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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
 

Mακροοικονομικές εξελίξεις:   
 
 Οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις τονίζουν την αστάθεια των 
μακροοικονομικών συνθηκών. Αν και μερικά θετικά σημάδια οικονομικής 
ανάκαμψης έχουν καταγραφεί το 2012 (π.χ. αύξηση ΑΕΠ 5,2% το 3ο τρίμηνο 
2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σταθεροποίηση συναλλαγματικών 
διαθεσίμων σε 15 δις $) αυτά μπορεί να μην είναι βιώσιμα μεσοπρόθεσμα (π.χ. τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα έχουν ενισχυθεί από εφάπαξ εισροές  από το Ιράκ και 
την Σ. Αραβία και αρκούν για εισαγωγές 3 μηνών).  
 
Οι διαρθρωτικές αδυναμίες (υψηλή ανεργία, στασιμότητα στην οικονομία και στις 
εγχώριες επενδύσεις, ισχνή εισροή ΑΞΕ) παραμένουν αμετάβλητες. Οι κυβερνητικές 
προβλέψεις για ρυθμούς ανάπτυξης 4% θεωρούνται υπεραισιόδοξες. Υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος επιδείνωσης του ισοζυγίου πληρωμών κατά την διάρκεια του 
2012 ασκώντας συνεχή πίεση στην συναλλαγματική ισοτιμία την οποία η Κεντρική 
Τράπεζα έχει καταφέρει να την διατηρήσει αμετάβλητη στερώντας ωστόσο, 
πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.  
 
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού (11% για το τρέχον οικ. έτος), οι ενστάσεις όσον 
αφορά την προέλευση και τους όρους της ξένης βοήθειας (ΔΝΤ) και η συνεχιζόμενη 
ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο  επιτείνουν την αβεβαιότητα στο οικονομικό πεδίο.       
 
Επισημαίνεται ότι και τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι αμφισβητήσιμα 
καθώς παρατηρείται εισδοχή πολιτικών κριτηρίων και σκοπιμοτήτων που 
αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα  με στόχο τον εξωραϊσμό της οικονομικής 
πραγματικότητας   
 
 
 
Αύξηση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου:  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου τον περασμένο 
Φεβρουάριο το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 
138,1% σε 14,2 δις λίρες Αιγύπτου ($2.3 δις) από 6 δις λίρες ($1 δις) τον 
Φεβρουάριο 2011. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 16,9% σε ετήσια βάση 
ανερχόμενες σε 16 δις λίρες, αλλά  καταγράφηκε επίσης πολύ μεγαλύτερη αύξηση 
εισαγωγών, οι οποίες από 19,7 δις λίρες τον Φεβρουάριο 2011 ανήλθαν σε 30,2 
δις λίρες τον ίδιο μήνα έτους 2012. Η αύξηση της αξίας των εισαγωγών, σύμφωνα 
με την Στατιστική Υπηρεσία, οφείλεται στην αύξηση των τιμών προϊόντων 
πετρελαίου, αργού πετρελαίου και χάλυβα.  



