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Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα: Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας 
της Αιγύπτου, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας αυξήθηκαν κατά $727 
εκ. τον περασµένο Αύγουστο και ανήλθαν συνολικά σε $15.1 δις. Η εν λόγω 
άνοδος συµπίπτει χρονικά µε την είσπραξη από το Κατάρ $500 εκ. από τα συνο-
λικά $2 δις, που η χώρα αυτή υποσχέθηκε ως βοήθεια στην Αίγυπτο. Το υπόλοιπο 
$1.5 δις αναµένεται να καταβληθεί σύντοµα. 

Πτώση θέσης στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας:Πτώση θέσης στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας:Πτώση θέσης στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας:Πτώση θέσης στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας: 13 θέσεις υποχώρησε 
η Αίγυπτος στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας του 2012 σύµφωνα µε το 
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ. Κατετάγη 94η έχοντας υποβαθµιστεί σε όλες τις 
κατηγορίες συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. Στην κορυφή του καταλόγου των 
144 χωρών βρίσκεται η Ελβετία και ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η Φιλανδία και η 
Σουηδία. Σύµφωνα µε την ανάλυση που συνοδεύει την παραπάνω κατάταξη, η 
χειροτέρευση της θέσης της Αιγύπτου οφείλεται σε  σειρά πολιτικών παραγόντων 
συµπεριλαµβανοµένων των περυσινών ταραχών, που επηρέασαν αρνητικά το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας.    

Επιδείνωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος:Επιδείνωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος:Επιδείνωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος:Επιδείνωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος: Πολύ µεγαλύτερο του προβλεπόµε-
νου ήταν τελικά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα οικονοµικού έτους 2011/12 εξαιτίας 
της αύξησης των µισθών του ∆ηµοσίου, της πτώσης των φορολογικών εσόδων 
αλλά και της αύξησης των διεθνών τιµών πετρελαίου σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του Υπουργού Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, ανήλθε σε 11% του ΑΕΠ (170 δις 
λίρες Αιγύπτου) από το αρχικά προβλεπόµενο 8,6% (134 δις λίρες). Παράλληλα, 
υπήρξε και επιδείνωση του ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών, το οποίο ανήλθε σε 
$11.3  δις το οικονοµικό έτος 2011/12 από $9.8 δις το προηγούµενο  

 

  Ιαν-Ιουν 2012 Ιαν-Ιουν 2011 %12/11 

εξαγωγές 72.111.813 56.345.126 28,0% 

εισαγωγές 71.530.842 110.020.228 -35,0% 

ισοζύγιο 580.971 -53.675.102   

όγκος 143.642.655 166.365.354 -13,7% 

εισ/εξ 100,8% 51,2%   

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος—Αιγύπτου 1ο εξάµηνο 2012 (χωρίς πετρελαιοειδή) 
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∆ηµόσιο χρέος:∆ηµόσιο χρέος:∆ηµόσιο χρέος:∆ηµόσιο χρέος: Ο εκπρόσωπος Τύπου του αιγυπτίου Προέ-
δρου δήλωσε, ότι το εξωτερικό και εσωτερικό δηµόσιο χρέος 
της Αιγύπτου υπερβαίνει συνολικά τα 130 δις λίρες Αιγύπτου 
(€17,3 δις), για την αποπληρωµή και τους τόκους των οποί-
ων απαιτείται το 25% των δηµοσίων δαπανών ετησίως. Επι-
σήµανε, ότι τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού δεν 
µπορούν να ξεπεράσουν τα 393 δις λίρες (€52,4 δις), ενώ 
τα έξοδα ανέρχονται σε 533 δις λίρες (€71 δις), από τα ο-
ποία το 25% αφορά έξοδα για µισθούς του δηµοσίου και 
27% για επιδοτήσεις και συντάξεις. Οσον αφορά το εσωτερι-
κό δηµόσιο χρέος, αυτό ανήλθε στο ποσό-ρεκόρ του 1,386 
τρις λιρών Αιγύπτου (€184,8).  Ο δανεισµός µε έντοκα γραµ-
µάτια του δηµοσίου ανήλθε σε 136 δις λίρες (€18,13) τους 
πρώτους δύο µήνες της Προεδρίας Μόρσυ (Ιούλιος και Αύ-
γουστος 2012), ενώ το εξωτερικό δηµόσιο χρέος ήταν $33.4 
δις στα τέλη Μαρτίου 2012.          

    
Ισοτιµία λίρας:Ισοτιµία λίρας:Ισοτιµία λίρας:Ισοτιµία λίρας: Ο επικεφαλής του τµήµατος συναλλαγµατι-
κών αποθεµάτων της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου δήλωσε, 
ότι είναι ικανοποιηµένος από την ισοτιµία του εθνικού νοµί-
σµατος έναντι του δολαρίου, η οποία κατά τη γνώµη του 
αντανακλά τη εικόνα, που έχουν οι αγορές για την αιγυπτια-
κή οικονοµία, και ότι η Τράπεζα θα προστατεύσει το νόµισµα 
απέναντι σε επίδοξους κερδοσκόπους. Η ζήτηση για λίρες 
µειώθηκε σηµαντικά µετά την εξέγερση Ιανουαρίου 2011. 
Ωστόσο, η αξία της λίρας µειώθηκε µόνο κατά 4,5% σε σχέ-
ση µε το αµερικανικό νόµισµα. Ο ίδιος αξιωµατούχος δήλω-
σε, ότι η Τράπεζα έχει παρέµβει ήδη για να προστατεύσει το 
νόµισµα σε περιπτώσεις επιθέσεων κερδοσκόπων. Επισηµαί-
νεται, ότι τα αποθέµατα µειώθηκαν τον τελευταίο ενάµισι 
χρόνο κατά $20 δις και ανέρχονται αυτή τη στιγµή σε $15.1  
δις.  

Ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας:Ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας:Ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας:Ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας: Οικονοµολόγοι εκτιµούν, 
ότι δεν είναι δυνατό η αιγυπτιακή οικονοµία να µεγεθυνθεί 
κατά 4-4,5% το οικονοµικό έτος 2012-13, σύµφωνα µε τις 
κυβερνητικές προβλέψεις, αλλά µόνο κατά 2,7%, και πιθα-
νώς 4% το επόµενο οικονοµικό έτος. Πριν από την εξέγερση 
του 2011 ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης της αιγυπτιακής οι-
κονοµίας ήταν 7%, ποσοστό µη επαρκούν για δηµιουργία 
θέσεων εργασίας για τον µεγάλο αριθµό νέων, που εισέρχο-
νταν στην αγορά εργασίας. Ο Υπουργός οικονοµικών δήλω-
σε, ότι την επόµενη τριετία η Αίγυπτος θα µπορούσε να επι-
τύχει  ρυθµό ανάπτυξης 7,5%, το οποίο θα είχε ως συνέπεια 
την δηµιουργία 750.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ και ο 
πρωθυπουργός δήλωσε προς επενδυτές, ότι επεξεργάζεται 
µέτρα, που θα καταστήσουν τη χώρα ελκυστικό προορισµό 
επενδύσεων. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο επεξεργασίας ενός σχεδίου οικονοµικών µεταρρυθµί-
σεων, που ελπίζει ότι θα ικανοποιήσουν το ∆ΝΤ, προκειµένου 

το τελευταίο να της 
χορηγήσει δάνειο 
ύψους $4.8 δις για 
την κάλυψη του 
δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος, το 
οποίο ανέρχεται σε 
11%.                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Προϋπολογισµός οικ. έτους Προϋπολογισµός οικ. έτους Προϋπολογισµός οικ. έτους Προϋπολογισµός οικ. έτους 2012/13: 2012/13: 2012/13: 2012/13: Ο  κρατικός προϋπο-
λογισµός του οικ. έτους 2012/13 καταρτίστηκε σε µια ιδιαί-
τερη για την χώρα πολιτική και οικονοµική συγκυρία.. Προ-
σπαθεί να συµβιβάσει την ανάγκη για δηµοσιονοµική εξυγί-
ανση και την αντιµετώπιση ορισµένων διαρθρωτικών αδυνα-
µιών  στο σκέλος των δαπανών  µε αξιοσηµείωτη µείωση των 
επιδοτήσεων πετρελαιοειδών κατά 1,4% του ΑΕΠ. Τα δοµικά 
χαρακτηριστικά αυτού του προϋπολογισµού δεν διαφέρουν  
από προηγούµενους προϋπολογισµούς αν και ο παρών έχει 
ως στόχο, έστω οριακά,  να αναπροσανατολίσει το σκέλος 
των δαπανών προς µια κατεύθυνση «Κοινωνικής ∆ικαιοσύ-
νης »(επιδοτήσεις τροφίµων, τοµέας υγείας, εκπαίδευσης). 
Ωστόσο, η µείωση του ελλείµµατος στο 7,6% του ΑΕΠ (9,8% 
στην χρήση 2011/12) βασίζεται σε ορισµένες αισιόδοξες 
υποθέσεις και το τελικό αποτέλεσµα πιθανόν να πλησιάζει 
στο έλλειµµα του προηγούµενου έτους. 
 
Αν και  υφίσταται  η επιλογή της προσφυγής στο ∆ΝΤ και 
άλλους διεθνείς  χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, το έγγραφο 
του προϋπολογισµού που αναφέρεται σε  «όχι υπό όρους» 
χορήγηση δανείου του ∆ΝΤ, είναι πιθανό να δυσχεραίνει τις 
όποιες διαπραγµατεύσεις. Η χρηµατοδότηση του ελλείµµα-
τος και η αποπληρωµή των  οµολόγων του εγκεκριµένου προ-
ϋπολογισµού 2012/13 στηρίζεται σχεδόν πλήρως στις εγχώ-
ριες πηγές χρηµατοδότησης γεγονός που θα ασκήσει περαι-
τέρω πίεση για υψηλά επιτόκια και  θα αποθαρρύνει πιθανές 
ιδιωτικές επενδύσεις. 
 
Οι βασικές µακροοικονοµικές υποθέσεις του προϋπολογι-
σµού 2012/13 (όπως έχει εγκριθεί) 
δεν αναφέρονται σε άµεση  προσφυγή σε διεθνείς πηγές 
χρηµατοδότησης, αν και δεν αποκλείεται  ότι αυτή η επιλογή 
µπορεί να προκύψει. Οι προβολές περιλαµβάνουν ένα  επίπε-
δο αποθεµάτων δολαρίων της τάξης των 18 δις (3 µήνες 
αποθεµατικά) στα µέσα του 2013 αφήνοντας το ισοζύγιο 
πληρωµών να εξακολουθεί να εκτίθεται σε δυσµενείς κλυδω-
νισµούς, χωρίς να γίνεται µνεία σε µεγαλύτερη ευελιξία στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο προϋπολογισµός δεν αντιµετω-
πίζει ουσιαστικά  τον δεύτερο βασικό κίνδυνο, δηλαδή µια 
εσωτερική κρίση ρευστότητας ως συνέπεια των σηµαντικών 
εγχώριων χρηµατοδοτικών αναγκών  της αιγυπτιακής Κυβέρ-
νησης. 
    

