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2011/12

2012/13

Αύξηση ΑΕΠ

2,2%

2,1%

Ελλειµµα προϋπολογισµού (EGP δις)

166,7

239,9

Ελλειµµα προϋπολογισµού ως % ΑΕΠ

10,8%

13,8%

Ισοζύγιο πληρωµών (EGP δις)

-68.3

1,7

Ακαθάριστο Εσωτερικό χρέος (EGP δις)

1.155,3

1.446,6

Ακαθάριστο Εσωτερικό χρέος ως % ΑΕΠ

74,9%

83,4%

Πληθωρισµός
Ανεργία

8,7%
12,4%

6,9%
13,0%

Πηγή : Τράπεζα Αιγύπτου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

7

Πιστοληπτική αξιολόγηση Αιγύπτου
Σύµφωνα µε τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's δεν αναµένεται αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Αιγύπτου στο άµεσο µέλλον επιβεβαιώνοντας
τις αρνητικές προοπτικές της χώρας και την αξιολόγηση Caa1. Ο οίκος αποδίδει την
αξιολόγηση στις οικονοµικές δυσλειτουργίες και την επικρατούσα αβεβαιότητα στον
πολιτικό χώρο µετά τα γεγονότα του 2011. Η εφαρµογή οικονοµικών και δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων κρίνεται θετική, ωστόσο, υποδαυλίζεται από τις πολιτικές διαµάχες. Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της Αιγύπτου από τη Moody's τον Ιούλιο επιβεβαίωνε την υποβάθµιση του Μαρτίου των κρατικών οµολόγων από B3 σε Caa1 µε αρνητικές προοπτικές.
Συναλλαγµατικά αποθέµατα
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα
της Αιγύπτου ανήλθαν σε $18.7 δισ. τον Σεπτέµβριο, ελαφρώς µειωµένα κατά $200
εκ. σε σχέση µε τον Αύγουστο.

Επιµέλεια – Σύνταξη :
Ε. ∆αϊρετζής
∆. Πιτσιδήµος
Γ.Χριστοφίδης

Αύξηση εξαγωγών
Οι όγκος εξαγωγών της Αιγύπτου κατέγραψε σηµαντική αύξηση κατά περίπου 13%
στο 1ο 9µηνο 2013, ανερχόµενος σε LE 112.3 δισ. ($16.3 δισ.) σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο 2012. Ο στόχος της κυβέρνησης για την καθαρή αξία των εξαγωγών για το 2013 είναι LE145 δισ. ($21 δισ.), 77% του οποίου έχει ήδη επιτευχθεί. Οι
τοµείς που σηµειώνουν τη µεγαλύτερη αύξηση είναι τα πλαστικά, τα λιπάσµατα και τα
προϊόντα χάλυβα. Οι εξαγωγές προς αραβικές χώρες αποτελούν το 42% επί του συνόλου ενώ προς χώρες της ΕΕ 26,3%. (Πηγή: General Organisation For Export & Import
Control - GOEIC).
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Σχέδιο τόνωσης της οικονοµίας
To αιγυπτιακό Υπουργικό Συµβούλιο ανακοίνωσε την αύξηση
του κονδυλίου για το «πρόγραµµα τόνωσης της οικονοµίας» σε
EGP 29,7 δισ.($ 4.3 δις.) από EGP 22,3 δισ. ($ 3,2 δις) για την
ενίσχυση της οικονοµίας και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα έργα του εν λόγω προγράµµατος για την τόνωση της οικονοµίας θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν µέσω του ύψους EGP60
δισ.($8,7 δις) πρόσθετων πιστώσεων του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2013/2014. Οι πρόσθετες πιστώσεις θα
προέλθουν από αραβικά κεφάλαια.
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Παγκόσµιος ∆είκτης Ανταγωνιστικότητας: κατάταξη
Αιγύπτου
Η κατάταξη της Αιγύπτου στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum επιδεινώθηκε για 4η συνεχόµενο έτος, καταλαµβάνοντας µεταξύ
148 χωρών την 118η θέση το 2013/14 από 107η το
2012/13. Σύµφωνα µε την έκθεση: «οι επιδεινούµενες
συνθήκες ασφάλειας και η επίµονη πολιτική αστάθεια
υποδαυλίζουν την ανταγωνιστικότητα και το δυναµικό
ανάπτυξης της χώρας», ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στις χαµηλές επιδόσεις της ανώτερης εκπαίδευσης και
κατάρτισης, των αγορών προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου καθώς και στα επίπεδα τεχνολογικής κατάρτισης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το «κόστος»
κόστος» της Αραβικής Ανοιξης
Οικονοµικό πρόγραµµα µεταβατικής κυβέρνησης
Σύµφωνα µε δηλώσεις αξιωµατούχων η µεταβατική κυβέρνηση
προτίθεται, πριν από την λήξη της θητείας της την Άνοιξη 2014
όπως προβλέπεται από τον πολιτικό οδικό χάρτη, να εξορθολογίσει τις επιδοτήσεις στα καύσιµα και να προβεί σε βασικές τροποποιήσεις του φορολογικού συστήµατος. Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι 80% των επιδοτήσεων στα καύσιµα (από συνολική αξία LE 128-130 δισ. ετησίως) δεν κατευθύνονται σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη, ενώ ο όγκος τους είναι διπλάσιος
των δαπανών για την εκπαίδευση και τετραπλάσιος αυτών για
την υγεία. Ο Υπουργός Πετρελαίου δήλωσε σχετικά ότι η αναθεώρηση των επιδοτήσεων δεν θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών. Όσον αφορά το φορολογικό σύστηµα, θα αναµορφωθεί ο φόρος χαρτοσήµου επί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών λόγω αρνητικών επιπτώσεων στις επενδύσεις και δεν
θα εφαρµοσθεί η εγκριθείσα τροποποίηση για την εισαγωγή
νέας κλίµακας φορολόγησης µε 25% στα υψηλότερα εισοδήµατα. Αντίθετα, αναµένεται η αντικατάσταση του φόρου επί των
πωλήσεων µε ΦΠΑ, ενώ βρίσκεται υπό σχεδιασµό ο βέλτιστος
τρόπος εφαρµογής του φόρου κεφαλαίου και ακίνητης περιουσίας.