 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Διπλασιασμός ελλείμματος ισοζυγίου πληρωμών:  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αιγύπτου, κατά την περίοδο Ιουλίου 2011 – Μαρτίου 
2012 καταγράφηκε διπλασιασμός του ελλείμματος 
ισοζυγίου πληρωμών σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα 
του προηγούμενου έτους. Το έλλειμμα ανήλθε σε 
$11.2 δις, ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
διαμορφώθηκε κατά το ίδιο διάστημα σε $6.4 δις από 
$4.7 δις ένα έτος νωρίτερα, Αντίθετα, υπήρξε αύξηση 
στα μεταναστευτικά εμβάσματα, τα οποία ανήλθαν σε 
$12.8 δις από $8.9 δις το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους.  
 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις υποχώρησαν σε $218 εκ. 
το πρώτο 9-μηνο οικονομικού έτους 2011-12 από  
$2.1 δις τους πρώτους εννέα μήνες οικονομικού έτους 
2010-11. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου εμφανίζουν 
καθαρή εκροή ύψους $4.6 δις, μια σημαντική αύξηση 
από την εκροή ύψους $969 εκ. του προηγούμενου 
έτους, γεγονός που εξηγείται από τον αποκλεισμό της 
ξένης συμμετοχής στα αιγυπτιακά κρατικά χρεόγραφα. 
Η πώληση από ξένους γραμματίων του Δημοσίου 
ανήλθε σε $3.9 δις από  $1.8 δις ένα έτος νωρίτερα. 
Τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν σε $7.1 δις 
από $8.7 δις. Τέλος, τα συναλλαγματικά αποθέματα, 
που αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας του 
εθνικού νομίσματος εναντίον των πιέσεων στο ισοζύγιο 
πληρωμών, τον Μάιο αυξήθηκαν –για πρώτη φορά 
από τα γεγονότα Ιαν-Φεβ 2011- κατά $302εκ. 
ανερχόμενα συνολικά σε $15.52 δις, Η αύξησή τους 
αποδίδεται στην βοήθεια από την Σ. Αραβία και στην 
μερική βελτίωση στον τομέα των επενδύσεων.  
 
Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων:  
 
Για δεύτερο συνεχή μήνα σημειώθηκε αύξηση των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της Αιγύπτου τον 
περασμένο  Μάιο, έπειτα από 15 μήνες συνεχών 
μειώσεων. Συγκεκριμένα, τα συναλλαγματικά 
αποθέματα αυξήθηκαν κατά $302 εκ. και ανήλθαν 
συνολικά σε $15.52 δις στα τέλη Μαΐου 2012. Πριν 
από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 τα 
συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας ανέρχονταν σε 
$36 δις, ενώ η μεγάλη μείωση τους αποδίδεται στην 
κατακόρυφη πτώση εσόδων από τον τουρισμό και στην 
έκροή  επενδυτικών κεφαλαίων από τη χώρα λόγω της 
πολιτικής αστάθειας. 
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Μείωση τιμών καταναλωτή:  
 
Μείωση στις τιμές καταναλωτή σημειώθηκε τον Μάιο, με 
αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί σε 8,33% από 
8,79% έναν μήνα νωρίτερα. Οι τιμές τροφίμων μειώθηκαν τον 
Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που 
αντανακλά και την παγκόσμια τάση σταθεροποίησης των 
τιμών τροφίμων τον Μάιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της 
Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, παρόλο που 
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.  
 
 
 
 
Χαμηλό επταετίας για την αιγυπτιακή λίρα: 
 
 Έπειτα από μια εβδομάδα πολιτικής αναταραχής, η 
αιγυπτιακή λίρα, στις 20 Ιουνίου  κατέγραψε χαμηλό 
επταετίας. Η ισοτιμία με το αμερικανικό δολάριο 
διαμορφώθηκε σε 6,0507 λίρες / 1 δολάριο ΗΠΑ. Την 
εβδομάδα που προηγήθηκε ο στρατός διέλυσε το 
κοινοβούλιο, ενώ και οι δύο προεδρικοί υποψήφιοι δήλωσαν, 
ότι κέρδισαν τις εκλογές.  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 

Προϋπολογισμός 2012/13:  
 
Στο Κοινοβούλιο κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών το σχέδιο 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012/13. Ενώπιον 
του Κοινοβουλίου ο Υπουργός ανέφερε, ότι οι συνολικές 
δαπάνες θα ανέλθουν σε 635,4 δις λίρες Αιγύπτου από 594 
δις κατά το τρέχον οικονομικό έτος, δηλαδή αύξηση κατά 
8,8% και θα αυξηθούν τα κονδύλια για επιδοτήσεις τροφίμων, 
συντάξεις και στέγαση. Αντίθετα, θα περιοριστούν οι 
επιδοτήσεις καυσίμων σε 70 δις λίρες από 165,5 δις το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Η κατάθεση στη Βουλή του 
σχεδίου Προϋπολογισμού γίνεται με καθυστέρηση δύο μηνών, 
καθώς ο νόμος προβλέπει, την κατάθεση στην Βουλή προς 
συζήτηση εντός 90 ημερών πριν από την έναρξη του 
οικονομικού έτους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την 
έγκαιρη ψήφισή του.  
 
