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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Εκροή ξένων κεφαλαίων:Εκροή ξένων κεφαλαίων:Εκροή ξένων κεφαλαίων:Εκροή ξένων κεφαλαίων: Ο ∆ιοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε, ότι το συνολικό ποσό κρατικών οµο-
λόγων, που ρευστοποιήθηκαν από αλλο-
δαπούς επενδυτές στο διάστηµα 20.01-
31.03.2011 ανέρχεται σε $7,5 δις, ποσό 
που θεωρεί ότι µπορεί να ανακτηθεί εύκο-
λα όταν η οικονοµική δραστηριότητα επι-
στρέψει σε κανονικούς ρυθµούς, σηµειώ-
νοντας, ότι κατά την διάρκεια της παγκό-
σµιας οικονοµικής κρίσης η εκροή ξένων 
κεφαλαίων από την χώρα ανήλθε σε $16 
δις.   
Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα: Η Κεντρική 
Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας 
µειώθηκαν από $33,2 δις το Φεβρουάριο 
σε $30,1 δις τον Μάρτιο τ.έ., φθάνοντας 
στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
3 ετών. Σύµφωνα µε αναλυτές, το ανωτέ-
ρω επήλθε ως αποτέλεσµα της µείωσης 
των συναλλαγµατικών εισροών από τη 
∆ιώρυγα του Σουέζ και τον Τουρισµό, κα-
θώς και των προσπαθειών της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αιγύπτου να ισχυροποιήσει 
το εθνικό νόµισµα χρησιµοποιώντας συ-
ναλλαγµατικά αποθέµατα. Εκτίµησή τους 
είναι, ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, αλλά 
µε βραδύτερους ρυθµούς, καθώς τα 
έσοδα από το Σουέζ επανέρχονται σε φυ-
σιολογικά επίπεδα, ενώ δεν φαίνεται να 
υπάρχει περαιτέρω µείωση στις εξαγωγές.     

Πτώση ΑΞΕ:Πτώση ΑΞΕ:Πτώση ΑΞΕ:Πτώση ΑΞΕ: Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο 
της Γενικής Αρχής Επενδύσεων (GAFI), 
αναµένεται το τρέχον οικονοµικό έτος 
να σηµειωθεί µείωση 40% στις Άµεσες 
Ξένες Επενδύσεις στην Αίγυπτο, από 
$7δις, που ήταν ο αρχικός υπολογι-
σµός σε $4δις, όπως διαµορφώθηκε 
µετά τα γεγονότα της 25ης Ιανουαρίου 
και την ανατροπή του πρώην Προέ-
δρου της χώρας. Κύκλοι της GAFI ση-
µειώνουν, ότι τώρα οι προσπάθειές 
τους θα στραφούν στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τις χώρες του Κόλπου   
Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός: Ο πληθωρισµός τιµών 
καταναλωτή αυξήθηκε κατά 11,5% 
τον Μάρτιο σε σύγκριση µε αύξηση 
10,7 τον Φεβρουάριο σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Αιγύπτου. Οι περισσότε-
ροι αναλυτές της χώρας προέβλεψαν 
αύξηση πληθωρισµού για το 2011 
λόγω της υποτίµησης του εθνικού νοµί-
σµατος και του εισαγόµενου πληθωρι-
σµού.  
Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ: Τα έσοδα από 
τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν τον 
Μάρτιο 2011 κατά 9% σε σύγκριση µε 
τον Μάρτιο 2010 και κατά 6,4% σε 
σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2011., 
ανερχόµενα συνολικά σε $413,5 εκ.  
 

Συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/Αιγυπτιακή Λίρα
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Έλλειµµα προϋπολογισµού Έλλειµµα προϋπολογισµού Έλλειµµα προϋπολογισµού Έλλειµµα προϋπολογισµού     
    
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµίας Samir Rad-
wan, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Αιγύπτου το τρέχον 
έτος θα διαµορφωθεί στο 10% του ΑΕΠ και η χώρα θα χρει-
αστεί  $10 δις για το οικονοµικό έτος Ιουλ 2011/Ιουν 2012 
για να αντιµετωπίσει τις δηµοσιονοµικές πιέσεις. 
To έλλειµµα του προϋπολογισµού το οικ. έτος 2010/11 θα 
διαµορφωθεί στο 9,1% από 8,5% του ΑΕΠ το προηγούµενο 
έτος.  Για την κάλυψη του εν λόγω ελλείµµατος η Κυβέρνηση 
της Αιγύπτου είναι σε διαπραγµατεύσεις µε το ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο και την ∆ιεθνή Τράπεζα για χορήγηση δανεί-
ου $ 6 δις ($ 3-4 δις από το ∆ΝΤ και $ 2,2 δις από την ∆ιε-
θνή Τράπεζα αντίστοιχα). 
Παράλληλα, η Κυβέρνηση αναζητεί χρηµατοδότηση από 
αραβικά κεφάλαια µε την µορφή «soft loans» και,  σύµφωνα 
µε δηλώσεις κυβερνητικών αξιωµατούχων,  χωρίς µέχρι στιγ-
µής απτά αποτελέσµατα. 

 
    

Μέτρα ενίσχυσης επενδύσεωνΜέτρα ενίσχυσης επενδύσεωνΜέτρα ενίσχυσης επενδύσεωνΜέτρα ενίσχυσης επενδύσεων::::    
 Σε εκδήλωση του Αιγυπτιο-γερµανικού Βιοµηχανικού και 
Εµπορικού Επιµελητηρίου, ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Εξω-
τερικού Εµπορίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι το Υπουργεί-
ο του ετοιµάζει σειρά νέων µέτρων µε στόχο την ενθάρρυν-
ση νέων επενδύσεων, κυρίως µικρού και µεσαίου µεγέθους, 
για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και περιορισµό της φτώ-
χειας. Επιπλέον ανέφερε, ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την 
απελευθέρωση της αγοράς επιδιώκοντας συγχρόνως κοινω-
νική δικαιοσύνη, ενώ τόνισε, ότι θα σεβαστεί τις ήδη συνα-
φθείσες συµφωνίες µε ξένα κράτη και φορείς και θα προχω-
ρήσει µάλιστα στη σύναψη νέων.   
    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Συµφωνία $Συµφωνία $Συµφωνία $Συµφωνία $440 440 440 440 εκ. για την εκ. για την εκ. για την εκ. για την El Sewedy Electric:El Sewedy Electric:El Sewedy Electric:El Sewedy Electric:    
 Η αιγυπτιακή El Sewedy Electric, που αποτελεί τον µεγαλύ-
τερο κατασκευαστή καλωδίων στον αραβικό κόσµο, ανακοί-
νωσε, ότι η µονάδα της στο Κατάρ συνήψε συµβόλαιο 
ύψους $440 εκ. για προµήθεια καλωδίων, γεγονός που θα 
τη βοηθήσει, σύµφωνα µε τη δήλωση, να επεκτείνει την πα-
ρουσία της στις χώρες του Κόλπου. Σε άλλη ανακοίνωσή της, 
η εταιρεία γνωστοποίησε, ότι το 2010 κατέγραψε άνοδο του 
καθαρού κέρδους της κατά 29%. 
Danone Egypt:Danone Egypt:Danone Egypt:Danone Egypt:  
Η Danone Egypt ανακοίνωσε, ότι πρόκειται να εγκαθιδρύσει 
στην Αίγυπτο το πρώτο της αγρόκτηµα για παραγωγή γάλα-
κτος. Η εταιρεία, η οποία δεν εξάγει τα εδώ παραγόµενα 
προϊόντα της, αλλά τα διοχετεύει αποκλειστικά στην εγχώρια 
αγορά, διαθέτει ένα από τα καλύτερα δίκτυα διανοµής στη 
χώρα, γεγονός που της επιτρέψει να εξυπηρετεί και αποµα-
κρυσµένες αγροτικές περιοχές.  
GB Auto:GB Auto:GB Auto:GB Auto:  
Η εταιρεία συναρµολόγησης αυτοκινήτων GB Auto ανακοί-
νωσε, ότι θα ιδρύσει µια πιστοδοτική εταιρεία για δανειοδό-
τηση αγοραστών αυτοκινήτων, προκειµένου να διευρύνει τις 
πηγές εσόδων της. Η νέα εταιρεία, υπό το όνοµα Drive Car 
Trading, θα αρχίσει να λειτουργεί το δεύτερο τρίµηνο του 
έτους και θα έχει κεφάλαιο 50 εκ. λιρών Αιγύπτου 
(€6,25εκ.).     

