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Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος ––––    
Αιγύπτου το Αιγύπτου το Αιγύπτου το Αιγύπτου το 2010 2010 2010 2010 ––––    Πορεία των ελληνι-Πορεία των ελληνι-Πορεία των ελληνι-Πορεία των ελληνι-
κών εξαγωγών στις χώρες της Β. Αφρικήςκών εξαγωγών στις χώρες της Β. Αφρικήςκών εξαγωγών στις χώρες της Β. Αφρικήςκών εξαγωγών στις χώρες της Β. Αφρικής    
    
        Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο  το 
2010 κατέγραψαν αύξηση 31,3% σε σχέ-
ση µε το 2009 και διαµορφώθηκαν στα € 
208,66 εκ (€ 158,9 εκ. το 2009).  

Οι εισαγωγές µας από την Αίγυπτο ση-
µείωσαν αύξηση 16,2% και το εµπορικό 
έλλειµµα µειώθηκε κατά 10%. Ο όγκος 
των διµερών συναλλαγών παρουσίασε 
αύξηση 22,1%. Η Αίγυπτος το 2010 
κατέλαβε την 19η θέση µεταξύ των πε-
λατών των ελληνικών προϊόντων (21η το 
2009) και την 31η θέση µεταξύ των 
προµηθευτών µας (34η το 2009) 
 
 

∆ιµερές εµπόριο ∆ιµερές εµπόριο ∆ιµερές εµπόριο ∆ιµερές εµπόριο 2010 2010 2010 2010  

 
Πηγή : ΕΛΣΤΑT 

αξία σε € 2009200920092009 2010201020102010 % διαφορά% διαφορά% διαφορά% διαφορά 

Ελληνικές εξαγωγέςΕλληνικές εξαγωγέςΕλληνικές εξαγωγέςΕλληνικές εξαγωγές 158.900.681 208.662.382 31,3% 

Ελληνικές εισαγωγέςΕλληνικές εισαγωγέςΕλληνικές εισαγωγέςΕλληνικές εισαγωγές 250.612.303 291.192.486 16,2% 

εµπορικό ισοζύγιοεµπορικό ισοζύγιοεµπορικό ισοζύγιοεµπορικό ισοζύγιο -91.711.622 -82.530.104 -10,0% 

όγκος συναλλαγώνόγκος συναλλαγώνόγκος συναλλαγώνόγκος συναλλαγών 409.512.984 499.854.868 22,1% 

κάλυψη εισαγ/εξαγ.κάλυψη εισαγ/εξαγ.κάλυψη εισαγ/εξαγ.κάλυψη εισαγ/εξαγ. 63,4% 71,7%   

 Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγω-
γές στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, πα-
ρατηρείται αύξηση των εξαγωγών κατά 
35,6% (έναντι αύξησης 10,7% παγκοσµί-
ως). Σε όλες τις χώρες της περιοχής µε 
εξαίρεση την Τυνησία καταγράφεται αύ-
ξηση. Η µεγαλύτερη ποσοστιαία µεταβολή 
σηµειώνεται στην Λιβύη (109,4%)  και 
ακολουθούν το Μαρόκο, η Αίγυπτος και η 

Αλγερία.  
    Από την συγκριτική ανάλυση των στα-
τιστικών, προκύπτει µια σηµαντική δυ-
ναµική των ελληνικών εξαγωγών στην 
περιοχή της Βόρειας Αφρικής το 2010. 
Ωστόσο η δυναµική αυτή φαίνεται να 
δοκιµάζεται µετά τις πρόσφατες ταρα-
χές και τα νέα δεδοµένα που διαµορφώ-
νονται στην ευρύτερη περιοχή.       

Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής     
    

 
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

     2009200920092009 2010201020102010 
διαφορά διαφορά διαφορά διαφορά 

%%%% 
% επί        % επί        % επί        % επί        
συνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλου 

Αίγυπτος 158.900.681 208.662.382 31,3% 29,9% 

Αλγερία 166.122.530 215.004.683 29,4% 30,9% 

Λιβύη 77.066.209 161.392.516 109,4% 23,2% 

Μαρόκο 35.475.628 51.842.225 46,1% 7,4% 

Τυνησία 76.197.964 59.910.060 -21,4% 8,6% 

σύνολο 513.763.012513.763.012513.763.012513.763.012 696.811.866696.811.866696.811.866696.811.866 35,6%   

παγκοσµίως 14.675.269.39514.675.269.39514.675.269.39514.675.269.395 16.248.362.38716.248.362.38716.248.362.38716.248.362.387 10,7%   
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Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα    
  Τα ανεπίσηµα συναλλαγµα-
τικά αποθέµατα της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Αιγύπτου 
µειώθηκαν κατά $3,3 δις 
τον Φεβρουάριο 2011, γεγο-
νός που φέρει τη συνολική 
µείωση των συναλλαγµατι-
κών αποθεµάτων την περίο-
δο των αναταραχών σε $5 
δις, όπως ανακοινώθηκε στις 
αρχές Μαρτίου. Αναλυτές 
εξέφρασαν το φόβο, ότι η 
µείωση αυτή θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε σταθερή αποδυνάµωση του εθνικού νοµί-
σµατος και εκροή περισσότερων κεφαλαίων στο εξωτερικό.  
Από τη µεριά της, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε µικρότερη πτώση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
κατά $1,7 δις το Φεβρουάριο, µε υπόλοιπο $33,3 δις, αλλά 
αναλυτές εκτιµούν, ότι οι αριθµοί αυτοί δεν αντανακλούν 
την έκταση της εκροής.  Πάντως, τόσο αναλυτές όσο και 
τραπεζικοί κύκλοι συµφωνούν, ότι αλλοδαποί και Αιγύπτιοι 
έστειλαν µεγάλα χρηµατικά ποσά στο εξωτερικό την περίοδο 
της εξέγερσης.    
 
∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων∆ιατήρηση σταθερών επιτοκίων    
Για δωδέκατη συνεχή φορά, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύ-
πτου αποφάσισε, στα µέσα Μαρτίου 2011 να διατηρήσει 
σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων, δανεισµού και χορηγήσε-
ων (επιτόκια καταθέσεων 8,25% και χορηγήσεων 9,75%). 
Στην παρούσα φάση η άνοδός τους θα σήµαινε επιβράδυν-
ση της δοκιµαζόµενης αιγυπτιακής οικονοµίας, ενώ µείωσή 

τους θα οδηγούσε σε άνοδο του πληθωρι-
σµού. Ο νέος Υπουργός Οικονοµικών, κ. 
Samir Radwan, εξέφρασε την εκτίµηση, ότι, 
εάν η πραγµατική οικονοµία δεν επιστρέψει 
σε «προ εξεγέρσεως» ρυθµούς, τότε η αύξηση 
του ΑΕΠ για το οικονοµικό έτος 2010-2011 
µπορεί να διαµορφωθεί στο 3%. 

