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Επιµέλεια – Σύνταξη : 

Ε. ∆αϊρετζής 
Φ. Γεωργίου 
Γ.Χριστοφίδης 

∆ιώρυγα του Σουέζ:∆ιώρυγα του Σουέζ:∆ιώρυγα του Σουέζ:∆ιώρυγα του Σουέζ:  
Τα έσοδα της ∆ιώρυγας του Σουέζ για τον 
περασµένο Σεπτέµβριο αυξήθηκαν κατά 
6,9% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα 

του 2010 ανερχόµενα σε 438,3 εκ. λίρες 
(€ 54 εκ.), αλλά µειώθηκαν κατά 7,3% σε 
σύγκριση µε τον Αύγουστο 2011. Τα 
έσοδα της ∆ιώρυγας αποτελούν µια από 
τις κυριότερες πηγές συναλλάγµατος για 
την Αίγυπτο µαζί µε τον τουρισµό, τις εξα-
γωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
τα µεταναστευτικά εµβάσµατα.  
    
Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:  
Ο ετήσιος δείκτης τιµών καταναλωτή α-
νήλθε σε 8,2% τον Σεπτέµβριο 2011 
(8,5% τον Αύγουστο 2011), ενώ τον ίδιο 
µήνα ο σκληρός πυρήνας του πληθωρι-
σµού (που εξαιρεί τα επιδοτούµενα καθώς 

και τα ευµετάβλητα τιµολογιακά προϊό-
ντα, όπως τα φρούτα και λαχανικά) αυξή-
θηκε σε 7,95% από 6,98% ένα µήνα νω-
ρίτερα. 
    
Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Αιγύπτου:Αιγύπτου:Αιγύπτου:Αιγύπτου:  
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβί-

βασε την πιστοληπτική ικανότητα της 
Αιγύπτου µε το αιτιολογικό, ότι η ασκού-
µενη «άτολµη» οικονοµική πολιτική ε-
µποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη και 
ότι δεν πραγµατοποιήθηκε τελικά η 
αναµενόµενη αντιστροφή της τάσης 
εκροής συναλλαγµατικών αποθεµάτων.  
Στην έκθεσή του ο ανωτέρω οίκος επι-
σηµαίνει,  ότι µεγαλύτερη σαφήνεια 
αναφορικά µε τον χρόνο αποδοχής 
εξωτερικής βοήθειας (για την κάλυψη 
του διευρυνόµενου ελλείµµατος του 
προϋπολογισµού)  θα µπορούσε να ενι-
σχύσει την εµπιστοσύνη. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Αιγυπτιακού 
Κέντρου Οικονοµικών Σπουδών, ο υπο-
βιβασµός θα οδηγήσει σε αύξηση του 
εσωτερικού δανεισµού,  µε άµεσο αντί-
κτυπο στο µέγεθος του χρέους, καθώς 
τα εσωτερικά δάνεια έχουν υψηλά επι-
τόκια. Ωστόσο,  αναλυτές επισηµαίνουν, 
ότι ο υποβιβασµός δεν αποτελεί 
έκπληξη, καθώς µια υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση δεν µπορεί εκ των πραγµάτων να 
καταστρώσει µακροχρόνια οικονοµική 
στρατηγική.  
Η παρατεταµένη περίοδος διεξαγωγής 
των εκλογών (4 γύροι, αρχής γενοµένης 
την 28η Νοεµβρίου τ.ε) στην παρούσα 
συγκυρία δεν βοηθά στην επανεκκίνηση 
της οικονοµίας που έχει περιέλθει σε 
τέλµα µετά τα γεγονότα Ιανουρίου – 
Φεβρουαρίου  

 

Σε ασφαλή όρια το εξωτερικό χρέος της Σε ασφαλή όρια το εξωτερικό χρέος της Σε ασφαλή όρια το εξωτερικό χρέος της Σε ασφαλή όρια το εξωτερικό χρέος της 
Αιγύπτου:Αιγύπτου:Αιγύπτου:Αιγύπτου: Σε δηλώσεις της στον τύπο η 
Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας, κ. Fayza Abouelnaga, 
υποστήριξε, ότι το εξωτερικό χρέος της 
Αιγύπτου βρίσκεται εντός των ορίων 
ασφαλείας (48% του ΑΕΠ), που καθορί-
ζονται από το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια 
Τράπεζα. Προσδιόρισε το συνολικό εξω-
τερικό χρέος σε $33,694 δις στα τέλη 
Ιουνίου 2010, και τόνισε όνισε, ότι η 
Παγκόσµια Τράπεζα κατατάσσει την 
Αίγυπτο στις λιγότερο χρεωµένες χώρες 
παγκοσµίως.   

Περιεχόµενα 

---- Μακροοικονοµικές  Μακροοικονοµικές  Μακροοικονοµικές  Μακροοικονοµικές     

εξελίξειςεξελίξειςεξελίξειςεξελίξεις    

1111    

---- Οικονοµία  Οικονοµία  Οικονοµία  Οικονοµία     2222----3333    

----Επιχειρηµατικά ΝέαΕπιχειρηµατικά ΝέαΕπιχειρηµατικά ΝέαΕπιχειρηµατικά Νέα    4444    

        
----Χρηµατοπιστωτικός Χρηµατοπιστωτικός Χρηµατοπιστωτικός Χρηµατοπιστωτικός     
ΤοµέαςΤοµέαςΤοµέαςΤοµέας    
----ΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριο    