Σύµφωνα µε έκθεση της τράπεζας HSBC, η Αραβική
Άνοιξη εκτιµάται ότι θα κοστίσει στις χώρες της Μέσης
Ανατολής περίπου $ 800 δισ. µέχρι το τέλος του 2014
δεδοµένου ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αιγύπτου, της Τυνησίας, της Λιβύης , της Συρίας , της Ιορδανίας , του Λιβάνου και του Μπαχρέιν θα είναι 35 % χαµηλότερο από ό, τι θα ήταν αν δεν είχαν λάβει χώρα οι
εξεγέρσεις του 2011.
Αποπληρωµή οικονοµικής βοήθειας Κουβέιτ
Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου δήλωσε ότι η αποπληρωµή της 1ης δόσης της οικονοµικής βοήθειας που ελήφθη από το Κουβέιτ θα γίνει σε βάθος 5ετίας αντί του,
αρχικά συµφωνηθέντος, ενός έτους. Σύµφωνα µε τον
Πρωθυπουργό, το Κουβέιτ έχει ήδη συναινέσει στην εν
λόγω ρύθµιση, που αφορά κεφάλαια $2 δισ. από συνολικά $4 δισ. για τα οποία έχει δεσµευθεί η χώρα του Κόλπου.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
∆ηλώσεις Υπουργού Οικονοµικών για δάνειο ∆ΝΤ
Υπηρεσία Phone Cash της National Bank of Egypt
Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι η Αίγυπτος δεν χρειάζεται
το υπό συζήτηση δάνειο του ∆ΝΤ, διότι δεν υφίσταται πλέον
άµεση ανάγκη ρευστότητας, λόγω της οικονοµικής βοήθειας
των χωρών του Κόλπου, ούτε ανάγκη επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας της χώρας προς διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, µέσω της
δανειοδοτικής συµφωνίας µε το Ταµείο. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται σε συνέχεια σχετικών δηλώσεων της Γεν. ∆/ντριας
του ∆ΝΤ για τη δέσµευση του Οργανισµού να συνεργαστεί µε τις
αιγυπτιακές Αρχές και την ετοιµότητα αποστολής στελεχών του
για το σκοπό αυτό στο Κάιρο. Σχετικά µε την επενδυτική πίστη,
ο Υπουργός ανέφερε ότι θα επανακάµψει µέσω της υλοποίησης
του µεταβατικού οδικού χάρτη και του σχεδίου τόνωσης της
οικονοµίας και καταπολέµησης της ανεργίας.