 
Μικρή µείωση πληθωρισµούΜικρή µείωση πληθωρισµούΜικρή µείωση πληθωρισµούΜικρή µείωση πληθωρισµού    
Σύµφωνα µε την αιγυπτιακή Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 
(CAPMAS), ο δείκτης τιµών καταναλωτή µειώθηκε ελαφρά 
τον Φεβρουάριο 2011 σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο και 
διαµορφώθηκε σε 10,7% από 10,8%, ως αποτέλεσµα της 
αντίστοιχης µείωσης του πληθωρισµού τροφίµων από 18,9% 
τον Ιανουάριο σε 18,2% τον Φεβρουάριο.  
Ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, αναλυτές ανέµεναν µεγά-
λη αύξηση του πληθωρισµού, εξαιτίας των περιορισµών στην 
κυκλοφορία, της διακοπής των µεταφορών και της προµή-
θειας καυσίµων, της προσωρινής διακοπής λειτουργίας των 
εργοστασίων και επιχειρήσεων και των βανδαλισµών, που 
όλα µαζί οδήγησαν σε ελλείψεις σε αρκετά είδη κατά τη 
διάρκεια των πρόσφατων ταραχών. Όµως, οι τιµές σταθερο-
ποιήθηκαν το δεύτερο µισό του Φεβρουαρίου, καθώς µειώ-
θηκαν οι ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας και η καθηµερινή 
δραστηριότητα επανήλθε σε κανονικούς ρυθµούς. Σύµφωνα 
µε αναλυτές της αιγυπτιακής αγοράς, θα πρέπει να αναµέ-
νεται αύξηση του πληθωρισµού τροφίµων τους επόµενους 
µήνες, εξαιτίας της αύξησης των διεθνών τιµών τροφίµων. 
    
    

Καθιέρωση εβδοµαδιαίων Καθιέρωση εβδοµαδιαίων Καθιέρωση εβδοµαδιαίων Καθιέρωση εβδοµαδιαίων reposreposreposrepos 
 Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, σε µια προσπάθεια να 
διατηρήσει υπό έλεγχο τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια, αρχίζει, 
από την 22α Μαρτίου 2011, έκδοση εβδοµαδιαίων repos, 
τα οποία θα προσφέρονται κάθε Τρίτη µε επιτόκιο 9,25%.  
Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα επισηµαίνει, ότι λό-
γω των πρόσφατων γεγονότων η αγορά υφίσταται πιέσεις και 
ότι η απόφαση για την εισαγωγή των repos ελήφθη µε σκοπό 
να εξασφαλιστεί, ότι τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια της αγο-
ράς συµβαδίζουν µε τις επιλογές της Επιτροπής Νοµισµατι-
κής Πολιτικής.  
Πηγές προσκείµενες στην Κεντρική Τράπεζα εκτιµούν, ότι ως 
εγγύηση θα διατεθούν κρατικά οµόλογα και ότι µε τα repos 
θα διευκολυνθούν τράπεζες, οι οποίες λόγω έλλειψης κεφα-
λαίων απειλούν να προχωρήσουν σε αύξηση επιτοκίων. Επί-
σης εκφράζεται η ελπίδα, ότι µε τον συγκεκριµένο τρόπο 
µπορεί να βελτιωθεί η ζήτηση κρατικών οµολόγων, καθώς 
υπήρξαν πιέσεις στις αποδόσεις τους από τα πρόσφατα γεγο-
νότα. 
 
  Έσοδα ΣουέζΈσοδα ΣουέζΈσοδα ΣουέζΈσοδα Σουέζ    
 Τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν τον περα-
σµένο Φεβρουάριο κατά 16,3% σε σύγκριση µε τον Φεβρου-
άριο 2010, ανερχόµενα σε $388,7 εκ. από $334,1 εκ. ένα 
χρόνο νωρίτερα, αλλά ήταν µειωµένα σε σύγκριση µε τον 
Ιανουάριο τ.έ., οπότε και ανήλθαν σε $416,6 εκ.  Η κίνηση 
στη ∆ιώρυγα δεν διακόπηκε την περίοδο µετά την πτώση του 
πρώην Προέδρου Μουµπάρακ 
παρά το γεγονός, ότι εκδηλώθη-
καν απεργίες εργαζοµένων σε 
αυτή. Αναλυτές επισηµαίνουν, 
ότι παραδοσιακά η κίνηση στη 
∆ιώρυγα είναι µειωµένη τον 
µήνα Φεβρουάριο και ότι η πτώ-
ση των εσόδων σε σχέση µε τον 
προηγούµενο µήνα είναι εποχι-
κή και δε συνδέεται µε την πολι-
τική κατάσταση στην Αίγυπτο. 
Μάλιστα, εκφράστηκε η εκτίµη-
ση, ότι θα επιτευχθεί η πρόβλε-
ψη συνολικών εσόδων $5 δις 
από τη ∆ιώρυγα για το οικονοµι-
κό έτος 2010/11 δεδοµένης 
της ανάκαµψης της παγκόσµιας 
οικονοµίας. Ας σηµειωθεί, τέλος, 
ότι η Αρχή της ∆ιώρυγας του Σουέζ αποφάσισε να µην αυξή-
σει τα τέλη διέλευσης για το 2011.  
 
Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός 2011/122011/122011/122011/12    
 Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Οικονοµικών ο ∆ηµοσιο-
νοµικός Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2011/12 
(Ιούλιος 2011-Ιούλιος 2012) έχει ετοιµαστεί και παραδίδεται 
στο Ανώτατο Συµβούλιο των Ενόπλων ∆υνάµεων. Το ∆ηµο-
σιονοµικό Έλλειµµα, σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πηγές, ανα-
µένεται να ανέλθει σε 9,1% από 7,5%, που προβλεπόταν 
πριν από την Επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου.    

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ     
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 Ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου της 
Αιγύπτου, κατεγράφη ελαφρά πτώση της αξίας της αιγυπτια-
κής λίρας σε σχέση µε το αµερικανικό δολάριο στις 
14.03.2011. Συγκεκριµένα, υπήρξε πτώση της ισοτιµίας εθνι-
κού νοµίσµατος κατά 0,15% από την προηγούµενη µέρα, 
διαµορφούµενη σε 5,923 αιγ. λίρες/$1. Η Κεντρική Τράπεζα 
της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι την Κυριακή, 13.03.2011, πού-
λησε κρατικά οµόλογα αξίας 4,5 δις λιρών Αιγύπτου ($760,1) 
σύµφωνα µε τον στόχο, που είχε θέσει.   
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα 
επιτρέψει την διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας, εάν η ζήτηση 
για το νόµισµα ελαττωθεί στο προσεχές διάστηµα, χωρίς ω-
στόσο να επιδιώκει συγκεκριµένη ισοτιµία. Ωστόσο, ο Υποδιοι-
κητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Hisham Ramez, δήλωσε 
στο πρακτορείο Reuters, ότι αυτό δε σηµαίνει, ότι η Τράπεζα 
θα επιτρέψει την υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. Κατά τη 

γνώµη του η αγορά συναλλάγµατος στη χώρα είναι σταθε-
ρή και λειτουργεί άρτια, αλλά η Τράπεζα θα παρέµβει µό-
νον εάν διαπιστωθεί ανισορροπία ή κερδοσκοπία. Οι δηλώ-
σει αυτές έγιναν πριν η Moody’s υποβαθµίσει την πιστολη-
πτική ικανότητα της Αιγύπτου από Ba2 σε Ba3. Η τελευταία 
φορά, που η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου παρενέβη για 
να διορθώσει την ισοτιµία ήταν στις 8 Φεβρουαρίου 2011, 
οπότε κατεγράφη ιστορικό χαµηλό της λίρας σε σχέση µε το 
δολάριο.     
  Λίγες µέρες αργότερα, στις 24.03.2011, η λίρα Αιγύπτου 
κατέγραψε την χαµηλότερη ισοτιµία µε το αµερικανικό δο-
λάριο από τον Ιανουάριο 2005 (5,9605 λίρες/$ 1).  
Τραπεζικοί κύκλοι εξέφρασαν φόβους, ότι θα ασκηθούν 
περαιτέρω πιέσεις στη λίρα κατά το ερχόµενο διάστηµα, 
καθώς οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να πουλάνε µετοχές 
από την πρώτη στιγµή, που επαναλειτούργησε το Χρηµατι-
στήριο µετά από διακοπή επτά εβδοµάδων.   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Υποβάθµιση αιγυπτιακών οµολόγων από την Υποβάθµιση αιγυπτιακών οµολόγων από την Υποβάθµιση αιγυπτιακών οµολόγων από την Υποβάθµιση αιγυπτιακών οµολόγων από την Moody’sMoody’sMoody’sMoody’s    
 