4444    

----ΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριο    

----ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες    

----ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

5555    

----ΒιοµηχανίαΒιοµηχανίαΒιοµηχανίαΒιοµηχανία    

----ΜεταφορέςΜεταφορέςΜεταφορέςΜεταφορές    

----ΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµός    

6666    

----Προσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς Εκθέσεις    7777    
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Επανάληψη διαπραγµατεύσεων µε ∆ΝΤ για δάνειοΕπανάληψη διαπραγµατεύσεων µε ∆ΝΤ για δάνειοΕπανάληψη διαπραγµατεύσεων µε ∆ΝΤ για δάνειοΕπανάληψη διαπραγµατεύσεων µε ∆ΝΤ για δάνειο  
Στα πλαίσια συνάντησης επισήµων του ∆ΝΤ µε στελέχη της 
αιγυπτιακής αντιπροσωπείας στο ετήσιο συνέδριο του ∆ΝΤ 
και της Παγκόσµιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, προτάθηκε 
η βελτίωση των όρων δανείου $3 δις στην Αίγυπτο από το 
∆ΝΤ, που είχε προταθεί τον περασµένο Ιούνιο και απορρι-
φθεί από το Κυβερνών Στρατιωτικό Συµβούλιο, το οποίο 
προτίµησε τη χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµα-
τος µε αραβικά κεφάλαια. Ωστόσο και η νέα πρόταση απορ-
ρίφθηκε αρχικά από τον Υπουργό Οικονοµικών Hazem al-
Beblawy, ο οποίος δήλωσε, ότι, εάν η Αίγυπτος συµφωνήσει 
στη χορήγηση δανείου από το ∆ΝΤ, αυτό θα γίνει µε τους 
όρους, που συµφωνήθηκαν στο παρελθόν. Στα µέσα Οκτω-
βρίου τ.έ. πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονοµικών 
γνωστοποίησαν, ότι η αιγυπτιακή Κυβέρνηση ξαναρχίζει δια-
πραγµατεύσεις µε το ∆ΝΤ για το δάνειο των $3 δις. Σύµφω-
να µε τις ίδιες πηγές στις διαπραγµατεύσεις ορίστηκε επιτό-
κιο 1,5%, χαριστική περίοδος 39 µηνών και αποπληρωµή σε 
πέντε χρόνια. Ο Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε, ότι η οικο-
νοµική κατάσταση της χώρας είναι κρίσιµη και ότι υπάρχει 
έλλειµµα ρευστότητας, συµπληρώνοντας, ότι ένας τρόπος 
διεξόδου από το πρόβληµα είναι ο δανεισµός από διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  
 
Υπουργός Οικονοµικών: Υπουργός Οικονοµικών: Υπουργός Οικονοµικών: Υπουργός Οικονοµικών: ««««Απαραίτητος ο εξωτερικός δανει-Απαραίτητος ο εξωτερικός δανει-Απαραίτητος ο εξωτερικός δανει-Απαραίτητος ο εξωτερικός δανει-
σµόςσµόςσµόςσµός»:»:»:»: Σύµφωνα µε κρατικά µέσα ενηµέρωσης, ο Αιγύπτιος 
Υπουργός Οικονοµικών εξέφρασε την άποψη, ότι δεν αποτε-
λεί βιώσιµη λύση ο αποκλειστικά εσωτερικός δανεισµός της 
χώρας και ότι αυτή θα πρέπει να δανειστεί και από το εξωτε-
ρικό. Ο εκτεταµένος εσωτερικός δανεισµός για να καλυ-
φθούν τα διογκωµένα έξοδα µετά την εξέγερση του περα-
σµένου Ιανουαρίου οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων δανει-
σµού από 9% σε 14,4%. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξήθη-
κε κατακόρυφα εξαιτίας της πτώσης στον τουρισµό και της 
αποχώρησης ξένων επενδυτών µετά την ανατροπή του πρώ-
ην προέδρου της χώρας και η οικονοµική µεγέθυνση της 
χώρας για το τρέχον οικονοµικό έτος υπολογίζεται σε 1,3% 
από 6%, που ήταν η εκτίµηση πριν από την εξέγερση. Ο αιγύ-
πτιος Υπουργός Οικονοµικών πιστεύει, ότι χωρίς εξωτερικό 
δανεισµό δεν είναι δυνατή η κάλυψη του υφιστάµενου ελ-
λείµµατος, το οποίο η Κυβέρνηση υπολογίζει να ανέλθει σε 
8,6% του ΑΕΠ το τρέχον οικονοµικό έτος, αν και οικονοµολό-
γοι θεωρούν την εν λόγω πρόβλεψη αισιόδοξη. Σύµφωνα µε 
τις ίδιες πηγές, ο Υπουργός αποκάλυψε, ότι διεξάγει συνοµι-
λίες µε αραβικά κράτη για εισροή κεφαλαίων ύψους περίπου 
$7 δις και ότι για τον ίδιο το σηµαντικότερο πρόβληµα της 
Αιγύπτου στην παρούσας φάση είναι η έλλειψη ρευστότητας. 
Οι αποδόσεις στις δηµοπρασίες κρατικών χρεογράφων 
έφτασαν στο υψηλότερο σηµείο τους τον περασµένο µήνα 
από την οικονοµική κρίση του 2008 και ειδικοί θεωρούν, ότι 
µπορεί να αυξηθούν ακόµα περισσότερο, εάν η Κυβέρνηση 
δεν εξασφαλίσει εξωτερικό δανεισµό.    
    