Η National Bank of Egypt, σε
συνεργασία µε τις MasterCard,
Fawry και Egyptian Banks Company, ξεκίνησε την προσφορά
της υπηρεσίας Phone Cash για
κινητά τηλέφωνα. Η εν λόγω υπηρεσία επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του αν διαθέτουν τραπεζικό
λογαριασµό.
Μεταξύ
άλλων, η υπηρεσία αφορά την
αποστολή χρηµάτων, πληρωµή τηλεφωνικών λογαριασµών, χρήση πίστωσης σε τηλεφωνικές συσκευές, πραγµατοποίηση δωρεών, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων
κ.ά.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Επέκταση υπηρεσιών Telecom Egypt
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ΓΕΩΡΓΙΑ

Καλλιέργεια ελαιόδεντρων

Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η Telecom Egypt
πρόκειται να εγκαταστήσει ένα νέο υποβρύχιο καλώδιο από
το Σουδάν στη Νότιο Αφρική εντός του 2013. Εκπρόσωπος
της Telecom Egypt δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να εισέλθει στην αγορά υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών
των αφρικανικών χωρών. Τα έσοδα της εταιρείας από υποβρύχια καλώδια ανήλθαν σε περίπου LE 860 εκ. και αναµένεται να φθάσουν το LE 1 δισ. έως το τέλος του έτους.

Ο Υπουργός Γεωργίας δήλωσε
ότι πρόκειται να καλλιεργηθούν
1 εκ. νέα ελαιόδεντρα στην
Χερσόνησο του Σινά. Το έργο
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία
µε τον Αραβικό Οργανισµό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Αίγυπτος είναι 1η παραγωγός επιτραπέζιων ελιών παγκοσµίως
(στοιχεία 2011), η παραγωγή των οποίων συνιστά το 85% της
συνολικής παραγωγής ελιών της χώρας. Μεταξύ 2007-2011
Επενδύσεις Juhayna Food Industries
η χώρα παρήγαγε κατά µέσο όρο 413.000 τον. ετησίως, ενώ
Η Juhayna Food Industries ολο- το 2011 παρήγαγε περισσότερο από το 13% της παγκόσµιας
κλήρωσε τη δηµιουργία φάρµας παραγωγής επιτραπέζιων ελιών.
δυναµικότητας 14.000 αγελάδων, συνολικού προϋπολογισµού
LE 1 δισ. Η φάρµα θα καλύπτει
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
τις ανάγκες της εταιρείας σε
προµήθεια γάλακτος ενώ η
έναρξη λειτουργίας της προσδιορίζεται εντός του 2014. Παράλληλα, το εργοστάσιο παραγωγής γιαουρτιών θα ξεκινήσει
τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2014, ενώ ο ∆ιευθύνων Σύµ- Πετρελαϊκές έρευνες
βουλος δήλωσε ότι σε συνέχεια των πραγµατοποιηθέντων
επενδύσεων LE 500 εκ. το 6µηνο 2013, ο στόχος για ολόκλη- Σύµφωνα µε αξιωµατούχο της εταιρείας, η Egyptian General
Petroleum Corporation (EGPC) θα δηµοσιεύσει την πρώτη
ρο το έτος ανέρχεται σε LE 1,2 δις.
πρόσκληση υποβολής προσφορών για πετρελαϊκές έρευνες
Συµµετοχή αιγυπτιακών εταιρειών σε διεθνή έκθεση τροφί- αργού πετρελαίου (tight oil) στις αρχές του 2014. Ο εν λόγω
τύπος αργού αποτελείται από ελαφρύ αργό πετρέλαιο που
µων ANUGA
περιέχεται σε πετρελαιογενείς σχηµατισµούς χαµηλής διαπεη
Περίπου 80 αιγυπτιακές εταιρείες συµµετείχαν στη 32 διε- ρατότητας, συνήθως σχιστόλιθο ή ψαµµίτη. Τεχνική επιτροπή
θνή έκθεση τροφίµων ANUGA που διεξήχθη στη Γερµανία, θα επιλέξει τις περιοχές εξόρυξης ενώ θα διαβουλευθεί και µε
συνιστώντας την πολυπληθέστερη συµµετοχή από πλευράς άλλες πολυεθνικές εαραβικών χωρών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εταιρείες ταιρείες για την παροεξασφάλισαν εξαγωγικά συµβόλαια ύψους $150-200 εκ., ενώ χή τεχνογνωσίας η οοι εξαγωγείς εκτιµούν ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές τροφίµων ποία εν προκειµένω
αναµένεται να φθάσουν τα LE 19 δισ. Στο πλαίσιο αυτό, ο δεν είναι διαθέσιµη.
Πρέσβυς της Αιγύπτου στη Γερµανία δήλωσε ότι ο όγκος ε- Εκτιµάται ότι η Αίγυµπορίου µεταξύ των δύο χωρών υπολογίζεται σε $4 δισ. και πτος διαθέτει 114 δισ.
ότι για το 2013-2014 έχουν δεσµευθεί από την Γερµανία βαρέλια αργού πετρελαίου, από τα οποία
€353 εκ. για προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας.
4,6 δισ. δύνανται να
εξορυχτούν

