   
 
 
Κατάργηση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των χωρών του Κατάργηση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των χωρών του Κατάργηση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των χωρών του Κατάργηση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των χωρών του 
Μαγκρέµπ:Μαγκρέµπ:Μαγκρέµπ:Μαγκρέµπ:  
 
Με στόχο την ενίσχυση του χειµαζόµενου τουριστικού τοµέα 
της Αιγύπτου, ο πρόεδρος Μόρσυ ανακοίνωσε την κατάργηση 
της τουριστικής βίζας για πολίτες προερχόµενους από τις χώ-
ρες του Μαγκρέµπ (Λιβύη, Τυνησία, Μαρόκο και Αλγερία). Ο 
υπουργός τουρισµού δήλωσε στον Τύπο, ότι η κυβέρνηση επι-
διώκει την αύξηση του αριθµού των τουριστών από 11,5 εκ. το 
έτος 2012 σε 15 εκ., όπως ήταν πριν από την εξέγερση του 
2011. Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία οι άραβες τουρί-
στες συνολικά πραγµατοποίησαν 337.000 διανυκτερεύσεις. 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Συναλλαγµατική ισοτιµία Συναλλαγµατική ισοτιµία Συναλλαγµατική ισοτιµία Συναλλαγµατική ισοτιµία $$$$////LELELELE
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Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Φεβρουάριος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Φεβρουάριος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Φεβρουάριος Χρηµατιστήριο Αιγύπτου Φεβρουάριος 2013201320132013
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Cairo Fashion & Cairo Tex decorations Exhibition 

Duration: 7/3/2013 

Tel.: +2(02) 24551177-24556107  

Fax.: +2(02) 24551188  

Website: www.pyramidsfaireg.com 
E-mail: info@pyramidsfaireg.com , info@defilecreation.com 

 
 

Real State Exhibition  
Duration: 7-10/3/2013 

Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023  

E-mail:zoominco@yahoo.com 
 
 

5th Specialist conference of Information Technology  
Duration: 8-9/3/2013 

Tel.: +2(02) 22623419 - 01062288857  

Website : http://www.tie.com.eg 
 
 

Cairo International Leather Fair  
Duration: 19-23/3/2013 

Tel.: (+202) 22607828 begin_of_the_skype_highlighting (+202) 

Fax.:(+202) 22607845 - (+202) 2260 7848- (+202) 2260 7821 (+202) 2260 7821  

E-mail: reservation@cairofair.com 

 
 

Sale Furniture Fair  
Duration: 19-23/3/2013 

Tel.: (+202) 22607828 (+202) 22607828  

Fax.:(+202) 22607845 - (+202) 2260 7848- (+202) 2260 7821 (+202) 2260 7821  

E-mail: reservation@cairofair.com 

 
 

Int. Conference of Investments  
Duration: 25/3/2013 

tel.: :(+202) 26389888 (+202) 26389888  

E-mail: egypttaiwan@yahoo.com  
 
 

Egyptian Annual Week of Digestive System Diseases 
Duration: 25-27/3/2013 
Tel.: +2(02) 21622322 - 01276040043 

E-mail: info@nourmedia.org 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

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  