 
Μείωση ρυθµού σύστασης νέων επιχειρήσεων:Μείωση ρυθµού σύστασης νέων επιχειρήσεων:Μείωση ρυθµού σύστασης νέων επιχειρήσεων:Μείωση ρυθµού σύστασης νέων επιχειρήσεων: Σύµφωνα µε 
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου 
(CAPMAS), τον Φεβρουάριο 2011 ο ρυθµός σύστασης νέων 
επιχειρήσεων µειώθηκε κατά 60% σε σύγκριση µε τον ίδιο 
µήνα του προηγούµενου έτους. Η Υπηρεσία επισήµανε, επί-
σης, µείωση των αποθεµάτων ορισµένων στρατηγικής σηµα-
σίας αγαθών, σε µια χρονική στιγµή, που η Κυβέρνηση δίνει 
αγώνα να ενθαρρύνει νέες επενδύσεις και να βελτιώσει την 
οικονοµία. Η CAPMAS προέβλεψε αύξηση του πληθωρισµού, 
λόγω της αύξησης των µισθών και συντάξεων του δηµόσιου 
τοµέα. Επισηµαίνεται, ότι το Υπουργείο Οικονοµικών έχει 
ζητήσει από 100 µεγάλες εταιρείες των τοµέων πετρελαίου 
και επικοινωνιών, να προκαταβάλουν τους φόρους, προκει-
µένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα για κρατικές δαπάνες.   
    
Αναπτυξιακή βοήθεια από Γαλλία:Αναπτυξιακή βοήθεια από Γαλλία:Αναπτυξιακή βοήθεια από Γαλλία:Αναπτυξιακή βοήθεια από Γαλλία:  
Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αλέν Ζιπέ, ανακοίνωσε, 
ότι η χώρα του θα διαθέσει το 20% του ποσού, που παρέχει 
ως εξωτερική βοήθεια σε τρίτες χώρες, προκειµένου να στη-
ρίξει τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στην Τυνησία και την 
Αίγυπτο. Επίσης, ο Γάλλος Υπουργός εξέφρασε την εκτίµηση, 
ότι η ∆ύση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις επαναστάσεις 
στις αραβικές χώρες, καθώς οι νέοι που ηγούνται αυτών 
µπορούν να προστατέψουν τη ∆ηµοκρατία.   
  