Συστάσεις Υπουργού Οικονοµικων στην Κυβέρνηση:Συστάσεις Υπουργού Οικονοµικων στην Κυβέρνηση:Συστάσεις Υπουργού Οικονοµικων στην Κυβέρνηση:Συστάσεις Υπουργού Οικονοµικων στην Κυβέρνηση:  
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικονοµικών προέτρεψε µέσω του 
εγχώριου Τύπου την Κυβέρνηση να µην υπερβεί τα έξοδα 
του Προϋπολογισµού παρά µόνο, εάν υπάρξουν έκτακτες 
περιστάσεις και µόνο µετά την έγκριση του Πρωθυπουργού, 
καθώς και να δαπανά ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες 
και για προκαθορισµένους σκοπούς. Επίσης ζήτησε τη µετα-
φορά των εµπορικών λογαριασµών των διάφορων κρατικών 
οργανισµών στην Κεντρική Τράπεζα και τη µεταφορά των 

κερδών από µερίσµατα κρατικών εταιρειών στο Υπουργείο 
Οικονοµικών. Τέλος, ο Υπουργός προέτρεψε τους κρατικούς 
οργανισµούς να αναζητήσουν ίδιες πηγές χρηµατοδότησης 
για επιπλέον έξοδα αντί να εξαρτώνται αποκλειστικά από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. Αξιωµατούχοι του Υπουργείου σχολί-
ασαν, ότι ο Υπουργός Οικονοµικών έκανε τις δηλώσεις αυτές, 
καθώς πρέπει να επιδείξει αυστηρότητα σε πολλά Υπουργεία, 
τα οποία αξίωσαν επιπλέον κεφάλαια για να ικανοποιήσουν 
οικονοµικά αιτήµατα εργαζοµένων.   
  
Υπουργός Εργασίας: Η Αίγυπτος στα πρόθυρα της χρεοκοπί-Υπουργός Εργασίας: Η Αίγυπτος στα πρόθυρα της χρεοκοπί-Υπουργός Εργασίας: Η Αίγυπτος στα πρόθυρα της χρεοκοπί-Υπουργός Εργασίας: Η Αίγυπτος στα πρόθυρα της χρεοκοπί-
ας:ας:ας:ας:  
Μιλώντας σε επιχειρηµατικό συµπόσιο στην Αλεξάνδρεια, ο 
αιγύπτιος Υπουργός Εργασίας και Μετανάστευσης ανέφερε, 
ότι η χώρα διέρχεται µια κρίσιµη περίοδο και βρίσκεται στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας, καθώς οι οικονοµικές της απώ-
λειες αυξάνονται συνεχώς. Συµπλήρωσε, ότι οι εργατικές 
διαµαρτυρίες και τα προβλήµατα προκαλούνται από 
«απαρχαιωµένες» οργανώσεις και κατηγόρησε το καθεστώς 
Μουµπάρακ για εκτεταµένα διεφθαρµένο σύστηµα και τόνι-
σε, ότι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υποστηρίζει το δικαίωµα 
στην απεργία και τον συνδικαλισµό, ωστόσο οι παρούσες 
περιστάσεις δεν τα επιτρέπουν. Κατέληξε λέγοντας, ότι µε 4 
εκ. ανέργους ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί για όλους η 
κατάσταση είναι να δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις 
εργασίας.  
 
 

∆ωρεά $∆ωρεά $∆ωρεά $∆ωρεά $500 500 500 500 εκ. από εκ. από εκ. από εκ. από 
το Κατάρ:το Κατάρ:το Κατάρ:το Κατάρ: Ο Αιγύπτιος 
Υπουργός Οικονοµικών 
δήλωσε στις 9 Οκτωβρί-
ου τ.έ., ότι το Κατάρ 
δώρισε στην Αίγυπτο 

$500 εκ. για να στηρίξει το έλλειµµά της, που έχει διογκωθεί 
λόγω των πρόσφατων πολιτικών αναταραχών.  
 

Επιστροφή κεφαλαίων Επιστροφή κεφαλαίων Επιστροφή κεφαλαίων Επιστροφή κεφαλαίων 
από την Ελβετία:από την Ελβετία:από την Ελβετία:από την Ελβετία: Οι 
ελβετικές Αρχές υποσχέ-
θηκαν, ότι θα διευκολύ-
νουν τις διαδικασίες για 
την επιστροφή δεσµευ-
µένων κεφαλαίων 

ύψους περίπου 770 εκ. ελβετικών φράγκων στην Αίγυπτο, 
Τυνησία και Λιβύη, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει 
µερικά χρόνια. Η υπεύθυνη για τον επαναπατρισµό κεφαλαί-
ων αιγυπτιακή επιτροπή θα µεταβεί στην Ελβετία για να δια-
πραγµατευτεί την επιστροφή 410 εκ. ελβετικών φράγκων, 
που ανήκαν στον ανατραπέντα πρώην Πρόεδρο και σε 
άτοµα του περιβάλλοντός του. Ο επικεφαλής του Νοµικού 
Τµήµατος του ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε, ότι 
το ένα τρίτο των χρηµάτων, που Αφρικανοί και Άραβες ηγέ-
τες έστειλαν στο εξωτερικό, βρίσκεται σε ελβετικές τράπεζες 
και ανέρχεται σε περίπου $1,5 δις.   
 
Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα: Ο Υπουργός 
Εργασίας της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι επίκειται συνάντησή 
του µε το Εθνικό Συµβούλιο Μισθών, προκειµένου να αποφα-
σιστεί κατώτατος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα σε επίπεδο, 
που να εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο επιβίωσης. Επίσης 
εξέφρασε την εκτίµηση, ότι η µοίρα των αραβικών χωρών 
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εξαρτάται από την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι 
ώστε η «αραβική άνοιξη» να µην εξελιχθεί σε «αραβικό φθινό-
πωρο». 