  
Δάνειο από Αραβικό Νομισματικό Ταμείο:  
 
Το Αραβικό Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε, ότι πρόκειται να 
χορηγήσει δάνειο ύψους $65 στην Αίγυπτο για τη ενίσχυση 
του εμπορίου με τις άλλες αραβικές χώρες. Υπάρχουν φόβοι 
ότι η  πολιτική αστάθεια μπορεί να προκαλέσει κρίση στο 
ισοζύγιο πληρωμών, του οποίου το έλλειμμα τους πρώτους 9 
μήνες του οικονομικού έτους 2011-12 διευρύνθηκε  σε $11 
δις, ποσό διπλάσιο απ’ ότι ένα έτος νωρίτερα. Η Αίγυπτος έχει 
απευθυνθεί σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς για οικονομική 
βοήθεια, η οποία όμως καθυστερεί να παρασχεθεί, καθώς οι 
δανειστές αποτρέπονται από το ρευστό πολιτικό σκηνικό στη 
χώρα.   



 

 

Ο νέος Πρόεδρος και η επιχειρηματική κοινότητα:  
 
Κατά τη διάρκεια των 30 ετών 
εξουσίας του πρώην Προέδρου 
Χόσνι Μουμπάρακ υπήρχαν 
στενές σχέσεις μεταξύ 
επιχειρηματιών, κυβερνητικών 
αξιωματούχων και ανώτερων 
στελεχών του κυβερνώντος 
κόμματος, ενώ η  Κυβέρνηση 
διόριζε τους επικεφαλής των επιχειρηματικών 
οργανώσεων.  
 
Τα κυριότερα παραδείγματα της παραπάνω σχέσης 
αποτελούν οι ισχυρές και ελεγχόμενες από το κράτος 
Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Βιομηχανιών και Ομοσπονδία 
Εμπορικών Επιμελητηρίων, οι οποίες με την αλλαγή 
φρουράς στη διακυβέρνηση της χώρας δεν διαθέτουν 
πλεόν τα κυβερνητικά ερείσματα, βάσει των οποίων 
λειτουργούσαν ανέκαθεν. Οι αιγύπτιοι επιχειρηματίες 
ανησυχούν ιδιαίτερα για ορισμένες πτυχές της 
ιδεολογίας των Αδελφών Μουσουλμάνων αναφορικά 
κυρίως με τον τουρισμό και το τραπεζικό σύστημα, ενώ 
προς το παρόν δεν υπάρχουν οι δίοδοι επικοινωνίας που 
υπήρχαν με το προηγούμενο καθεστώς, δίοδοι που τους 
επέτρεπαν να ανατρέπουν μη ευνοϊκές για τους ίδιους 
κυβερνητικές αποφάσεις.  
 
Σε δημοσκόπιση της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών, το 85% 
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν τον 
Αχμέντ Σαφίκ από τον Μοχάμεντ Μόρσι για Πρόεδρο, 
ενώ το 40% χαρακτήρισε τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο 
Μαχάμεντ Μόρσι ως «τεράστιο κίνδυνο για το 
επιχειρηματικό περιβάλλον». Ωστόσο πολλοί 
επιχειρηματίες πιστεύουν ότι ο νέος Πρόεδρος πρέπει να 
στηριχθεί από την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς 
είναι προς το συμφέρον όλων να ενδυναμωθεί η 
οικονομία της χώρας. 
 
 
Υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας Αιγύπτου:  
 
Ο οίκος αξιολόγησης  Standard & Poor's υποβάθμισε 
στις 25.06 την πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε 
Β με αιτιολογία τους φόβους για τη δυνατότητα ομαλής 
μετάβασης από το προηγούμενο καθεστώς στην 
δημοκρατία, καθώς το στρατιωτικό συμβούλιο 
πρόσφατα διεύρυνε τις εξουσίες του. Σημειώνεται ότι η  
Moody's βαθμολογεί την Αίγυπτο με Β2 και ο Fitch με Β-
.   
 