Επενδύσεις από το Κουβέϊτ:Επενδύσεις από το Κουβέϊτ:Επενδύσεις από το Κουβέϊτ:Επενδύσεις από το Κουβέϊτ:  
Η Αρχή Επενδύσεων του Κουβέϊτ (ΚΙΑ) συνέστησε µια εται-
ρεία µε κεφάλαιο 1 δις λιρών Αιγύπτου ($167,8 εκ.) µε στό-
χο την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε διάφορους τοµείς-
της αιγυπτιακής οικονοµίας. Στο µέλλον, οι προερχόµενες 
από τη συγκεκριµένη χώρα επενδύσεις, που αυτή τη στιγµή 
ανέρχονται σε $15 δις θα τίθενται υπό τη σκεπή της εν λόγω 
εταιρείας. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
Προανάκριση για χρηµατιστηριακή εταιρείαΠροανάκριση για χρηµατιστηριακή εταιρείαΠροανάκριση για χρηµατιστηριακή εταιρείαΠροανάκριση για χρηµατιστηριακή εταιρεία    
 Η αιγυπτιακή Αρχή Οικονοµικού Ελέγχου κατήγγειλε την χρη-
µατιστηριακή εταιρεία al-Naeem στις εισαγγελικές αρχές, µε 
την κατηγορία της παραποίησης των τιµών ορισµένων µετο-
χών. Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής, κ. Ahmed Saad, είχε  
εργασθεί στο παρελθόν για τη συγκεκριµένη εταιρεία, και 
κατηγορείται ότι χρησιµοποίησε τη θέση του προς όφελος 
της εταιρείας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ————ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
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Υποβάθµιση των αιγυπτιακών τραπεζών από τον οίκο Υποβάθµιση των αιγυπτιακών τραπεζών από τον οίκο Υποβάθµιση των αιγυπτιακών τραπεζών από τον οίκο Υποβάθµιση των αιγυπτιακών τραπεζών από τον οίκο 
Moody’s:Moody’s:Moody’s:Moody’s:  
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθµισε 
το τραπεζικό σύστηµα της Αιγύπτου από 
σταθερό σε αρνητικό εξαιτίας της χαµηλότε-
ρης βαθµολογίας του δηµοσιονοµικού χρέ-
ους και του αντίκτυπου της πολιτικής ανατα-
ραχής στην οικονοµία. Στην ανακοίνωση, 

που εξέδωσε, ο Moody’s εξέφρασε την εκτίµηση, ότι η κάµψη 
του Τουρισµού, των ΑΞΕ, των µεταναστευτικών εµβασµάτων 
και της ιδιωτικής κατανάλωσης θα µειώσει τον ρυθµό οικονο-
µικής ανάπτυξης της χώρας κατά 2% τους επόµενους 12-18 
µήνες, τονίζοντας, ότι οι αντίξοες αυτές συνθήκες είναι πιθα-
νό να επηρεάσουν την ποιότητα του ενεργητικού του τραπεζι-
κού τοµέα και τις επιχειρηµατικές προοπτικές, καθώς και την 
κερδοφορία του. 
Τέλος, ο Μoody’s τόνισε, ότι το 26% του κεφαλαίου των τρα-
πεζών εξυπηρετεί το δηµοσιονοµικό χρέος της Αιγύπτου, πο-
σοστό που αναµένεται να αυξηθεί, καθώς το κράτος στρέφε-
ται στις τράπεζες για να καλύψει το συνεχώς διογκούµενο 
δηµοσιονοµικό χρέος της χώρας.  
     