∆έσµευση για συνέχιση απελευθέρωσης της οικονοµίας:∆έσµευση για συνέχιση απελευθέρωσης της οικονοµίας:∆έσµευση για συνέχιση απελευθέρωσης της οικονοµίας:∆έσµευση για συνέχιση απελευθέρωσης της οικονοµίας: Ο 
Υπουργός Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου, κ. Mah-
moud Eissa, επανέλαβε, ότι η Αίγυπτος δεν πρόκειται να µε-
ταβάλει τον προσανατολισµό της στην ελεύθερη αγορά, µετά 
την πρόσφατη απόφαση  ενός ∆ικαστηρίου, µε την οποία επι-
στρέφονται στο κράτος 3 επιχειρήσεις, που είχαν ιδιωτικο-
ποιηθεί στο παρελθόν. Ακτιβιστές, που προκάλεσαν τη σχετική 
δίκη, ισχυρίζονται, ότι οι εταιρείες πουλήθηκαν παράνοµα σε 
πολύ χαµηλότερες από τις πραγµατικές τιµές από το καθε-
στώς του έκπτωτου Προέδρου Χόσνι Μουµπάρακ. Η παραπά-
νω απόφαση προκάλεσε φόβους στους ξένους επενδυτές, ότι 
η χώρα κατευθύνεται σε πολιτική κρατικοποιήσεων. Ο Υπουρ-
γός, που έκανε τις ανωτέρω δηλώσεις µιλώντας στο Παγκό-
σµιο Οικονοµικό Φόρουµ στην Ιορδανία, πρόσθεσε, ότι η εν 
λόγω δικαστική απόφαση απλώς αναγνώρισε, ότι υπήρχαν 
νοµικά ελαττώµατα στα συµβόλαια πώλησης των εταιρειών 
και γνωστοποίησε, ότι πρόθεση της Αιγύπτου είναι να ενδυνα-
µώσει τις εµπορικές συµφωνίες µε εταίρους της περιοχής, 
όπως οι αραβικές χώρες και η ΕΕ.    

    

Άνοδος τιµών τροφίµων:Άνοδος τιµών τροφίµων:Άνοδος τιµών τροφίµων:Άνοδος τιµών τροφίµων: Σύµφωνα µε έκθεση της Κυβέρνη-
σης, τον Σεπτέµβριο 
2011 καταγράφηκε 
σηµαντική αύξηση 
των τροφίµων σε 
σύγκριση µε τον ίδιο 
µήνα του 2010. 
Ενδεικτικά, σηµειώ-
θηκε αύξηση 62,6% 
στα φασόλια, 68% 
στο ρύζι, 5% στο 
κρέας και 51% σε 
κάποια είδη ψαριών  

 

Έφεση κατά απόφασης κρατικοποιήσεων:Έφεση κατά απόφασης κρατικοποιήσεων:Έφεση κατά απόφασης κρατικοποιήσεων:Έφεση κατά απόφασης κρατικοποιήσεων:     
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, η αιγυ-
πτιακή Κυβέρνηση προτίθεται να υποβάλει έφεση ενώπιον 
του Ανώτατου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της χώρας κατά της 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου τον περασµένο Σε-
πτέµβριο, σύµφωνα µε την οποία κρίθηκαν παράνοµες οι 
ιδιωτικοποιήσεις και η µεταβιβάσεις  σε αλλοδαπούς επενδυ-
τές τριών εταιρειών πριν από 17, 6 και 5 χρόνια αντίστοιχα 
µε την αιτιολογία, ότι το τίµηµα εξαγοράς ήταν χαµηλότερο 
της πραγµατικής αξίας. Ο Υπουργός δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση 
έλαβε αυτήν την απόφαση για πολλούς λόγους, µεταξύ των 
οποίων και η ανησυχία των ξένων επενδυτών για επιδείνωση 
του επενδυτικού κλίµατος στην Αίγυπτο. Επίσης, τόνισε την 
δυσκολία να επιστραφούν στο κράτος, καθώς ορισµένες που-
λήθηκαν σε περισσότερους από έναν επενδυτές και αρνήθη-
κε, ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της αδυναµίας αποζηµίω-
σης των ιδιοκτητών τους από το κράτος και επαναλειτουργίας 
τους λόγω έλλειψης ρευστότητας.  
Αναλυτές αναµένουν σχετική πολιτική εκµετάλλευση από λαϊ-
κίζοντα ΜΜΕ και ενδεχόµενες αντιδράσεις , κυρίως από τους 
εργαζόµενους στις τρεις αυτές εταιρείες. 

Επισηµαίνεται ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  
προκάλεσε  ανησυχία σε εγχώριους και ξένους επενδυτές οι 
οποίοι φοβούνται πληµµυρίδα αιτήσεων ακυρώσεων αποφά-
σεων ιδιωτικοποίησης. Η ανησυχία εντάθηκε όταν στις αρχές 
τ.µ. αµφισβητήθηκαν ένδικα αποφάσεις µεταβίβασης µεγά-
λων κρατικών µονάδων σε δυτικούς επενδυτές. Πιστεύεται 
ότι εν µέσω πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ρευστότη-
τας οι ανωτέρω «έννοµες» αµφισβητήσεις υποκρύπτουν σκο-
πιµότητες για άτοµα ή οµάδες συµφερόντων που επιχειρούν 
να παράγουν πολιτικό κεφάλαιο µε έµβληµα την  
«επανάκτηση του εθνικού πλούτου και απόδοσή του στον 
αιγυπτιακό λαό»  
 