Επίσκεψη αµερικανού ΥΦΥΠΕΞ µε Επίσκεψη αµερικανού ΥΦΥΠΕΞ µε Επίσκεψη αµερικανού ΥΦΥΠΕΞ µε Επίσκεψη αµερικανού ΥΦΥΠΕΞ µε 100100100100----µελή επιχειρηµατική µελή επιχειρηµατική µελή επιχειρηµατική µελή επιχειρηµατική 
αποστολή:αποστολή:αποστολή:αποστολή: Ο αµερικανός ΥΦΥΠΕΞ επισκέφτηκε την Αίγυπτο 
στα µέσα Σεπτεµβρίου συνοδεύοντας επιχειρηµατική απο-
στολή, την οποία αποτελούσαν 100 επιχειρηµατίες, µε σκο-
πό την προώθηση επενδύσεων στη χώρα. Η ανακοίνωση της 
επίσκεψης πραγµατοποιήθηκε µία ηµέρα αφότου οι New 
York Times, το Reuters και άλλα δυτικά µέσα ανέφεραν, ότι 
οι ΗΠΑ σχεδιάζουν συµφωνία µε την Αίγυπτο για την διαγρα-
φή  χρέους ύψους $1 δις.    
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Ανησυχίες για επισιτιστική κρίση:Ανησυχίες για επισιτιστική κρίση:Ανησυχίες για επισιτιστική κρίση:Ανησυχίες για επισιτιστική κρίση: Η κυβέρνηση της χώρας 

προβληµατίζεται 
για ενδεχόµενη 
επισιτιστική κρίση 
κατόπιν  προειδο-
ποιήσεων  των Η-
νωµένων Εθνών, 
δεδοµένου ότι η 
Αίγυπτος είναι ο 
µεγαλύτερος εισα-
γωγέας σιτηρών 

παγκοσµίως, αλλά και σηµαντικός εισαγωγέας άλλων τροφί-
µων. Στα τέλη Αυγούστου τα Ηνωµένα Εθνη προειδοποίησαν 
για ενδεχόµενο επισιτιστικής κρίσης µε κατακόρυφες αυξή-
σεις των τιµών του καλαµποκιού, των σιτηρών και της σόγιας 
λόγω της φετινής καλοκαιρινής ξηρασίας σε πολλά µέρη της 
γης, η οποία σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας 
είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση κατά 10% των τιµών των 
τροφίµων τον περασµένο Ιούλιο. Οι χώρες της Αφρικής και 
της Μέσης Ανατολής θεωρούνται οι πλέον ευάλωτες  ενόψει 
κύµατος µεγάλων ανατιµήσεων.   

Αναλυτές ανησυχούν για επανάληψη της κρίσης του 2007-8 
στην Αίγυπτο, όταν µετά από ανατιµήσεις σε σειρά βασικών 
προϊόντων διατροφής ο πληθωρισµός είχε εκτιναχθεί στο 
23% προκαλώντας εξέγερση του πληθυσµού και εκτεταµένη 
αναταραχή. Ηδη η χώρα έχει αρχίσει να βιώνει αποτελέσµα-
τα της κρίσης, καθώς συµπιέζονται τα κέρδη των πτηνοτρο-
φικών µονάδων λόγω της αύξησης των παγκόσµιων τιµών 
δηµητριακών. Οσοι δε, µετακύλυσαν τις τιµές στα προϊόντα 
αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν λόγω του αυξηµένου αντα-
γωνισµού από την Βραζιλία και την Σαουδική Αραβία. Ωστό-
σο, καθησυχαστικοί παρουσιάζονται οι εκπρόσωποι της Γενι-
κής Αρχής Προµηθειών (GASC), σύµφωνα µε τους οποίους 
υπάρχουν εφόδια στη χώρα για τους υπόλοιπους 6 µήνες, 
ενώ αισιοδοξούν, ότι η ντόπια παραγωγή δηµητριακών θα 
αυξηθεί, ώστε να καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της εγχώ-
ριας κατανάλωσης.       

 

Οικονοµική βοήθεια από την Τουρκία:Οικονοµική βοήθεια από την Τουρκία:Οικονοµική βοήθεια από την Τουρκία:Οικονοµική βοήθεια από την Τουρκία:  

Η Τουρκία υποσχέθηκε την παροχή προς την Αίγυπτο οικονο-
µικής βοήθειας ύψους $2 δις κατά τη διάρκεια επίσκεψης 
στην Κωνσταντινούπολη αιγυπτίων επισήµων. Την γνωστοποί-
ηση των παραπάνω έκανε ο αιγύπτιος υπουργός οικονοµι-
κών, ο οποίος όµως επισήµανε, ότι δεν έχουν συµφωνηθεί οι 
λεπτοµέρειες για την ακριβή µορφή της βοήθειας. Από την 
πλευρά της, η τουρκική πρεσβεία στο Κάιρο ανακοίνωσε, ότι 
το «πακέτο» των $2 δις αποσκοπεί στην ενίσχυση των συναλ-
λαγµατικών αποθεµάτων της Αιγύπτου και στην στήριξη των 
επενδύσεων σε υποδοµές και ότι τα µισά από τα χρήµατα θα 
δοθούν µε τη µορφή διµερών δανείων. Παράλληλα, η Αίγυ-
πτος έχει ήδη αιτηθεί  δάνειο ύψους $4,8 δις από το ∆ΝΤ και 
$1 δις από την Παγκόσµια Τράπεζα και την Αφρικανική Τρά-
πεζα Ανάπτυξης, ενώ το Κατάρ υποσχέθηκε βοήθεια $2 δις 
και επενδύσεις ύψους $18 δις και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδε-
χόµενο να διαγράψουν χρέος ύψους  $1 δις. 