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ανάπτυξη «Airport City»
Ο Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι στις αρχές του
2014 πρόκειται να προκηρυχθούν συµβάσεις παραχωρητικού
χαρακτήρα για το έργο «Airport City», το οποίο αφορά ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχαγωγίας στην περιοχή του ∆ιεθνούς
Αεροδροµίου του Καΐρου. Το ύψος των σχετικών επενδύσεων
θα ανέλθει σε LE 70 δισ. ΄($10,2 δισ.). Το έργο, η µελέτη του
οποίου προετοιµάζεται ήδη από βρετανική εταιρεία, θα εκτείνεται σε 10 εκ. τ.µ. και η κατασκευή του θα διαρκέσει 7-10
έτη.

Προµήθεια πετρελαϊκών προϊόντων από Χώρες Κόλπου
Σε συνέχεια της συµφωνίας µε Σ. Αραβία, Κουβέιτ και ΗΑΕ σε
ισχύ έως τα τέλη ∆εκεµβρίου, η Αίγυπτος βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις Χώρες Κόλπου για την προµήθεια αναγκαίων πετρελαϊκών προϊόντων και για το 2014. Οι τρεις χώρες, οι οποίες δεσµεύτηκαν για την παροχή συνολικής οικονοµικής βοήθειας 12 δισ. µετά την καθαίρεση του Μόρσι, αποστέλλουν καύσιµα στην Αίγυπτο από τον περασµένο Ιούλιο.
Μέσω των ανωτέρω κινήσεων, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να µετριάσει την πολιτική πίεση και κόστος που υφίσταται, τα οποία αναµένεται να επιδεινωθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε
έλλειψης βασικών αγαθών στο µέλλον.
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Μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
O πρόεδρος της µεταβατικής Κυβέρνησης της Αιγύπτου δήλωσε, ότι η Αίγυπτος πρόκειται να προχωρήσει στην κατασκευή της πρώτης µονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
στην Dabaa, στις ακτές της Μεσογείου. Πρόσθεσε ότι η χώρα
σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς
σκοπούς, ούτως ώστε να καλύψει το ενεργειακό της έλλειµµα.
Ο θεµέλιος λίθος του πυρηνικού σταθµού παραγωγής ενέργειας στην Dabba είχε τεθεί από τον ανατραπέντα πρόεδρο Χόσνι Μουµπάρακ, αλλά διακόπηκε λόγω των διαφορών µε τους
κατοίκους, οι οποίοι κατηγόρησαν την Κυβέρνηση για την
«βίαιη» απαλλοτρίωση της γης τους χωρίς την κατάλληλη αποζηµίωση. Τον Ιανουάριο του 2012, κάτοικοι της περιοχής
εισέβαλαν στο εργοτάξιο, καταστρέφοντας την υπάρχουσα
υποδοµή και λεηλάτησαν πηγές χαµηλής ραδιενέργειας σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας. Οι καταληψίες (τοπικές φυλές βεδουϊνων) µόλις προ ηµερών παρέδωσαν το εργοτάξιο στις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάµεις
∆ιασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων ΑιγύπτουΑιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας
Σύµφωνα µε τον υπουργό Ενέργειας, στα τέλη Οκτωβρίου
πρόκειται να υπογραφούν οι απαραίτητες εµπορικές και επιχειρησιακές συµφωνίες του έργου, συνολικού προϋπολογισµού $1,6 δισ. για τη διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων Αιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας. Το εν λόγω έργο, η λειτουργία του
οποίου αναµένεται το 2016, αφορά την ανταλλαγή 3.000
MW ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των δύο χωρών µέσω ηλεκτρικών γραµµών συνεχούς ρεύµατος. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, η Αίγυπτος θα αποστέλλει ηλεκτρική ενέργεια µέσω του
δικτύου κατά τις µεσηµεριανές ώρες ενώ η Σ. Αραβία κατά τις
απογευµατινές, αξιοποιώντας τη χρονική διαφορά των ωρών
αιχµής των δύο χωρών.
Κατασκευή αιολικού πάρκου από την Italgen
Η Italgen, θυγατρική του Οµίλου Italcementi , έχει λάβει την
τελική έγκριση από την Κυβέρνηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια. Πρόκειται για τον
πρώτο ιδιώτη επενδυτή στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση ανέρχεται σε € 130 εκ. και η
παραγωγική ισχύς θα είναι ίση ίση µε 120 MW.
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Απαγόρευση εξαγωγής ρυζιού
Μετά από ένα χρόνο από
την άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών ρυζιού, ο Υπουργός Εφοδιασµού απαγόρευσε εκ νέου τις εξαγωγές ρυζιού
για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της εσωτερικής ζήτησης.
Eισαγωγές βασικών ειδών
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου επέκτεινε τις εξαιρέσεις
όσον αφορά την χορήγηση συναλλάγµατος για την κάλυψη
των εισαγωγών ορισµένων στρατηγικών αγαθών για 6 επιπλέον µήνες, δηλ. έως την 30η Ιουνίου 2014 αντί του τέλους του
2013. Η απόφαση στοχεύει στο να διευκολύνει την εισαγωγή
βασικών αγαθών για την αιγυπτιακή αγορά .
Οδηγός τιµών φρούτων και λαχανικών
Το Υπουργείο Εφοδιασµού προέβη στην έκδοση εβδοµαδιαίου οδηγού τιµών φρούτων και λαχανικών, µε σκοπό τον περιορισµό των µέσων τιµών πώλησης. Ο Υπουργός δήλωσε ότι οι
ανώτερες και κατώτερες τιµές θα καθορίζονται στα τέλη της
εβδοµάδας στο πλαίσιο επιτροπής αξιωµατούχων και εκπροσώπων εµπόρων, ενώ υποστήριξε ότι ο οδηγός διαφέρει από
την υποχρεωτική τιµολόγηση στο ότι η δεύτερη αφορά τον
καθορισµό τιµών σε αντίθεση µε τον καθορισµό ευέλικτου,
πλην υποχρεωτικού, εύρους τιµών.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ρύθµιση αγοράς λιπασµάτων