Αύξηση της ανεργίας µετά την εξέγερση της Αύξηση της ανεργίας µετά την εξέγερση της Αύξηση της ανεργίας µετά την εξέγερση της Αύξηση της ανεργίας µετά την εξέγερση της 25252525ης Ιανουαρί-ης Ιανουαρί-ης Ιανουαρί-ης Ιανουαρί-
ου:ου:ου:ου:  
Σε σεµινάριο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας στο Κάι-
ρο, η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Προτύπων Εργασίας του 
Οργανισµού σηµείωσε, ότι µετά την Επανάσταση της 25ης 
Ιανουαρίου 2011, η ανεργία στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 
δύο ποσοστιαίες µονάδες (12% από 9,8% την ίδια εποχή 
πέρυσι). Πρόσθεσε, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να θέσει σε ε-
φαρµογή σχέδιο για την µείωση της ανεργίας σε 6-6,5% κα-
τά τα επόµενα χρόνια αυξάνοντας τις δηµόσιες επενδύσεις 
από 16% του ΑΕΠ, που είναι σήµερα, σε 23% του ΑΕΠ και 
προσελκύοντας περισσότερες ξένες επενδύσεις. Τέλος η ∆ι-
ευθύντρια εκτίµησε, ότι η Αίγυπτος εξακολουθεί να αντιµετω-
πίζει πολλές προκλήσεις και ο ΠΟΕ καλεί την Κυβέρνηση να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατα της Επανάστασης για κοινωνική 
∆ικαιοσύνη, η οποία περιλαµβάνει τη δίκαιη κατανοµή του 
πλούτου, δίκτυο κοι-
νωνικής ασφάλισης, 
ίσες εργασιακές ευκαι-
ρίες και θέσεις εργασί-
ας ικανές να επανα-
πατρίσουν τους Αιγύ-
πτιους του εξωτερι-
κού, οι οποίοι µπο-
ρούν να προσφέρουν 
στη χώρα µε την ε-
µπειρία τους.  
 
Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:Καθορισµός κατώτατου µισθού ιδιωτικού τοµέα:  
Το Εθνικό Συµβούλιο Μισθών αποφάσισε να καθορίσει ως 
µηνιαίο κατώτατο µισθό για τους εργαζόµενους του ιδιωτι-
κού τοµέα το ποσό των 700 λιρών Αιγύπτου (€87,5) αρχής 
γενοµένη τον Ιανουάριο 2012. Ο µισθός αυτός αφορά τους 
εργάτες σε επιχειρήσεις, που απασχολούν τουλάχιστον 10 
εργαζόµενους. Ο Υπουργός Εργατικού ∆υναµικού δήλωσε 
σχετικά, ότι κατώτατος µισθός υψηλότερος των 700 λιρών 
θα οδηγούσε πολλές επιχειρήσεις σε απολύσεις εργαζοµένων. 
 
Έκκληση για έλεγχο τιµών:Έκκληση για έλεγχο τιµών:Έκκληση για έλεγχο τιµών:Έκκληση για έλεγχο τιµών:  
Ο Υπουργός Εργατικού ∆υναµικού της Αιγύπτου απεύθυνε 
έκκληση για κατάρτιση νόµου, ο οποίος θα ρυθµίζει µισθούς 
και τιµές στη χώρα, καθώς κατά τη γνώµη του το χάσµα µε-
ταξύ των δύο οφείλεται στο γεγονός, ότι η Κυβέρνηση ελέγ-
χει τους µισθούς, αλλά αφήνει τις τιµές να διαµορφώνονται 
σύµφωνα µε τους κανόνες της αγοράς. Πρόσθεσε, ότι θεω-
ρεί δύσκολο να καθοριστεί ανώτατος µισθός στις κρατικές 
τράπεζες, καθώς έτσι αυτές θα έχαναν τα υψηλών προσό-
ντων στελέχη τους.     
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Orascom Construction:Orascom Construction:Orascom Construction:Orascom Construction:  
Η κοινοπραξία Six Construct της 
αιγυπτιακής Orascom Construction 
µε τη βελγική Besix κέρδισε τον δια-
γωνισµό για τη σύναψη συµβολαίου 
ύψους $578 εκ. για την κατασκευή 
ενός mall στην πρωτεύουσα των 
ΗΑΕ, Αµπού Ντάµπι. Η κοινοπραξία θα κατασκευάσει κτίριο 
235.000 τ.µ., που θα προορίζεται για καταστήµατα λιανι-
κής, καθώς και τις σχετικές υποδοµές. Η Orascom Construc-
tion κατέγραψε αυξηµένο κατά 15% καθαρό κέρδος το δεύ-
τερο τέταρτο 2011 και ανακοίνωσε, ότι αναµένει την αύξη-
ση των παραγγελιών για το τρέχον έτος, καθώς οι Κυβερνή-
σεις των χωρών της Μ. Ανατολής προσπαθούν να δηµιουρ-
γήσουν θέσεις εργασίας αυξάνοντας τις δηµόσιες δαπάνες 
για υποδοµές. 
 
Middle East Engineering & Telecommunication:Middle East Engineering & Telecommunication:Middle East Engineering & Telecommunication:Middle East Engineering & Telecommunication:  
Η Middle East Engineering & Telecommunication ανακοίνω-
σε, ότι αποπεράτωσε το αξίας 8 εκ. λιρών Αιγύπτου (€1 εκ.) 
δίκτυο παροχής φωτισµού σε 136 νοικοκυριά Βεδουϊνων στο 
Νότιο Σινά µε ηλιακή ενέργεια. Το έργο θα παράσχει ηλεκτρι-
σµό και σε σχολεία και υγειονοµικές µονάδες. Ο διευθυντής 
του έργου τόνισε την καταλληλότητά του για αποµακρυσµέ-
νες περιοχές, που στερούνται παραδοσιακών υποδοµών.   