    
Συµφωνία για ιταλικές επενδύσεις στην Αίγυπτο:Συµφωνία για ιταλικές επενδύσεις στην Αίγυπτο:Συµφωνία για ιταλικές επενδύσεις στην Αίγυπτο:Συµφωνία για ιταλικές επενδύσεις στην Αίγυπτο: Σύµφωνα µε 
την κρατική αιγυπτιακή 
εφηµερίδα Al-Ahram το 
ταξίδι του αιγυπτίου προ-
έδρου στην Ιταλία απέ-
φερε σηµαντικά αποτε-
λέσµατα, καθώς η Ρώµη 
υποσχέθηκε να προβεί 
σε επενδύσεις ύψους 
€800 εκ. ∆εν δόθηκαν λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο, 
µε τον οποίο θα επενδυθεί το εν λόγω ποσό.   

    
∆άνειο από ΟΠΕΚ:∆άνειο από ΟΠΕΚ:∆άνειο από ΟΠΕΚ:∆άνειο από ΟΠΕΚ:  
 
Το Ταµείο ∆ιεθνούς Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ ενέκρινε δάνειο 
ύψους $30 εκ. προς 
την Αίγυπτο για τον 
εκσυγχρονισµό του 
αρδευτικού συστήµα-
τός της, την εξασφάλι-
ση τροφίµων και την 
ανακούφιση από την 
φτώχεια για περίπου 
215.000 κατοίκους 
Καΐρου. Το δάνειο έχει περίοδο χάριτος 5 έτη, ενώ θα απο-
πληρωθεί σε 20 χρόνια.    

 

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    

Εργο γεωργικού τοµέα στην Άνω Αίγυπτο:Εργο γεωργικού τοµέα στην Άνω Αίγυπτο:Εργο γεωργικού τοµέα στην Άνω Αίγυπτο:Εργο γεωργικού τοµέα στην Άνω Αίγυπτο:  

Το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου ανακοί-
νωσε την πραγµατοποίηση αγροτικού έργου αξίας $7.5 εκ. 
στην Άνω Αίγυπτο, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από την ι-
σπανική κυβέρνηση σε συνεργασία µε 4 τµήµατα των Ηνω-
µένων Εθνών. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότη-
τας της γεωργίας στην Άνω Αίγυπτο ως µέσο για την καταπο-
λέµηση της φτώχειας στην περιοχή. Η ανακοίνωση έγινε στο 
πλαίσιο ενός συνεδρίου µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του 
βιοµηχανικού, εµπορικού και αγροτικού τοµέα µε θέµα την 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νέων αγροτών και τη 
βοήθεια προς αυτούς, προκειµένου να πουλούν τα προϊόντα 
τους στην αγορά, καθώς επίσης και την άµεση αρωγή τους 
µε εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και σεµινάρια.     

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    

Κινεζικές επενδύσεις:Κινεζικές επενδύσεις:Κινεζικές επενδύσεις:Κινεζικές επενδύσεις: Κατά τις εκτιµήσεις του Υπουργού Σχε-
διασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας οι κινεζικές άµεσες επεν-
δύσεις πρόκειται να ανέλθουν σε $3 δις τα επόµενα δύο χρό-
νια, ως αποτέλεσµα της πρόσφατης επίσκεψης του αιγυπτίου 
Προέδρου στην Κίνα. Ο Υπουργός δεν διευκρίνισε σε ποιους 
τοµείς θα γίνουν οι επενδύσεις.  Οι επενδύσεις της συγκεκρι-
µένης χώρας στην Αίγυπτο ανήλθαν σε $160 εκ. την περίοδο 
2006-2011. Επιπλέον, η Αίγυπτος θα λάβει οικονοµική βοή-
θεια ύψους $75 εκ. σε τρεις δόσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια 
η οικονοµική βοήθεια από την Κίνα ανήλθε σε $100 εκ. Ο-
σον αφορά το διµερές εµπόριο, είναι ελλειµµατικό για την 
Αίγυπτο µε αναλογία $3.9 δις κινεζικές εξαγωγές προς $292 
εκ. αιγυπτιακές εξαγωγές για το οικονοµικό έτος 2010/11. 
Τέλος ανακοινώθηκε, ότι η Κίνα πρόκειται να προβεί σε δω-
ρεά 300 αυτοκινήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

Ανακοίνωση αναπτυξιακών έργων:Ανακοίνωση αναπτυξιακών έργων:Ανακοίνωση αναπτυξιακών έργων:Ανακοίνωση αναπτυξιακών έργων: O Υπουργός Επενδύσεων 
µέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο «επιθετικής» πολιτικής ανα-
θέρµανσης της οικονοµίας ανακοίνωσε την εκτέλεση 14 µε-
γάλων αναπτυξιακών έργων συνολικού κόστους $8 δις εκ. Το 
ήµισυ των εν λόγω έργων πρόκειται να ξεκινήσει άµεσα, ενώ 
τα υπόλοιπα τους επόµενους 18-24 µήνες και θα πραγµατο-
ποιηθούν σε συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

Στόχος του εν λόγω προγράµµατος είναι η δηµιουργία θέσε-
ων εργασίας και η  προσέλκυση επενδύσεων, µετά την σηµα-
ντική εκροή που ακολούθησε την εξέγερση του Ιανουαρίου 
2011. Μεταξύ των έργων περιλαµβάνεται ένα δεύτερο τού-
νελ κάτω από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ για την σύνδεση µε την 
Χερσόνησο του Σινά.  Σηµαντικό µερίδιο στον όλο αναπτυξια-
κό σχεδιασµό καταλαµβάνει  η «κεφαλοποίηση» της µεγάλης 
εµπορικής και οικονοµικής σηµασίας της ∆ιώρυγας µέσω της 
ανάπτυξης του ανατολικού λιµανιού του Πορτ Σαϊντ µε στόχο 
την µετεξέλιξή του σε κοµβικό λιµάνι της Μεσογείου και της 
κατασκευής µιας νέας πόλης 1,5 εκ. κατ. Καθώς και  βιοµη-
χανικής ζώνης 40 τχλµ. Στόχος είναι η ορθολογικότερη εξά-
πλωση του πληθυσµού, ο οποίος τώρα συσσωρεύεται στην 
κοιλάδα και το ∆έλτα του Νείλου.   