Συνεταιρισµός µε κινεζική τράπεζα:Συνεταιρισµός µε κινεζική τράπεζα:Συνεταιρισµός µε κινεζική τράπεζα:Συνεταιρισµός µε κινεζική τράπεζα:  
Η αιγυπτιακή τράπεζα επενδύσεων CI Capital και η Commer-
cial International Bank (CIB) συνήψαν συµφωνία συνεργασί-
ας µε την κινεζική China Development Bank, η οποία αποτε-
λεί µία από τις 5 µεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας. Σύµφωνα 
µε το κοινό ανακοινωθέν µετά την υπογραφή του αντίστοιχου 
Μνηµονίου Κατανόησης, η συµφωνία περιλαµβάνει τη χορή-
γηση διεθνών κοινοπρακτικών δανείων για επενδυτικά έργα 
και τη συνεργασία σε έργα υποδοµής.   
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Έργο $Έργο $Έργο $Έργο $7 7 7 7 δις από σαουδαραβική εταιρεία:δις από σαουδαραβική εταιρεία:δις από σαουδαραβική εταιρεία:δις από σαουδαραβική εταιρεία:    
 Σύµφωνα µε τον κρατικό τύπο της Αιγύπτου, εκπρόσωποι του 
σαουδαραβικού οµίλου Alsharif συναντήθηκαν µε τον Αιγύ-
πτιο Πρωθυπουργό, κ. Essam Sharaf, παρουσιάζοντας σχέδιο 
για την κατασκευή συγκροτήµατος 200.000 κατοικιών απευ-
θυνόµενων σε πολίτες χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων 
συνολικού ύψους $7 δις. Το σχέδιο έλαβε την έγκριση του 
Αιγύπτιου Πρωθυπουργού, ενώ δε δόθηκαν στη δηµοσιότητα 
λεπτοµέρειες σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Επι-
σηµαίνεται, ότι ο κατασκευαστικός τοµέας της Αιγύπτου βρί-
σκεται σε κρίση έπειτα από την ανατροπή του πρώην Προέ-
δρου της χώρας λόγω και των ερευνών για περιπτώσεις δια-
φθοράς κρατικών αξιωµατούχων, που µεταξύ άλλων εµπλέκο-
νταν και στο κατασκευαστικό τοµέα. Ειδικοί στον τοµέα έχουν 
από καιρό εκφράσει την άποψη, ότι οι κατασκευαστικές εται-
ρείες της χώρας πρέπει να επικεντρωθούν πλέον στη µικροµε-
σαία εισοδηµατική τάξη, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη 
βιωσιµότητά τους και όχι στις πολυτελείς κατοικίες, όπως 
ήταν έως τώρα ο κανόνας, καθώς υπάρχει µεγάλη ζήτηση για 
φτηνές κατοικίες, κυρίως από νέους ανθρώπους.         

    
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Μνηµόνιο Κατανόησης για ενεργειακή επάρκεια µεταξύ Αιγύ-Μνηµόνιο Κατανόησης για ενεργειακή επάρκεια µεταξύ Αιγύ-Μνηµόνιο Κατανόησης για ενεργειακή επάρκεια µεταξύ Αιγύ-Μνηµόνιο Κατανόησης για ενεργειακή επάρκεια µεταξύ Αιγύ-
πτου και Γερµανίας:πτου και Γερµανίας:πτου και Γερµανίας:πτου και Γερµανίας:   
Η Αίγυπτος και η Γερµανία υπέγραψαν Μνηµόνιο Κατανόη-
σης όπου θα δίνεται η δυνατότητα στην Αίγυπτο να επωφελη-
θεί από τη γερµανική εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης και 

επάρκειας ενέργειας για τη βιοµηχανία. Το Μνηµόνιο υπε-
γράφη µεταξύ των αιγυπτιακών Υπουργείων Εµπορίου και 
Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής και της Γερµανικής Οµο-
σπονδίας Βιοµηχανιών. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του αιγυ-
πτιακού Υπουργείου Βιοµηχανίας στόχος της πρωτοβουλίας 
είναι η εκλογίκευση της κατανάλωσης ενέργειας και η βελτί-
ωση της επάρκειας χρήσης ενέργειας στα εργοστάσια, στό-
χος που θα πραγµατοποιηθεί µε εκπαίδευση τοπικού προ-
σωπικού, στο οποίο θα δίδεται πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από την  Ε.Ε.  
 