    
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

    
Νέα προσφορά ρέπος:Νέα προσφορά ρέπος:Νέα προσφορά ρέπος:Νέα προσφορά ρέπος:  
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου προσέφερε την Τρίτη, 
18.10.2011 ρέπος επταήµερης διάρκειας και αξίας 7 δις 
λιρών Αιγύπτου ($1,17 δις) µε σταθερή τιµή 9,25%. Η Κε-
ντρική Τράπεζα άρχισε την προσφορά ρέπος τον περασµένο 
Μάρτιο για να ελέγξει τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια µετά την 
αναστάτωση στην αγορά, που προήλθε µετά την ανατροπή 
του πρώην Προέδρου.     
Η Κε-
ντρική 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    

Απώλειες µετά τις βιαιοπραγίες:Απώλειες µετά τις βιαιοπραγίες:Απώλειες µετά τις βιαιοπραγίες:Απώλειες µετά τις βιαιοπραγίες:  
 
Πτώση κατά 2,25% είχε ο κύριος δείκτης του Χρηµατιστηρίου 
Καΐρου στις 10 Οκτωβρίου τ.ε. εξαιτίας των βιαιοτήτων, που 
σηµειώθηκαν την προηγούµενη µέρα εναντίον  χριστιανών 
κοπτών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τον θάνατο 25 ατό-
µων. Οι απώλειες ανήλθαν σε 4,07 δις λίρες Αιγύπτου (€ 633 
εκ.). Ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου δήλωσε, ότι κατανοεί τις 
ανησυχίες των επενδυτών σχετικά µε την ασφάλεια και την 
πολιτική κατάσταση στη χώρα και πρόσθεσε, ότι η πολιτική 
σταθερότητα της χώρας θα απεικονιστεί άµεσα στην αιγυ-
πτιακή αγορά κεφαλαίων. Συµπλήρωσε δε, ότι σε συζητήσεις, 
που είχε µε εκπροσώπους διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυ-
µάτων, εκφράστηκε το ενδιαφέρον επενδύσεων στην Αίγυπτο, 
αλλά µε την προϋπόθεση της πολιτικής σταθερότητας. Τοµείς 
µε τις µεγαλύτερες απώλειες ήταν ο ξενοδοχειακός, οι τηλεπι-
κοινωνίες, η αγορά ακινήτων, οι τράπεζες και τα οικοδοµικά 
υλικά. Χωρίς απώλειες παρέµειναν οι τοµείς λιανικής, πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, τεχνολογίας και µέσων ενηµέρω-
σης.  

 
 
 Πορεία Χρηµατιστηρίου Οκτώβριος 2011 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

    
Επανάληψη παροχής φυσικού αερίου στο Ισραήλ:Επανάληψη παροχής φυσικού αερίου στο Ισραήλ:Επανάληψη παροχής φυσικού αερίου στο Ισραήλ:Επανάληψη παροχής φυσικού αερίου στο Ισραήλ:  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικών Υποδο-
µών του Ισραήλ, ο αγωγός µεταφοράς αιγυπτιακού φυσικού 
αερίου στο Ισραήλ επαναλειτούργησε έπειτα από την ανατί-
ναξή του στις 27 Σεπτεµβρίου τ.ε. Από την ανατροπή του 
πρώην Προέδρου της Αιγύπτου, ο συγκεκριµένος αγωγός 
έχει δεχθεί επιθέσεις πολλές φορές µε αντίστοιχες διακοπές 
της παροχής προς το Ισραήλ και την Ιορδανία.  
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    

 Υποχώρηση του µποϋκοτάζ εναντίον της Υποχώρηση του µποϋκοτάζ εναντίον της Υποχώρηση του µποϋκοτάζ εναντίον της Υποχώρηση του µποϋκοτάζ εναντίον της Mobinil:Mobinil:Mobinil:Mobinil:  
Το µποϋκοτάζ εναντίον της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Mo-
binil έχει ουσιαστικά σταµατήσει, καθώς δεν καταγράφο-
νται  πλέον ακυρώσεις συνδροµών από καταναλωτές. Το 
µποϋκοτάζ άρχισε τον περασµένο Ιούνιο, όταν ο Κόπτης 
ιδιοκτήτης της εταιρείας, κ. Naguib Sawiris, ανάρτησε στο 
διαδίκτυο µια γελοιογραφία, που έδειχνε τον Μίκυ Μάους 
µε µακριά γενειάδα και τη Μίνι Μάους µε φερετζέ και µαύ-
ρα ρούχα, κάτι που πολλοί µουσουλµάνοι συνδροµητές εξέ-
λαβαν ως προσβολή του Ισλάµ. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος 
της εταιρείας, υπήρχαν 20 χιλ. αιτήσεις για ακύρωση συν-
δροµών την επόµενη  ηµέρα. 
Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των 
συνδροµητών κινητής τηλεφω-
νίας ανήλθε σε 78 εκ. στο τέ-
λος Ιουλίου 2011 από 71 εκ. 
στα τέλη του 2010.  

Κυβερνητικές επικρίσεις για Κυβερνητικές επικρίσεις για Κυβερνητικές επικρίσεις για Κυβερνητικές επικρίσεις για 
µισθούς επικεφαλής µισθούς επικεφαλής µισθούς επικεφαλής µισθούς επικεφαλής Egypt Egypt Egypt Egypt 
Telecom:Telecom:Telecom:Telecom: Εν µέσω πολυήµερης 
απεργίας των εργαζοµένων στη 
µοναδική (κρατική) εταιρεία 
σταθερής τηλεφωνίας στην 
Αίγυπτο, Egypt Telecom, το 
Υπουργείο Επικοινωνιών απο-
φάσισε τη µείωση των µισθών 
του ∆ιοικητή και µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας, αξίωση των απεργών 
που υπήρξε η αιτία της απεργί-
ας. Οι απεργοί υποστηρίζουν, 
ότι η ∆ιοίκηση σπαταλά δηµό-
σιο χρήµα και, ότι δε θα στα-
µατήσουν την απεργία αν δεν 
παραιτηθεί το διοικητικό συµ-
βούλιο, το οποίο, όπως υπο-
στηρίζουν, κατέστρεψε την 
εταιρεία προς όφελος των 
εταιρειών κινητής τηλεφωνί-
ας.    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

    
    

Εισαγωγή ρωσικού σταριού:Εισαγωγή ρωσικού σταριού:Εισαγωγή ρωσικού σταριού:Εισαγωγή ρωσικού σταριού:  
Το πρώτο φορτίο ρωσικού σταριού από το 2009 εισήχθη 
στην Αίγυπτο βάρους 63 τόνων και κόστους €8,3 εκ.. Επιπλέ-
ον, άλλα 10 πλοία µε 450 τόνους σταριού και 35 τόνους 
καλαµποκιού προερχόµενα από άλλες χώρες κατέπλευσαν 
στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας. 
 