Τα παραπάνω αποτελούν το πρώτο «µέγιστο έργο», όπως το 
χαρακτήρισε ο Υπουργός. Το δεύτερο µεγαλόπνοο έργο αφο-
ρά τον  «διάδροµο ανάπτυξης της Άνω Αιγύπτου», που θα 
συνδέει τις περιοχές της κοιλάδας του Νείλου της Ανω Αιγύ-
πτου µε το λιµάνι Σαφάγκα της Ερυθράς ανάπτυξης 7% 

ετησίως για να απορροφηθούν  οι νεοεισερχόµε-
νοι στην αγορά εργασίας.     Θάλασσας, µε παράλληλη 
κατασκευή σταθµού αφαλάτωσης που θα λειτουργεί µε ηλια-
κή ενέργεια για την εξυπηρέτηση των παραθαλάσσιων περιο-
χών. Επιπλέον, έργα θα γίνουν στους τοµείς διαχείρισης υδά-
των, πόσιµου νερού, υγείας, τηλεπικοινωνιών και οδικών δι-
κτύων. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τα έργα ως «υψηλής προτε-
ραιότητας».  

Η προσέλκυση άµεσων επενδύσεων, οι οποίες δηµιουργούν 
θέσεις εργασίας είναι ζωτικής σηµασίας για την χώρα δεδο-
µένου ότι η ανεργία έχει εκτιναχθεί στο 13% ενώ απαιτείται 
ετήσιος ρυθµός  

    
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    

Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Σεπτέµβριο Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Σεπτέµβριο Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Σεπτέµβριο Πορεία Χρηµατιστηρίου τον Σεπτέµβριο 2012:2012:2012:2012:  

Χάρη στα µεγάλα κέρδη της Commercial International Bank 
(CIB), οι µετοχές της οποίας κατέγραψαν αύξηση κατά 4,4% 
µε αποτέλεσµα τα κέρδη να ανέλθουν συνολικά σε 36 εκ. 
λίρες, ο κύριος δείκτης του Χρηµατιστηρίου Καΐρου EGX30 
ενισχύθηκε κατά 1,6% και έκλεισε στις 5.418 µονάδες στις 2 
Σεπτεµβρίου. Τα συνολικά κέρδη ανήλθαν σε 200 εκ. λίρες, 
µε 104 µετοχές να σηµειώνουν άνοδο και 32 πτώση. Ο ευ-
ρύτερος δείκτης EGX70 σηµείωσε µικρότερη άνοδο, 0,66%.  
Η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο ευχάριστη, καθώς οι βιαιότητες, 
που σηµειώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις εναντίον της αµερι-
κανικής πρεσβείας λόγω της γνωστής αντί-ισλαµικής ταινίας 
προκάλεσαν πτώση για µερικές µέρες.  

Με τον τερµατισµό, όµως, των διαδηλώσεων το Χρηµατιστή-
ριο Καΐρου κατέγραψε στις 16 Σεπτεµβρίου, τα σηµαντικότε-
ρα κέρδη του από τα µέσα του 2011. Ο κύριος δείκτης  
EGX30 ανήλθε κατά 2,82% και έκλεισε στις 5.821,7 µονά-
δες και ο ευρύτερος EGX70 σηµείωσε άνοδο 4,5% ενώ από 
τις συνολικά 183 µετοχές, που ανταλλάχθηκαν, στις 168 
σηµειώθηκε αύξηση της τιµής τους και σε µόλις 10 µείωση. 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο 1,024 δις λίρες 
Αιγύπτου ($168m). Αναλυτές απέδωσαν την εντυπωσιακή 
αύξηση σε µια γενικότερη αισιοδοξία των επενδυτών, που 
προέρχεται από τις εκτιµήσεις για τη θετική πορεία της πα-
γκόσµιας οικονοµίας και το νέο πρόγραµµα ενίσχυσης της 
οικονοµίας της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς 
και στον τερµατισµός των πολυήµερων διαδηλώσεων έξω 
από την αµερικανική πρεσβεία στο Κάιρο. Την προηγούµενη 
µέρα (15 Σεπτεµβρίου) η αιγυπτιακή αστυνοµία έκανε έφοδο 
στην πλατεία Ταχρίρ, όπου βρίσκεται η αµερικανική πρεσβεί-
α, και στους γύρω δρόµους συλλαµβάνοντας δεκάδες διαδη-
λωτές, που βρίσκονταν εκεί για πολλές µέρες. Κατά τις δύο 
πρώτες µέρες των διαδηλώσεων υπήρξε πτώση του Χρηµατι-
στηρίου. Στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεµβρίου οι πιο κερδι-
σµένοι ήταν οι: EFG-Hermes, Orascom Construction Indus-
tries, Talaat Moustafa Group και Ezz Steel.     
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Επένδυση $Επένδυση $Επένδυση $Επένδυση $10 10 10 10 δις της ΒΡ:δις της ΒΡ:δις της ΒΡ:δις της ΒΡ: Ο εκτελεστικός διευθυντής της 
British Petroleum (BP) δήλωσε στον τύπο, ότι η εταιρεία του 
θα επενδύσει $10 δις στην Αίγυπτο την επόµενη πενταετία. 
Η επένδυση αφορά µεγάλο έργο εξόρυξης φυσικού αερίου 
στα αιγυπτιακά χωρικά ύδατα της Λεκάνης της Μεσογείου 
και θα ξεκινήσει άµεσα. Όπως διευκρίνισε ο κ. Robert Dud-
ley, η εν λόγω εξόρυξη θα αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής 
παραγωγής φυσικού αερίου της Αιγύπτου, ενώ θα δηµιουρ-
γηθούν και 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, το έργο 
αναµένεται να συµβάλει στην ανάπτυξη των γύρω περιοχών, 
ενώ η ΒΡ προτίθεται να ιδρύσει και ένα ινστιτούτο εκπαίδευ-
σης τεχνικών. Στις 26 Αυγούστου τ.έ. η ΒΡ είχε ανακοινώσει 
την ανακάλυψη δύο νέων κοιτασµάτων στο ∆έλτα του Νεί-
λου. Ας σηµειωθεί, ότι η Αίγυπτος είναι η µεγαλύτερη παρα-
γωγός φυσικού αερίου στην Αφρική και µία από τις µεγαλύτε-
ρες στη Μ. Ανατολή µε εξαγωγές σε Ευρώπη, Ιαπωνία, Κορέ-
α, Ιορδανία και, έως πρόσφατα, Ισραήλ. Τα έως τώρα γνω-
στά αποθέµατα 
φυσικού αερίου 
της Αιγύπτου 
ανέρχονται σε 
77 τρις κυβικά 
πόδια και είναι 
τα τρίτα µεγαλύ-
τερα της Αφρι-
κής µετά τα απο-
θέµατα της Νιγη-
ρίας και της Αλ-
γερίας, σύµφωνα 
µε το Τµήµα 
Πληροφοριών 
για την Ενέργεια των ΗΠΑ.      
 