∆ιαπραγµατεύσεις µε τη Γαλλία για τιµή φυσικού αερίου:∆ιαπραγµατεύσεις µε τη Γαλλία για τιµή φυσικού αερίου:∆ιαπραγµατεύσεις µε τη Γαλλία για τιµή φυσικού αερίου:∆ιαπραγµατεύσεις µε τη Γαλλία για τιµή φυσικού αερίου:    
 Η αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποφάσισε 
να συστήσει επιτροπή στελεχών των 
Υπουργείων Οικονοµικών και Πετρε-
λαίου, προκειµένου να προβεί σε δια-
πραγµατεύσεις µε την Gaz de France, 
µε στόχο την ακύρωση των ανώτατων 
τιµών για τις εξαγωγές φυσικού αερί-
ου στη Γαλλία. Πηγές του Υπουργείου 
Πετρελαίου της Αιγύπτου ανέφεραν, 
ότι η ισχύουσα τιµή των $4 ανά εκα-
τοµµύριο θερµικών µονάδων υπολεί-
πεται κατά πολύ της ισχύουσας στην 
ευρωπαϊκή αγορά αυτή τη στιγµή, 
όπου το 1  εκατοµµύριο θερµικών µονάδων κοστίζει $10.  

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
Αποθέµατα ζάχαρης:Αποθέµατα ζάχαρης:Αποθέµατα ζάχαρης:Αποθέµατα ζάχαρης:  
Η Οµοσπονδία Επιµελητηρίων της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι 
τα αποθέµατα ζάχαρης στη χώρα επαρκούν έως τον επόµε-
νο Οκτώβριο, ανερχόµενα σε 1,8 εκ. τόνους συµπεριλαµβα-
νοµένων των επιδοτούµενων ποσοτήτων. Καθώς η ετήσια 
κατανάλωση ζάχαρης στην Αίγυπτο ανέρχεται σε 3 εκ. τό-
νους το χρόνο, η εξασφάλιση των αναγκών της τοπικής αγο-
ράς αποτρέπει τις εισαγωγές εν µέσω αυξανόµενων τιµών. 
 
  Μείωση εισαγωγών τροφίµων:Μείωση εισαγωγών τροφίµων:Μείωση εισαγωγών τροφίµων:Μείωση εισαγωγών τροφίµων:  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση των Αιγυπτίων εισαγωγέων τον 
περασµένο Μάρτιο παρατηρήθηκε µεγάλη µείωση στις ει-
σαγωγές κρέατος (κόκκινου και πουλερικών). Οι εισαγωγείς 
σηµείωσαν, ότι υπάρχουν πολλά εµπόδια, που δεν επιτρέ-
πουν στις εισαγωγές να εκτελούνται απρόσκοπτα και ότι 
ετοιµάζουν µια έκθεση για τον Πρωθυπουργό, η οποία θα 
παρουσιάζει τη µείωση των αποθεµάτων σε πολλά είδη. Για 
το ίδιο θέµα, ο Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Αλεξάν-
δρειας, κ. Khalid Fathallah, δήλωσε, ότι τα αποθέµατα σε 
πολλά βασικά είδη αρκούν µόνο για 2 µήνες, ενώ σηµειώθη-
καν µεγάλες αυξήσεις στις τιµές τους, τις οποίες απέδωσε 
στο αυξηµένο µεταφορικό κόστος, την έλλειψη ασφάλειας 
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα αυξηµένα 
τραπεζικά τέλη, την διολίσθηση του αιγυπτιακού εθνικού 
νοµίσµατος σε σχέση µε το αµερικανικό δολάριο και τις 
αυξήσεις τροφίµων διεθνώς. Ως επιβαρυντικοί παράγοντες 
προστίθενται οι εξαγωγές τροφίµων προς τη Λιβύη και τη 
Λωρίδα της Γάζας, που παρουσίασαν αύξηση λόγω της ι-
διαίτερης κατάστασης, που επικρατεί εκεί.  Εξάλλου, φόβοι 
εκφράζονται για την εκδήλωση κρίσης εξαιτίας ελλείψεων 
σε τρόφιµα στο άµεσο µέλλον, ιδιαίτερα εάν σηµειωθεί ανά-
καµψη του τουρισµού το καλοκαίρι. Επισηµαίνεται  ότι µόνο 
για το κρέας σηµειώθηκε µείωση εισαγωγών κατά 70%.            
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Άρση απαγόρευσης εξαγωγής χρυσού:Άρση απαγόρευσης εξαγωγής χρυσού:Άρση απαγόρευσης εξαγωγής χρυσού:Άρση απαγόρευσης εξαγωγής χρυσού:    
 Στις 8 Απριλίου τ.έ. η Κυβέρνηση 
της Αιγύπτου αποφάσισε να άρει 
την απαγόρευση εξαγωγής χρυ-
σού. Η απαγόρευση είχε επιβλη-
θεί στις 27 Φεβρουαρίου τ.έ. ως 
προσωρινό µέτρο µε στόχο την 
παρεµπόδιση πρώην αξιωµατού-
χων της Κυβέρνησης Μουµπά-