«Έξυπνες»
Έξυπνες» κάρτες καυσίµων
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, η κυβέρνηση επέλεξε
1.100 πελάτες υψηλής κατανάλωσης καυσίµων, προκειµένου
να τους χορηγήσει «έξυπνες» κάρτες για την προµήθεια επιδοτούµενων καυσίµων, µεταξύ των οποίων µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, νοσοκοµεία,
ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα. Η εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται να επεκταθεί στο σύνολο των πελατών υψηλής κατανάλωσης έως τα τέλη Νοεµβρίου. Επιπλέον, µε την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων των χρηστών από το υπουργείο Εσωτερικών, είναι έτοιµες προς έκδοση 7 εκ.
«έξυπνες» κάρτες, για 4 εκ. εκ των οποίων είναι επιλέξιµοι
οχήµατα και χρήστες χωρίς άδεια κυκλοφορίας, όπως αγροτικά οχήµατα, αρτοποιεία και τράτες.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται µεθόδους παρακολούθησης των
τιµών των φωσφορικών λιπασµάτων προκειµένου να διασφαλίσει την εφαρµογή των µηχανισµών της αγοράς και να καταπολεµήσει τα µονοπώλια. Πηγές του Υπουργείου Γεωργίας
κατηγορούν τις παραγωγούς εταιρείες φωσφορικών λιπασµάτων ότι εκµεταλλεύονται τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες µε σκοπό την προώθηση µονοπωλιακών πρακτικών και
αύξησης των τιµών από LE 750 σε LE 900/τόνο. Παράλληλα, σηµειώνουν, 3 εταιρείες
µονοπωλούν την παραγωγή
φωσφορικών
λιπασµάτων
(4.000 τόνοι ηµερησίως) µε
αποτέλεσµα το ενδεχόµενο
σηµαντικής αύξησης του αγροτικού κόστους παραγωγής
κατά τη φετινή χειµερινή περίοδο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
∆άνειο Κουβέιτ για ανάπτυξη σιδηροδρόµων
Το Αναπτυξιακό Ταµείο του Κουβέιτ θα χρηµατοδοτήσει µε
$106 εκ. σχέδιο ανάπτυξης των αιγυπτιακών σιδηροδρόµων
συνολικού προϋπολογισµού $333.5 εκ. Σύµφωνα µε το Κουβεϊτιανό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το έργο αφορά τη
βελτίωση του δικτύου στα κυβερνεία της Καλιουµπία, Σαρκία,
Ισµαηλίας και Πόρτ, ενώ το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί
σε βάθος 25ετίας, µε τα πρώτα 5 έτη άτοκα και στη συνέχεια µε τόκο 2,5%.