Αγορά εγχώριου σταριού:Αγορά εγχώριου σταριού:Αγορά εγχώριου σταριού:Αγορά εγχώριου σταριού:  
Το Υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε να δαπανήσει ποσό 
11 δις λιρών Αιγύπτου, για αγορά εγχώριων σιτηρών σύµφω-
να µε ανακοίνωση του Υφυπουργού Οικονοµικών. Ο Υπουρ-
γός επισήµανε, ότι τα εγχώρια αποθέµατα επαρκούν για να 
καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσµού της χώρας για 6 µή-
νες. Τόνισε δε, ότι η αγορά θα γίνει σε τιµές σηµαντικά υψη-
λότερες τόσο από τις διεθνώς ισχύουσες όσο και από τις α-
ντίστοιχες περυσινές, καθώς η Κυβέρνηση θέλει να ενθαρρύ-
νει τους αγρότες στην παραγωγή σιτηρών παρά τη διεθνή 
µείωση των τιµών τους.   
 
Και η Ουκρανία στους υποψήφιους προµηθευτές σταριού:Και η Ουκρανία στους υποψήφιους προµηθευτές σταριού:Και η Ουκρανία στους υποψήφιους προµηθευτές σταριού:Και η Ουκρανία στους υποψήφιους προµηθευτές σταριού: Ο 
κύριος υπεύθυνος οργανισµός για την προµήθεια σιτηρών 
(GASC) δήλωσε, ότι θα περιλάβει και το ουκρανικό σιτάρι 
στον επόµενο διαγωνισµό προµήθειας µε προδιαγραφές 
όµοιες µε αυτές για το ρώσικο, µε σκοπό να ενισχύσει τον 
ανταγωνισµό  µεταξύ των χωρών στις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας. Επισηµαίνεται, ότι η Αίγυπτος είναι ο µεγαλύτε-
ρος εισαγωγέας σιτηρών παγκοσµίως. Η Ουκρανία αποκλεί-
στηκε στους διαγωνισµούς της τελευταίας περιόδου για λό-
γους ποιότητας.    

Συναλλαγµατική ισοτιµία $/LE

5,85

5,90

5,95

6,00

6,05

1/10 7/10 13/10 19/10 25/10 31/10

Συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/LE

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

1/10 7/10 13/10 19/10 25/10 31/10
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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
Μειώσεις τιµής εγχώριου σιδήρου λόγω τουρκικού ανταγωνι-Μειώσεις τιµής εγχώριου σιδήρου λόγω τουρκικού ανταγωνι-Μειώσεις τιµής εγχώριου σιδήρου λόγω τουρκικού ανταγωνι-Μειώσεις τιµής εγχώριου σιδήρου λόγω τουρκικού ανταγωνι-
σµού:σµού:σµού:σµού:  
Αρκετές αιγυπτιακές εταιρείες µείωσαν τις τιµές πώλησης του 
σιδήρου για το µήνα Νοέµβριο, εξαιτίας των γενικά πτωτικών 
τάσεων της τιµής παγκοσµίως και των µεγάλων ποσοτήτων 
φθηνού τουρκικού σιδήρου, που έχει κατακλύσει την εγχώρια 
αγορά.  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Νέα θαλάσσια σύνδεση ΑιγύπτουΝέα θαλάσσια σύνδεση ΑιγύπτουΝέα θαλάσσια σύνδεση ΑιγύπτουΝέα θαλάσσια σύνδεση Αιγύπτου----Τουρκίας:Τουρκίας:Τουρκίας:Τουρκίας:    
 Έως τον επόµενο ∆εκέµβριο αναµένεται να αρχίσει η λει-
τουργία της θαλάσσιας γραµµής Αλεξάνδρεια-Μερσίνας σύµ-

φωνα µε ανακοίνωση 
του αιγύπτιου Υπουρ-
γού Βιοµηχανίας και 
εξωτερικού εµπορίου, 
ο οποίος τόνισε, ότι η 
νέα σύνδεση θα διευ-
κολύνει τις εξαγωγές 
στην Τουρκία και τις 
γειτονικές χώρες. Ο 
Υπουργός συµπλήρω-
σε, ότι αναµένεται 
επιτροπή τούρκων 

ειδικών στην Αίγυπτο τον Νοέµβριο για συζητήσεις σχετικά µε 
τη συνεργασία των δύο χωρών 
 
Καθυστερήσεις στις πτήσεις από απεργία ελεγκτών εναέριας Καθυστερήσεις στις πτήσεις από απεργία ελεγκτών εναέριας Καθυστερήσεις στις πτήσεις από απεργία ελεγκτών εναέριας Καθυστερήσεις στις πτήσεις από απεργία ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας:κυκλοφορίας:κυκλοφορίας:κυκλοφορίας:  
Το τριήµερο 6-8 Οκτωβρίου και ενώ υπήρχε αυξηµένη κίνηση 
στο αεροδρόµιο λόγω αργίας, σηµειώθηκαν πολύωρες καθυ-
στερήσεις σε όλες τις πτήσεις λόγω απεργίας των ελεγκτών 
εναέριας κυκλοφορίας του Αεροδροµίου Καΐρου. Ο λόγος της 
πρωτόγνωρης για την χώρα απεργίας ήταν η κατάργηση ενός 
επιδόµατος και επηρέασε περισσότερες από 200 πτήσεις. Ο 
Υπουργός Εργασίας προειδοποίησε, ότι η χώρα βρίσκεται στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας, ενώ άλλοι επίσηµοι δικαιολόγησαν 

τον απεργιακό πυρετό, καθώς οι εργαζόµενοι για δεκαετίες 
ζούσαν µε πολύ χαµηλούς µισθούς.   
 