ρακ να µεταφέρουν χρήµατα στο εξωτερικό σε µορφή χρυ-
σού και θα ίσχυε κανονικά έως τον επόµενο Ιούνιο. Οι πα-
ραγωγοί χρυσού είχαν αντιταχθεί στο συγκεκριµένοι µέτρο 
θεωρώντας, ότι η απαγόρευση θα πυροδοτούσε το λαθρε-
µπόριο. Ας σηµειωθεί, ότι το 2010 η Αίγυπτος εξήγαγε 14 
εκ. τόνους χρυσού.    
 
Η απόφαση ελήφθη «ενόψει της σταθερότητας του Χρηµα-
τιστηρίου και των πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών στη 
χώρα». 
 
Έλλειψη πρώτων υλών στα κλωστοϋφαντουργεία:Έλλειψη πρώτων υλών στα κλωστοϋφαντουργεία:Έλλειψη πρώτων υλών στα κλωστοϋφαντουργεία:Έλλειψη πρώτων υλών στα κλωστοϋφαντουργεία:    
 Σε συνέντευξη τύπου, που έδωσε ο πρόεδρος του Συνδικά-
του Κλωστοϋφαντουργών, ανέφερε, ότι ο τοµέας της κλω-
στοϋφαντουργίας αντιµετωπίζει έντονη έλλειψη πρώτων 
υλών και προέτρεψε την Κυβέρνηση να λάβει άµεσα µέτρα 
επισηµαίνοντας, ότι ορισµένες ιδιωτικές βιοµηχανίες 
έκλεισαν, αφού δεν µπορούσαν να συνεχίσουν την παραγω-
γή κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Ο κ. al-Gohari εξέφρασε 
την άποψη, ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες εκτάσεις 
για καλλιέργεια βαµβακιού και να υπάρξει αναδόµηση και 
εκσυγχρονισµός των εταιρειών του κλάδου, καθώς επίσης 
και πάταξη της λαθρεµπορίας, για να προστατευτεί η τοπι-
κή βιοµηχανία. Αναλυτές εκτιµούν, ότι η κλωστοϋφαντουρ-
γεία στην Αίγυπτο γνωρίζει  συνεχή πτώση εξαιτίας ανεπαρ-
κών επιδοτήσεων για την καλλιέργεια βαµβακιού, ενώ η 
βιοµηχανία εξαρτάται τα τελευταία χρόνια από τις εισαγω-
γές βαµβακιού.  

    
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
Πληρότητα ξενοδοχείων:Πληρότητα ξενοδοχείων:Πληρότητα ξενοδοχείων:Πληρότητα ξενοδοχείων: Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, 
που έδωσε στη δηµοσιότητα το Αιγυπτιακό Υπουργείο Του-
ρισµού, το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων της χώ-
ρας µειώθηκε κατά 64,7% µετά την Επανάσταση της 25ης 
Ιανουαρίου 2011 σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 
προηγούµενου έτους.    
 