Επενδύσεις $200 δις υπόσχεται ο Μόρσι:  
 
Ο εκπρόσωπος του νεοεκλεγέντος προέδρου Μωχάμεντ 
Μόρσι υποσχέθηκε ξένες επενδύσεις ύψους $200 δις το 
επόμενο διάστημα, οι οποίες θα δημιουργήσουν 1-2 εκ. 
νέες θέσεις εργασίας. Ο πρόεδρος Μόρσι είχε δηλώσει 
προεκλογικά, ότι 15 διεθνείς εταιρείες υπέγραψαν 
μνημόνια με το κόμμα του προκειμένου να προβούν 
μετεκλογικά στις εν λόγω επενδύσεις. Το οικονομικό 
έτος 2010/11 οι ΑΞΕ στην Αίγυπτο ανήλθαν σε $2.1 
δις.    
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Αύξηση προμηθειών τροφίμων ενόψει ραμαζανιού:  
 
Αυξάνονται οι προμήθειες σε αλεύρι και μαγειρικό αέριο, καθώς 
και τα σημεία διανομής επιδοτούμενου κρέατος και λαχανικών 
ενόψει του μήνα του ραμαζανιού, που φέτος αρχίζει στις 20 
Ιουλίου. Ο Υπουργός Προμηθειών και Εσωτερικού Εμπορίου 
δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση θα διανείμει 77.000 τόνους αλευριού 
κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα, προκειμένου να παραχθούν 
περισσότερες ποσότητες επιδοτούμενου άρτου, θα εγκαταστήσει 
και 93 προσωρινά καταστήματα στην περιοχή του Καΐρου για την 
πώληση επιδοτούμενου κρέατος, ενώ θα υπάρξουν και άλλα 
προσωρινά καταστήματα 
για την πώληση βασικών 
αγαθών σε μειωμένες 
τιμές. Ας σημειωθεί, ότι η 
κίνηση αυτή γίνεται 
καθώς κατά την διάρκεια 
του ιερού μήνα του 
ραμαζανιού οι τιμές των 
τροφίμων αυξάνονται 
κατακόρυφα με 
επιπτώσεις στον  
προϋπολογισμό της μέσης 
αιγυπτιακής οικογένειας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/
rad71756meat%20exports.pdf 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Μείωση της αμερικανικής αναπτυξιακής βοήθειας:  
 
Μείωση της αμερικανικής αναπτυξιακής βοήθειας κατά 95% 
σημειώθηκε το 2011. Η συνολική βοήθεια ανήλθε σε $15.5 εκ. 
από $285.2 εκ. το 2010. Αναλυτές κάνουν λόγο για «φυσική 
αντίδραση» εκ μέρους των δωρητριών χωρών εξαιτίας του 
ταραχώδους πολιτικού σκηνικού.    
 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Σημαντική άνοδος στο Χρηματιστήριο μετά την ανακοίνωση του 
ονόματος του νέου Προέδρου της χώρας:  
 
Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εξέγερση της 25ης 
Ιανουαρίου 2011 κατέγραψε το Χρηματιστήριο Καΐρου μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών, καθώς 
αποσοβήθησαν  οι φόβοι για ταραχές. Στις 25 Ιουνίου, ο κύριος 
δείκτης EGX30 ανήλθε κατά 7,59% κλείνοντας στις 4.482,5 
μονάδες, ενώ η λειτουργία του Χρηματιστηρίου διεκόπη 
προσωρινά, όταν ο δείκτης EGX100 ανήλθε κατά 5%, το ανώτατο 
δηλ. ημερήσιο επιτρεπόμενο όριό του. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε 
σε $85.7εκ., ενώ κέρδη σημείωσαν 177 από 184 συνολικά 
μετοχές.  
 