    
Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:Αναστολή έργων για λόγους ασφαλείας:  
Εχουν ανασταλεί από τον περασµένο Ιανουάριο τα έργα, που 
το Υπουργείο Μεταφορών είχε προγραµµατίσει για το 2011 

και 2012, σύµφωνα µε πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου 
Μεταφορών. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές η εν λόγω αναστο-
λή αποδίδεται στη ρευστή πολιτική κατάσταση και στο επί-
πεδο ασφάλειας στη χώρα, που έχουν ως αποτέλεσµα τη 
διακοπή  των ξένων επενδύσεων, εωσότου ξεκαθαρίσει το 
πολιτικό τοπίο στην Αίγυπτο. Αρνητικό ρόλο επίσης έπαιξε 
και η απόφαση της Κυβέρνησης να αναθεωρήσει τα συνα-
φθέντα µε την προηγούµενη Κυβέρνηση συµβόλαια ιδιωτών 
επενδυτών. Ο επικεφαλής της Αρχής Ποτάµιων Μεταφορών 
δήλωσε, ότι από την Επανάσταση και µετά σταµάτησαν οι 
προγραµµατισµένες επενδύσεις και δεν υπήρξαν νέες προ-
σφορές. Η Αρχή ανακοίνωσε τον περασµένο Ιούνιο, ότι η 
κίνηση των ποταµόπλοιων τριπλασιάστηκε το 2010 σε σύ-
γκριση µε το 2009, γεγονός που απέφερε επιπλέον έσοδα 
στην χώρα    
    
 
                                            ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
    

Μείωση πληρότητας ξενοδοχείων:Μείωση πληρότητας ξενοδοχείων:Μείωση πληρότητας ξενοδοχείων:Μείωση πληρότητας ξενοδοχείων:    
  
Κατά 11% µειώθηκε η πληρότητα των ξενοδοχείων στο 
Κάιρο ως αποτέλεσµα των αιµατηρών γεγονότων εναντίον 
χριστιανών κοπτών στις 9.10.2011 σύµφωνα µε δηλώσεις 
του αιγύπτιου Υφυπουργού Τουρισµού. Περισσότερο επλή-
γησαν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας και κατά δεύτερο 
λόγο του Λούξορ και του Ασουάν. Λιγότερο επηρεάστηκαν 
τα ξενοδοχεία του Σινά και της Ερυθράς Θάλασσας, αν και 
η πληρότητα και σε αυτές τις περιοχές είναι σηµαντικά µι-
κρότερη σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του περασµένου 
χρόνου. Επιχειρηµατίες του κλάδου δηµοσιοποίησαν, ότι 
ορισµένες ιταλικές εταιρείες τουρισµού σκοπεύουν να αφαι-
ρέσουν το Κάιρο, Λούξορ και Ασουάν από του χειµερινούς 
προορισµούς τους,. Γενικότερα οι  ευρωπαϊκές εταιρείες 
παρακολουθούν την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια 
στην χώρα και αναµένουν να δουν ποιος θα αναλάβει τη 
διακυβέρνηση, προκειµένου να λάβουν αποφάσεις για την 
διατήρηση ή µη της χώρας ως τουριστικό προορισµό.   
 

Η έκθ 
Ο Επιχειρηµατικός Οδηγός για την Αίγυπτο (Doing Business) έχει αναρτηθεί στην κάτωθι 

ηλεκτρονική διεύθυνση     
 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad3D14ADoing%20Business%20in%20Egypt.pdf 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

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  

Σ Ε Λ Ι ∆ Α   7    

November 
Event: Mac Tec-Handling Expo-Airtec-Transport Exhibition 

Duration: 17-20/11/2011 
Tel. : +2(02) 25247996 
Fax : +2(02) 25264499 
E-mail: info@ifg-eg.com 
Organizer: International Fairs Group Co. 
Hall: Exhibition Hall (1,2,3,4,5) 

Event: 6th Stock Market Investment Exhibition & Conference 

Duration: 24-27/11/2011 
Tel. : +2(02) 33766635 
Fax : +2(02) 33766640 
Website: http://www.trend.com.eg 
E-mail: info@trend.com.eg 
Organizer: TREND Co. 
Hall: The Gallery - Chefren Hall 

Event: Next Move Exhibition& Conference 

Duration: 25-28/11/2011 
Tel. : +2(02) 27538401 
Fax : +2(02) 27538323 
Website: www.acg-ift.com 
E-mail: info@acg-itf.com 
Organizer: Acg&ITF Co. 
Hall: Exhibition (1-2-3-4-5) 
  

December 
Event: Le Marche Exhibition 

Duration: 2-5/12/2011 
Tel. : +2(02) 
Fax : +2(02) 
Organizer: Arab African Group for Int. Conventions and Exhibitions Co. 
Hall: 

Event: Electrix Exhibition 

Duration: 10-13/12/2011 
Tel. : +2(02) 27353877-27367549-27355837 
Fax : +2(02) 27358801 
Website: www.egytec.com 
E-mail: egytec@egytec.com 
Organizer: Egy Tech Co. 
Hall: Exhibition (1-2-3-4-5) 

Event: ICS Exhibition 

Duration: 17-20/12/2011 
Tel. : +2(02) 33368404 37617277 
Fax : +2(02) 37491434 
Website: www.ics-inegypt.com 
E-mail: info@ins-inegypt.com 
Organizer: Climix Cration Co. 
Hall: Exhibition (1-2-3) 