Πώληση Thomas Cook Αιγύπτου
Η βρεττανική ταξιδιωτική εταιρεία Thomas Cook µεταβίβασε τις δραστηριότητές του στην Αίγυπτο και τον Λίβανο
στην εταιρεία Yusuf Ahmed Bin Kanoo
Holdings, µε έδρα το Μπαχρέιν έναντι
£ 6,5 εκ.. Η εν λόγω κίνηση της εταιρείας οφείλεται σε συσσώρευση ζηµιών
λόγω της παγκόσµιας ύφεσης και των
ταραχών στην Μέση Ανατολή, κυρίως
στην Αίγυπτο και την Τυνησία.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
∆ιακοπή τουριστικών σχέσεων µε Ιράν
Επιχειρηµατική αποστολή του ΣΕΒ στο Κάιρο
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισµού δήλωσε ότι η Αίγυπτος διακόπτει κάθε τουριστική δραστηριότητα µε το Ιράν για
λόγους ασφάλειας, συµπεριλαµβανόµενων τόσο των πτήσεων
όσο και των τουριστικών επισκέψεων. Η πρώτη εµπορική πτήση µεταξύ Αιγύπτου-Ιράν µετά από 34 έτη έλαβε χώρα τον
Μάρτιο, καθώς ο έκπτωτος Πρόεδρος Μόρσι αποπειράθηκε
να εξοµαλύνει τις σχέσεις των δύο χωρών µετά την Ισλαµική
Επανάσταση του 1979. Η υφιστάµενη µεταβατική κυβέρνηση
βλέπει το Ιράν µε καχυποψία, ενώ τον Ιούλιο είχε κατηγορήσει
την Τεχεράνη για «απαράδεκτη ανάµιξη» στις εσωτερικές της
υποθέσεις (άσκηση κριτικής για την καθαίρεση του Μόρσι). Η
Αίγυπτος διατηρεί, ιστορικά, εντονότερους δεσµούς µε τις
Χώρες Κόλπου, οι οποίες ανταγωνίζονται µε το Ιράν στο πλαίσιο της περιφερειακής επιρροής.
Τουριστική κίνηση προς Αίγυπτο
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις
τουριστών στην Αίγυπτο τον Αύγουστο τ.έ. ανήλθαν σε
564.517 χιλ., µειωµένες κατά 45,6% σε σχέση µε τον Αύγουστο 2012. Συνολικά, για το 8µηνο 2013 οι επισκέπτες ανήλθαν σε περίπου 1,15 εκ. µειωµένοι κατά 7,8% σε σχέση µε το
8µηνο 2012, ενώ οι οικονοµικές απώλειες µόνο από τα µέσα
Ιουλίου έως σήµερα υπολογίζονται σε περίπου $1 δισ. Η
έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον µήνα Αύγουστο
παρουσιάζει 74,7% των αφίξεων να προέρχεται από την Ευρώπη, µειωµένο σε σύγκριση µε τον Ιούλιο ενώ, αντίθετα,
αύξηση σηµειώνουν οι αφίξεις από τις αραβικές χώρες. Ο
Υπουργός Τουρισµού επεσήµανε ότι, σε συνέχεια της άρσης
των ταξιδιωτικών οδηγιών για την Αίγυπτο από συνολικά 12
χώρες και τη λήξη της «Γιορτής της Θυσίας» στις 18 Οκτωβρίου τ.έ., αναµένεται σηµαντική αύξηση κρατήσεων, ενώ οι
προσπάθειες προσέλκυσης τουριστών θα εστιαστούν τόσο
στις ανωτέρω αγορές
όσο
και
στην ενίσχυση της
θετικής
εικόνας
της χώρας
στο εξωτερικό.