Τις δύο εβδομάδες, που προηγήθηκαν, η αγορά κατέγραφε 
συνεχή πτώση εξαιτίας του φόβου, ότι θα εκδηλώνονταν  
επεισόδια βίας σε περίπτωση που ο υποψήφιος των Αδελφών 
Μουσουλμάνων έχανε τις εκλογές. Από τον πρώτο γύρο των 
εκλογών ο κύριος δείκτης υπέστη συνολικά απώλειες 10%. 
Αναλυτές επισημαίνουν, ότι δε θα έπρεπε να συνάγονται 
συμπεράσματα γρήγορα, καθώς η ευφορία των αγορών θα 



 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 
 

Μείωση των απαιτούμενων αποθεμάτων τραπεζών:  
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε, ότι 
μειώνει το ύψος των απαιτούμενων αποθεμάτων  σε εγχώριο 
νόμισμα των τραπεζών σε 10% από 12%, προκειμένου να 
αυξήσει την ρευστότητα των τραπεζών. Πρόκειται για την 
δεύτερη μείωση εντός του διμήνου. Το νέο μέτρο ετέθη σε 
ισχύ την 26η Ιουνίου, ενώ η προηγούμενη μείωση την 20η 
Μαρτίου, όταν το ποσό απαιτούμενων αποθεμάτων 
μειώθηκε από 14% σε 12%.  
 
 
Πώληση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου:  
 
Αύξηση σημειώθηκε στη μέση απόδοση των εντόκων 
γραμματίων Δημοσίου διάρκειας 273 ημερών, με 
αποτέλεσμα η Κεντρική Τράπεζα να διαθέσει το συνολικό 
προσφερόμενο ποσό, δηλαδή 3 δις λίρες Αιγύπτου. Η 
Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στις εν λόγω πωλήσεις για 
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.  
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 

Νέα διακοπή της τροφοδοσίας της Ιορδανίας με φυσικό 
αέριο:  
Ιορδανός αξιωματούχος δήλωσε,  ότι η Αίγυπτος διέκοψε την 
παροχή φυσικού αερίου προς την Ιορδανία για λόγους, που 
δεν έχουν διευκρινιστεί και ότι πλέον η χώρα του σκέφτεται 
σοβαρά την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών φυσικού αερίου 
προς αντικατάσταση του αιγυπτιακού. Η Ιορδανία εισάγει το 
95% της ενέργειας, που καταναλώνει, ενώ το 80% αυτής 
παράγεται με αιγυπτιακό αέριο. Από την εξέγερση του 
Ιανουαρίου 2011 ο αγωγός, που μεταφέρει φυσικό αέριο 
στην Ιορδανία και το Ισραήλ, ανατινάχθηκε από σαμποτέρ 
14 φορές . 
 
Κονδύλια για εισαγωγή πετρελαίου:  
 
Το Υπουργείο Οικονομικών μετέφερε στις 12 Μαΐου το ποσό 
των $200 εκ. στην Γενική Αρχή Πετρελαίου για την 
χρηματοδότηση της εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου και 
κυρίως ντίζελ και βενζίνης, προκειμένου να καλυφθούν οι 
τοπικές ανάγκες.  Παρόλο που η αρχή χρηματοδοτεί από 
δικές της πηγές το 60% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα 
χρειάζεται ακόμα $1.3δις το μήνα από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την εισαγωγή του υπολοίπου 40%.   
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ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
 
 

Αγορά εγχώριου σίτου:  
 
Η Γενική Αρχή Προμηθειών ανακοίνωσε, ότι η Αίγυπτος 
αγόρασε 2,6 εκ. τόνους εγχώριων σιτηρών την περίοδο 
2011/12 από 2,2 εκ. τόνους πριν από ένα έτος και είναι 
πιθανό να καταφέρει να μειώσει τις εισαγωγές της. Η φετινή 
αύξηση επετεύχθη χάρη στα οικονομικά κίνητρα, που 
δόθηκαν και παρά τις ελλείψεις, που σημειώθηκαν στην 
προμήθεια ντήζελ και τη συνακόλουθη καθυστέρηση των 
γεωργικών εργασιών. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Γεωργίας των ΗΠΑ η Αίγυπτος θα καταναλώσει την περίοδο 
2011/12 18,9 εκ. τόνους σιτηρών από 17,7 εκ. το 
προηγούμενο έτος 
. 
     