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

∆ιαπραγµατεύσεις για ΕΟΖ:∆ιαπραγµατεύσεις για ΕΟΖ:∆ιαπραγµατεύσεις για ΕΟΖ:∆ιαπραγµατεύσεις για ΕΟΖ: Ο αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερι-
κού Εµπορίου και Βιοµηχανίας δήλωσε στον εγχώριο τύπο, 
ότι η χώρα του διεξάγει διαπραγµατεύσεις µε τις ΗΠΑ και το 
Ισραήλ για την αναθεώρηση της µεταξύ τους συµφωνίας για 
τις ειδικές οικονοµικές ζώνες κατασκευής ρουχισµού, η οποί-
α υπογράφηκε το 2004 µεταξύ των τριών χωρών και προ-
βλέπει, ότι ο εκεί παραγόµενος ρουχισµός θα εισάγεται αδα-
σµολόγητα στις ΗΠΑ εφόσον το προϊόν είναι ισραηλινό σε 
ποσοστό 10,5%.  Ο υπουργός διευκρίνισε, ότι η Αίγυπτος 
επιδιώκει να µειωθεί το ισραηλινό ποσοστό σε 8%, καθώς 
αυτό θα ωφελούσε τον τοµέα πρώτων υλών της χώρας. Στις 
εν λόγω ζώνες υπάρχουν 700 αιγυπτιακές βιοµηχανίες, οι 
οποίες απασχολούν 100.000 εργαζοµένους, ενώ οι εξαγω-
γές από αυτές ανήλθαν σε $1 δις το 2011. Πολλοί αναλυτές 
ανέµεναν, ότι η ισλαµική κυβέρνηση  της χώρας θα επεδίωκε 
την κατάργηση της συµφωνίας, λόγω της συµµετοχής του 
Ισραήλ, όπως ακριβώς συνέβη και µε τη συµφωνία εξαγωγής 
φυσικού αερίου στο Ισραήλ τον περασµένο Απρίλιο. Παρά 
ταύτα, η συµφωνία παραµένει ενεργή κυρίως λόγω της µεγά-
λης απώλειας θέσεων εργασίας και εσόδων από εξαγωγές, 
που θα απέφερε η κατάργησή της. Ας σηµειωθεί, ότι τα 4 
πρώτα χρόνια της συµφωνία δεκαπλασιάστηκαν οι εξαγωγές 
υφασµάτων και ενδυµάτων προς τις ΗΠΑ.     

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    

∆ικαστική απόφαση για επανακρατικοποίηση τσιµεντοβιοµη-∆ικαστική απόφαση για επανακρατικοποίηση τσιµεντοβιοµη-∆ικαστική απόφαση για επανακρατικοποίηση τσιµεντοβιοµη-∆ικαστική απόφαση για επανακρατικοποίηση τσιµεντοβιοµη-
χανίας και αντίδραση της Κυβέρνησης:χανίας και αντίδραση της Κυβέρνησης:χανίας και αντίδραση της Κυβέρνησης:χανίας και αντίδραση της Κυβέρνησης:  

Το πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο του 
Ασιούτ εξέδωσε 
απόφαση, µε την 
οποία διατσσεται 
η επανακρατικο-
ποίηση της  τσιµε-
ντοβιοµηχανίας 
Assiut Cement, η 

οποία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 95,8% από την πολυεθνική  
CEMEX το 1999. Η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει επιπλέ-
ον, ότι η CEMEX πρέπει να ικανοποιήσει όλες τις οικονοµικές 
υποχρεώσεις από το 1999 και µετά και να αναπληρώσει τις 
απώλειες, που υπέστη η εταιρεία την ίδια περίοδο. Η απόφα-
ση διέταξε επίσης την επαναπρόσληψη των 2.545 εργατών 
που απολύθηκαν. Για τρεις ακόµα ιδιωτικοποιηµένες εταιρεί-
ες εκδόθηκαν πριν από ένα έτος δικαστικές αποφάσεις, που 
διατάζουν την επιστροφή τους στο δηµόσιο , αλλά οι αποφά-
σεις αυτές δεν έχουν µέχρι τώρα υλοποιηθεί. Στο µεταξύ, 
στις 18.09 ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορί-
ου δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση θα καταθέσει έφεση κατά της 
ανωτέρω απόφασης, ενώ θα προχωρήσει και στην έκδοση 
αδειών για 7 νέες άδειες για τσιµεντοβιοµηχνίες, όταν το 
πρόβληµα µε τις διακοπές ρεύµατος λυθεί διευκρινίζοντας, 
ότι όλες οι ενεργειοβόρες βιοµηχανίες πρέπει να καταβάλ-
λουν το πλήρες τίµηµα για την καταναλωµένη ενέργεια και 
να µην επιδοτούνται.       