O ΣΕΒ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδας διοργανώνουν επιχειρηµατική αποστολή στο Κάιρο
της Αιγύπτου στις 19-21 Νοεµβρίου 2013. Η αποστολή είναι
στο πλαίσιο της πρώτης δράσης του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Αιγύπτου που πρόσφατα ίδρυσε ο ΣΕΒ από
κοινού µε τον Αιγυπτιακό Φορέα Egyptian Businessmen Association (ΕΒΑ).
Στόχος της αποστολής είναι να δώσει την ευκαιρία σε ελληνικές εταιρίες να εισέλθουν στην Αιγυπτιακή αγορά των 70
εκατοµµυρίων καταναλωτών και µέσω αυτής σε άλλες της
ευρύτερης περιοχής ή να ενισχύσουν την εκεί δικτύωσή τους,
καθώς διαµορφώνεται το νέο οικονοµικό και επιχειρηµατικό
περιβάλλον στη χώρα µετά τις ανακατατάξεις. Οι εταιρίες
που θα συµµετάσχουν θα έχουν συγκεκριµένες και στοχευµένες συναντήσεις µε αιγυπτιακές επιχειρήσεις µε βάση τη
δραστηριότητα και το ειδικό ενδιαφέρον. Η οργάνωση του
Β2Β συναντήσεων θα γίνει τόσο από τον Αιγυπτιακό Επιχειρηµατικό Φορέα ΕΒΑ που έχει πολυάριθµα µέλη στο Κάιρο
και την Αλεξάνδρεια όσο και από το Γραφείο Εµπορικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας και µε τη βοήθεια της
Ένωσης Ελληνικών εταιριών που είναι εγκατεστηµένες στην
Αίγυπτο.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται πρέπει να αποστείλουν
την αίτηση συµµετοχής στο ir@sev.org.gr;info@seve.gr (το
αργότεροµέχρι 8 Νοεµβρίου 2013). Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γ. Πατσιαβό, Συντονιστή ∆ιεθνών Σχέσεων ΣΕΒ, τηλ. 211 5006144, patsiavos@sev.org.gr; ir@sev.org.gr
Επιχειρηµατική αποστολή της Ενωσης Νέων Επιχειρηµατιών
Αιγύπτου στο ΕΒΕΑ
Η Ενωση Νέων Επιχειρηµατιών Αιγύπτου (EJB) ανακοίνωσε
ότι πρόκειται να πραγµατοποιήσει επιχειρηµατική αποστολή
µεταξύ 21 και 28 Νοεµβρίου 2013. Η εν λόγω αποστολή
πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα στις 21 Νοεµβρίου όπου
θα έχει επιχειρηµατικές συναντήσεις στο ΕΒΕΑ και εν συνεχεία θα µεταβεί στα Τίρανα, Σκόπια, Πρίστινα και Σόφια.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ICS Exhibition

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

14-17/11/2013
Tel.: +2(02) 33368404
Fax.: +2(02) 37491434
Website : www.ics-inegypt.com

EGY-Technology & used Market - The International Exhibition & Conference for Information Technology,
Digital Systems,Mobiles and Labtops
14-17/11/2013
Tel.: +2(02) 24027493-22637034 - 22637054
mobile.: +2(02)01283633814-01003648329
Fax.: +2(02) 22637034
Website : www.egy-technology.com
Email : adel@egy-technology.com

MacTECH & Handling & Transpotec Exhibition
21-24/11/2013
Tel.: +2(02)25267996
Fax.: +2(02)252674499

The 5thInternational Exhibition for Paper, Board, Tissue & Packaging Industry
28-30/11/2013
Tel.: +2(02) 26712287

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ELECTREX Exhibition
1-4/12/2013
Tel. : 202-27353877 -27367549
Fax. : 202-27358801
Website: www.egytec.com
E-mail:egytec@egytec.com

The 2ndExhibition for Industry Technolgy of Elevators & Escalators
Duration: 3-5/12/2013
Tel.: +2(02) 25052615-25052815
Fax.: +2(02) 2505261
E-mail:info@ltf-eg.com

Le Marche Exhibition
19-22/12/2013
Tel.: +2(02) 33355286 - 33355171

Real State Exhibition
19-22/12/2013
Tel.: +2(02) 22619026

The 1stExhibition for Sports & Entertainment
26-28/12/2013
Tel.: +2(02) 26715045-26715054
Website : www.egysportfair.com
E-mail:info@egysportfair.com