Αποθέματα σίτου:  
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Υπουργού 
Προμηθειών και 
Εσωτερικού Εμπορίου τα 
αποθέματα σίτου της 
χώρας επαρκούν για 
διάστημα 3-6 μηνών και 
ανέρχονται σε 4,7 εκ. 
τόνους, από τους 
οποίους τα 1,7 εκ. έχουν εισαχθεί με δημόσιους 
διαγωνισμούς. Η χώρα αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα 
σίτου παγκοσμίως, καθώς το μισό από το ποσό, που 
καταναλώνεται, εισάγεται.   
 
 
 
 
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
 
 

H France Telecom αποκτά το 94% της Mobinil: 
 
Το αιγυπτιακό Χρηματιστήριο ανακοίνωσε, ότι η γαλλική 
France Telecom απέκτησε το 94% της αιγυπτιακής  Mobini, 
η οποία ιδρύθηκε από τον αιγύπτιο μεγιστάνα Naguib 
Sawiris. Η γαλλική εταιρεία ήταν ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος 
της Mobinil.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
.   

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Aρση των προϋποθέσεων χορήγησης θεώρησεων εισόδου για 
πολίτες  8 χωρών:  
 
Η αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποφάσισε να άρει τις 
προϋποθέσεις χορήγησης θεώρησης εισόδου για πολίτες 8 
χωρών και συγκεκριμένα: τις 3 χώρες της Ένωσης 
Μαγκρέμπ (Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο) και Κίνα, Ινδία, 
Ιορδανία, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν. Με τη νέα ρύθμιση οι 
πολίτες των παραπάνω χωρών θα μπορούν να εκδίδουν 
βίζα με την άφιξή τους στην Αίγυπτο. Κατά τους τέσσερις 
πρώτους μήνες του έτους 2012 ο αριθμός των τουριστών 
στην Αίγυπτο ανήλθε σε 4 εκ.. Επισημαίνεται, ότι πριν της 
εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 ο τουρισμός συνεισέφερε το 
11% του ΑΕΠ και απασχολούσε έναν στους οκτώ 
εργαζόμενους της χώρας.  
 
 
Δεν αναμένονται βραχυπρόθεσμα αλλαγές στον τουρισμό:  

 
Οι εργαζόμενοι στον χειμαζόμενο εδώ και 1,5 χρόνο 
τουριστικό τομέα της χώρας, ο οποίος εξαρτάται από 
δυτικούς τουρίστες που περνούν τις διακοπές τους στα 
θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας, ανησυχούν από την άνοδο 
στην εξουσία του ισλαμιστή Μόρσι και συγκεκριμένα από το 
ενδεχόμενο εφαρμογής περιοριστικών νόμων (αλκοόλ, 
ντύσιμο), που θα αποτρέπουν τους τουρίστες. Ωστόσο, οι 
Αδελφοί Μουσουλμάνοι έχουν προβεί πολλές φορές σε 
καθησυχαστικές δηλώσεις, παρά ταύτα όμως δεν κατάφεραν 
να σταματήσουν τη σχετική συζήτηση στον τύπο και μεταξύ 
των ενδιαφερομένων, καθώς το μερίδιο του λέοντος στον 
τουρισμό της Αιγύπτου κατέχει ο παραθαλάσσιος τουρισμός, 
που σαφώς πλήττεται περισσότερο από πιθανή εφαρμογή 
συντηρητικών κανόνων συμπεριφοράς, και όχι ο 
αρχαιολογικός. Το 2010 επισκέφτηκαν την Αίγυπτο 14,7 εκ. 
τουρίστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων (11,1 εκ.) 
κατευθύνθηκαν στα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας. 
Πολλοί αναλυτές στην Αίγυπτο εκτιμούν, ότι είναι δύσκολο 
για τον νεοεκλεγέντα ισλαμιστή πρόεδρο και το κόμμα του 
να ανεχθούν τον τρόπο ζωής των ευρωπαίων τουριστών, που 
χαρακτηρίζεται από νυχτερινά πάρτυ, κατανάλωση αλκοόλ 
και «άσεμνο» ντύσιμο.  
 