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    

Στατιστικά στοιχεία:Στατιστικά στοιχεία:Στατιστικά στοιχεία:Στατιστικά στοιχεία: Ενδιαφέροντα στοιχεία έδωσε στη δηµο-
σιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύπτου αναφορι-
κά µα τις τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Συγκεκριµένα, τα αιγυ-
πτιακά νοικοκυριά δαπάνησαν το οικονοµικό έτος 2010/11 
κατά µέσο όρο 2,5% του ετήσιου εισοδήµατός τους στις τη-
λεπικοινωνίες  ($92.5). Από αυτά το 60% δαπανήθηκε για 
κινητά τηλέφωνα, ενώ µόνο 5% για υπηρεσίες διαδικτύου. Τα 
νοικοκυριά, που είναι συνδεδεµένα µέσω σταθερής τηλεφω-
νίας στο διαδίκτυο, ανέρχονται σε συνολικά 8%, ποσοστό 
που στις πόλεις είναι 14%, ανώ στην επαρχία µόλις 2,6%. 
Στο παραπάνω ποσοστό δεν περιλαµβάνεται ο πληθυσµός, 
που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο µέσω κινητού τηλεφώνου. 
86% των αιγυπτιακών οικογενειών κατέχουν τουλάχιστον ένα 
κινητό τηλέφωνο, ποσοστό που ανέρχεται σε 90 στις αστικές 
περιοχές της χώρας, ενώ το σύνολο των εγγεγραµµένων κινη-
τών τηλεφώνων ανήλθε σε 91,35 εκ. τον Μάιο 2012 σε σύ-
νολο 83 εκ. κατοίκων, καθώς πολλοί αιγύπτιοι έχουν πολλα-
πλά κινητά τηλέφωνα. Περαιτέρω, 36% των αστικών νοικο-
κυριών κατέχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή έναντι 10% των 
νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές, ποσοστό που για τη 
χώρα συνολικά ανέρχεται σε 22%, ενώ το 40% αυτών έχουν 
σταθερό τηλέφωνο. Οι πέντε µεγαλύτερες δαπάνες των αιγυ-
πτίων αφορούν την τροφή, την κατοικία, τον ρουχισµό, την 
υγεία και τέλος την εκπαίδευση.       
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

Θάνατοι από αυτοκινητικά ατυχήµατα:Θάνατοι από αυτοκινητικά ατυχήµατα:Θάνατοι από αυτοκινητικά ατυχήµατα:Θάνατοι από αυτοκινητικά ατυχήµατα:  

Σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Αιγύ-
πτου, το 2011 υπήρξαν συνολικά 16.830 αυτοκινητικά ατυ-
χήµατα στη χώρα, δηλαδή 31% λιγότερα από το 2010, κάτι 
που όµως εξηγείται από τη διάρκειας πολλών µηνών απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, που επιβλήθηκε µετά την εξέγερση της 
25ης Ιανουαρίου 2011. Αποτέλεσµα των ατυχηµάτων ήταν ο 
θάνατος 7.115 και ο τραυµατισµός 17.479 ανθρώπων το 
2011 σε σύγκριση µε το θάνατο 7.040 και τον τραυµατισµό 
36.028 ένα έτος νωρίτερα. Η αντιστοιχία θανάτων / οχηµά-
των ανήλθε σε 111,7 θανάτους / 100.000 οχήµατα ή 
άλλως σε 19,5 θανάτους την ηµέρα ως αποτέλεσµα αυτοκι-
νητικού ατυχήµατος. 

 

Συµφωνία εργαζοµένων και διοίκηση Συµφωνία εργαζοµένων και διοίκηση Συµφωνία εργαζοµένων και διοίκηση Συµφωνία εργαζοµένων και διοίκηση EgyptAir:EgyptAir:EgyptAir:EgyptAir:  

Στο µεγαλύτερο µέρος των αιτηµάτων (πλην του οικονοµι-
κού) συµφώνησε η διοίκηση της EgyptAir µετά την απεργία 
της 7ης Σεπτεµβρίου. Μεταξύ των ικανοποιηθέντων αιτηµά-
των ήταν να επιτραπεί στις γυναίκες αεροσυνοδούς να φο-
ράνε ισλαµική µαντίλα και να γίνουν προσλήψεις επιπλέον 
προσωπικού.   

∆ιώρυγα Σουέζ:∆ιώρυγα Σουέζ:∆ιώρυγα Σουέζ:∆ιώρυγα Σουέζ:  

Αύξηση 3% των εσόδων από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ σηµειώ-
θηκε τον Αύγουστο 2012 σε σχέση µε τον προηγούµενο µή-
να. Συγκεκριµένα, τα έσοδα ανήλθαν σε $446.6 εκ. τον Αύ-
γουστο σε σύγκριση µε $433.1 εκ. τον Ιούλιο 2012 και µε 
$472.9 εκ. τον Αύγουστο 2011.  