 
    

 
 
 
 

    

Ministry of Trade and Industry 

Dr.Dr.Dr.Dr. Samir Youssef Ali El-Sayyad 

AddressAddressAddressAddress 2 Latin America St. Garden City .Cairo 

Phone no.Phone no.Phone no.Phone no. 27921193 - 27921194 

FaxFaxFaxFax 27940554 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite http://www.mfti.gov.eg 

Ministry of TourismMinistry of TourismMinistry of TourismMinistry of Tourism 

MrMrMrMr Mounir Fakhry Abdel Nour 

AddressAddressAddressAddress 32 Ramsis St. El Abassia Square 

Phone no.Phone no.Phone no.Phone no. 22611732 

FaxFaxFaxFax 22637199 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite http://www.egypt.travel 

Ministry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of Finance 

Dr.Dr.Dr.Dr. Samir Mohamed Radwan 

AddressAddressAddressAddress Nasr City 

Phone no.Phone no.Phone no.Phone no. 26861200/300/600/700 

FaxFaxFaxFax 26861861 

EEEE----mailmailmailmail mofinance@idsc1.gov.eg 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite http://www.mof.gov.eg 

Ministry of Electricity and EnergyMinistry of Electricity and EnergyMinistry of Electricity and EnergyMinistry of Electricity and Energy 

Dr.Dr.Dr.Dr. Hassan Ahmed Youness 

AddressAddressAddressAddress 8 Emtidad Ramsis St., Abbassia Sq.,  

Phone no.Phone no.Phone no.Phone no. 24012365 

FaxFaxFaxFax 22616302 

EEEE----mailmailmailmail egy@idsc.gov.eg 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite http://www.moee.gov.eg 

Ministry of Petroleum and Metallurgical WealthMinistry of Petroleum and Metallurgical WealthMinistry of Petroleum and Metallurgical WealthMinistry of Petroleum and Metallurgical Wealth 

Eng.Eng.Eng.Eng. 
Mohamed abdullah mohamed abdel  
monem ghorab 

AddressAddressAddressAddress Ahmed El Zomor str. Nasr City,  

Phone no.Phone no.Phone no.Phone no. 26706401-26706402 

FaxFaxFaxFax 26706419 

EEEE----mailmailmailmail mop@egyptonline.com 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite http://www.petroleum.gov.eg 

ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ    

Event: 11st International Exhibition for Mills & Silos Preparation 

Duration: 24-26/5/2011 
Tel.:+2(02)23423619 
Fax:+2(02) 23420459 
E-mail:info@imgfairs.com 
graintech@imgfairs.com 

Organizer:International Group for Organizing Exhibitions CO. 
Hall: The Event is moved to Fair Ground 

Event:13THExhibition for Paultry & Livestack - Middle East 

Duration: 31/6-2/7/2011 
Tel.& Fax: +2(02) 33038994 
website: http://www.agrena.net 
E-mail: crose@access.com.eg 
info@agrena.net 

Organizer: Crose for Organizing Exhibiton 
Hall: Exhibition Complex (hall 1,2,3,4,5) 

Event: Defilé Kids Fashion Show & Int'l Exhibition - Winter 

Duration: 15-17/7/2011 

Tel. & Fax:+2(02) 24035345 - 24051618 

Website: www.defiledegypte.com 

Email : info@defiledegypte.com 

Organizer: Defilé d'Egypte Co. 

Hall: Hall 4 

Real Estates Exhibition & Conference 

Duration: 20-23/7/2011 
Tel.: +2(02) 26249860 
Fax.: +2(02) 22490560 
Organizer: Zoom Inn Co. 
Hall: Gallery 

Event:  Paper Industry Exhibition 
Duration: 15-17/9/2011 
Tel.: +2(02) 26705239 
Fax.: +2(02) 26712287 
website: http://www.nilefairs.com 
E-mail: info@nilefairs.com 
Organizer: Nile Trade Fairs Co. 

Hall: Halls 5 

Event: Cairo International Wood and Wood Machinery Show 

Duration: 15-18/9/2011 
Tel. :+2(02) 22719777 
Fax :+2(02) 26708866 
E-mail: sgamal@strategic.ae 
Organizer: Strategic Marketing and Exhibitions 

Hall: Hall 4 