Ο επικεφαλής όμως του τμήματος τουρισμού του κόμματος 
δηλώνει, ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν έχουν λόγους 
να ανησυχούν, καθώς ο πρόεδρος δεν πρόκειται να λάβει 
αποφάσεις, που θα θέσουν σε κίνδυνο το εισόδημα 
εκατομμυρίων οικογενειών, που εξαρτώνται από τον 
συγκεκριμένο τομέα τονίζοντας, ότι, έστω κι αν μια απόφαση 
συνάδει με τον ισλαμικό νόμο, πρέπει να σταθμιστούν τα 
υπέρ και τα κατά πριν αυτή επιβληθεί. Επιπλέον τόνισε, ότι 
δεν μπορεί να ξέρει τι είδους τουρισμός θα υπάρχει σε 10 
χρόνια και ότι θα ενθαρρυνθεί ο μη παραθαλάσσιος 
τουρισμός, ώστε να «προστεθεί ποικιλία» σε αυτόν.          
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Έσοδα Διώρυγας Σουέζ:  
 
Σε $434.6 εκ. ανήλθαν τα έσοδα από 
τη Διώρυγα του Σουέζ τον Μάιο 2012 
σημειώνοντας μικρή αύξηση σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
κατά τον οποίο ανήλθαν σε $433.1 εκ. 
και μικρή πτώση σε σύγκριση με τον ίδιο 
μήνα έτους 2011, κατά τον οποίο 
διαμορφώθηκαν σε $436.6 εκ.  
 
Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις της Αρχής 
της Διώρυγας του Σουέζ σε μια μόνο 
μέρα στις 25.06.12 (την επόμενη της 
ανακοίνωσης του νικητή των 
προεδρικών εκλογών) ανήλθαν σε $ 10 
εκ.  Συνολικά 37 πλοία διέσχισαν την 
Διώρυγα τη μέρα αυτή.   
 
 
 
Διεθνής διαγωνισμός για κατασκευή νέου σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων στο Πορτ Σάιντ 
 
Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι θα η 
Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την 
κατασκευή ενός δεύτερου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων 
στο Port Said με ένα πρωτόκολλο κατασκευής-λειτουργίας-
μεταφοράς (ΒΟΤ). Ο Υπουργός μεταφορών ανέφερε, ότι το 
συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ανάπτυξης 
του Port Said, η πρώτη φάση του οποίου θα ολοκληρωθεί το 
2015. Με το έργο αυτό η χωρητικότητα των σταθμών στο 
συγκεκριμένο λιμάνι θα αυξηθεί κατά 10%. Το έργο θα 
κοστίσει 3 δις λίρες Αιγύπτου (€390 εκ.), και η προκήρυξη 
αναμένεται περί τα τέλη Ιουνίου  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 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  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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IOYΛΙΟΣ 
Event: 22nd Real state Fourm Exhibition 
Duration: 12-15/7/2012 
Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023 
E-mail:zoominco@yahoo.com 
Organizer: Zoom in Co. 

Event: Supermarket Exhibition-Home Tec Exhibition 
Duration: 15-18/7/2012 
Tel.: +2(02) 33363317 
Fax: +2(02) 33363316 
Organizer: Prestige for Exhibition Co. 

AΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Event: Defile Kids Exhibition 
Duration: 31/8-2/9/2012 
Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 
Websitehttp://www.defiledegypte.com 
E-mail: info@defiledegypte.com 
Organizer:  Defile D'Egypte Co. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Event: African Conference and Exhibition for Medical Care 
Duration: 5-6/9/2012 
Tel.& Fax : +2(02) 35845660 
E-mail: cairomedegypt@yahoo.com 
Organizer: Cairo Med Egypt Co. 
 

Event: Modern Education School Graduation Ceremony 
Duration: 7/9/2012 
Tel.: +2(02) 27583310 
Fax: +2(02) 27583307 
Website: http://www.mes.edu.eg 
E-mail: info@mes.edu.eg 
Organizer: Modern Education Schools 

Event: SAHARA 2012 Exhibition 
Duration: 23-26/9/2012 
Tel.: +2(02) 33464216 
Fax: +2(02) 33471155 
Website: www.saharaexpo.com 
E-mail: info@saharaexpo.com 
Organizer: Expo Co. for Int. Conference and Fairs 
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