 

 

    

Συµφωνία χρηµατοδότησης της Τρίτη γραµµής µετρό:Συµφωνία χρηµατοδότησης της Τρίτη γραµµής µετρό:Συµφωνία χρηµατοδότησης της Τρίτη γραµµής µετρό:Συµφωνία χρηµατοδότησης της Τρίτη γραµµής µετρό:  

Στις 23 Σεπτεµβρίου υπεγρά-
φη συµφωνία χρηµατοδότη-
σης µέσω δανείων για την 
κατασκευή της τρίτης γραµ-
µής του µετρό Καΐρου ύψους 
€ 940 εκ., 40 εκ των οποίων 
θα δοθούν από την ΕΕ, 600 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και 300 εκ. από 
τον Γαλλικό Οργανισµό Ανά-
πτυξης. Το µετρό του Καΐρου 
άρχισε να λειτουργεί το 1989. 
Ένα τµήµα της  τρίτης γραµ-
µής (Αταµπα – Αµπασία) ετέ-
θη σε λειτουργία το 2012 και 
το 2013 θα παροδοθεί στο 
κοινό ένα δεύτερο τµήµα.  
Τέλος, υπάρχει σχεδιασµός 
και για την κατασκευή τέταρτης γραµµής, που αναµένεται 
να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2019.   

    
    
    
    
    
Τερµατισµός αεροπορικής σύνδεσης µε Ισραήλ:Τερµατισµός αεροπορικής σύνδεσης µε Ισραήλ:Τερµατισµός αεροπορικής σύνδεσης µε Ισραήλ:Τερµατισµός αεροπορικής σύνδεσης µε Ισραήλ:  

Η ισραηλινή αεροπορι-
κή εταιρεία El Al Air-
lines προτίθεται να 
διακόψει τις εβδοµα-
διαίες πτήσεις της στο 
Κάιρο, που ξεκίνησαν 
το 1979, εξαιτίας των 
πολύ απαιτητικών µέ-
τρων ασφαλείας και 
του υψηλού επιχειρησιακού κόστους, που καθιστούν τις πτή-
σεις µη βιώσιµες.  

Συγκεκριµένα ο επικεφαλής της εταιρείας σε επιστολή προς 
τον ισραηλινό υπουργό εξωτερικών ανφέρει: «Οι πτήσεις 
προς και από το Κάιρο και η συντήρηση των απαραίτητων 
υποδοµών για αυτές απαιτούν πολλούς ανθρώπινους πόρους 
για την ασφάλεια και την πραγµατοποίηση των πτήσεων, 
καθώς και µεγάλα χρηµατικά ποσά ύψους χιλιάδων δολαρί-
ων ετησίως. Εφόσον δεν συντρέχουν εµπορικοί λόγοι, που να 
δικαιολογούν τις πτήσεις, και λόγω του τεράστιου κόστους, η 
El Al δεν µπορεί να αντεπεξέλθει και ως εκ τούτου προτίθε-
ται να διακόψει άµεσα τις πτήσεις προς και από το Κάιρο». 
Μετά την πτώση του πρώην Προέδρου της χώρας, η ισραηλι-
νή εταιρεία µείωσε τις πτήσεις για να προσαρµοστεί στη ζή-
τηση, αλλά πλέον οι πτήσεις είναι σχεδόν άδειες. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

www.agora.mfa.gr/eg50  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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HACE 
International Hotel Supplies Exhibition 

ετήσια 01.10 - 04.10 2012 

SAHARA 
International Exhibition for Agriculture and Food for Af-
rica and the Middle East 

Ετήσια 23.10 - 26.10 2012 

PAPER MIDDLE EAST 
International Paper, Board and Converting Exhibition 

ετήσια 08.11 - 10.11 2012 

EGY-COAT 
International Exhibition for Coatings & Chemicals 

ετήσια 15.11 - 18.11 2012 

MACTECH 
Pan-Arab/African Exhibition for Machine and Hand Tools 
System, Components and Safety Equipment 

ετήσια 22.11 - 25.11 2012 

HANDLING EXPO 
International Exhibition for Material Handling and Stor-
age Equipment 

ετήσια 22.11 - 25.11 2012 

AIRTECH 
International Exhibition for Compressed Air Technology 
and Accessories 

ετήσια 22.11 - 25.11 2012 

TRANSPO-TECH 
International Exhibition for Commercial Vehicles & Spare 
Parts 

Ετήσια 22.11 - 25.11 2012 

MEFSEC 
Fire, Safety and Security Exhibition 

ετήσια 01.12 - 04.12 2012 

ELECTRICX 
Power-Energy International Trade Show 

 10.12 - 13.12 2012 

DIGI SIGN 
International Digital Printing & Advertising Technologies, 
Materials & Services Trade Fair 

Κάθε 2 χρόνια 13.12 - 16.12 2012 

BEEM EGYPT 
International Construction Fair 

2 φορές ετησίως Jan. 2013 (?) 

EGYPT POOL - AQUATHERM 
Trade Exhibition for Water Technology and Building Ser-
vices Engineering 

ετήσια 11.02 - 12.02 2013 

WINDOOREX MIDDLE EAST 
International Exhibition Specialized on Windows, Doors 
and Facades 

Ετήσια 20.02 - 22.02 2013 

FABEX MIDDLE EAST 
International exhibition for steel structures, tube and 
pipe, sheet metal, and metal forming 

 20.02 - 22.02 2013 

METAL & STEEL MIDDLE EAST 
The Middle East's largest trade show for the metal work-
ing, metal manufacturing & steel fabrication industries, 
the B2B Steel exhibition for the Middle East 

Ετήσια 21.02 - 23.02 2013 

NEXT MOVE 
Real Estate Show 

ετήσια 25.02 - 28.02 2013 

MIDDLE EAST COATINGS SHOW 
Show dedicated to the Coatings Industry 

ετήσια 26.02 - 28.02 2013 

APEX 
Arab African Packaging, Paper & Printing Exhibition 

ετήσια March 2013 (?) 

FORMULA AL-AHRAM 
Cairo International Motor Show 

ετήσια March 2013 (?) 

CAIRO INTERNATIONAL FAIR 
Cairo International Fair - General Goods & Industrials 
Products 

ετήσια 17.03 - 29.03 2013 