Η συνεχιζόµενη αστάθεια στην πολιτική σκηνή της Αιγύπτου σε 
συνδυασµό µε τον πιθανό αντίκτυπο από την αναταραχή στην 
Λιβύη οδήγησαν την Moody’s στην υποβάθµιση των αιγυπτια-
κών οµολόγων σε Ba3 από  Ba2 µε αρνητικές προοπτικές 
(«junk status»). Σύµφωνα µε την Moody's καθώς η διαδικασία 
για τη µετάβαση σε µια πολιτική κυβέρνηση χαρακτηρίζεται 
από ρευστότητα σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα ασφάλειας 
στην χώρα υπονοµεύουν το όλο οικονοµικό περιβάλλον της 
Αιγύπτου και δηµιουργούν αβεβαιότητα ως προς τις προοπτι-
κές ανάκαµψης της οικονοµίας. 
Ήδη αιγύπτιοι αξιωµατούχοι  έχουν µειώσει τις προσδοκίες 
τους για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας κατά το τρέχον 
οικονοµικό έτος (Ιούλ.2010/Ιουν 2011) σε περίπου 4 % από 
7% σε «προ επανάστασης» προβλέψεις.  
 
Οι προοπτικές ανάπτυξης, η δηµοσιονοµική θέση και το ισοζύ-
γιο πληρωµών έχουν επιδεινωθεί. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας από το τέλος του Φεβρουαρίου παρατη-

ρείται σηµαντική µείωση στα επίσηµα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα τόσο λόγω των εκροών ξένων κεφαλαίων όσο 
και της διάθεσης συναλλάγµατος στην αγορά προκειµένου 
να στηριχθεί η αιγυπτιακή λίρα.  
Το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων, η ανισότητα στην 
κατανοµή του εισοδήµατος και το διευρυνόµενο χάσµα 
µεταξύ πλούσιων και φτωχών σε µια χώρα όπου περίπου 
το 40% του 
πληθυσµού 
διαβιεί κάτω 
από το όριο της  
φτώχειας µε 2 
δολάρια την 
ηµέρα επιδει-
νώνουν την 
άσχηµη οικονο-
µική εικόνα.  
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Οικονοµική πολιτική ΚυβέρνησηςΟικονοµική πολιτική ΚυβέρνησηςΟικονοµική πολιτική ΚυβέρνησηςΟικονοµική πολιτική Κυβέρνησης    
 Ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, κ. Essam Sharaf, δήλωσε, 
ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί οικονοµική πολιτική 
ελεύθερης αγοράς, η οποία θα συνοδευτεί, όµως, από πολι-
τικές κοινωνικής δικαιοσύνης και πρόνοιας. Τις προηγούµε-
νες ηµέρες υπήρξε ανησυχία αναφορικά µε την κατεύθυν-
ση, που πρόκειται να πάρει η οικονοµική πολιτική της χώ-
ρας, µετά την κυβερνητική ανακοίνωση για αλλαγή στο 
µισθολογικό και ελευθερία σχηµατισµού ανεξάρτητων εργα-
τικών ενώσεων.  
Ο κ. Sharaf συναντήθηκε µε εκπροσώπους της Οµοσπονδί-
ας Αιγυπτίων Επιχειρηµατιών (ΕΒΑ) και της Οµοσπονδίας 
Νέων Αιγυπτίων Επιχειρηµατιών (EJBA), για να συζητήσουν 
για τις αλλαγές στο οικονοµικό πεδίο µετά τα πρόσφατα 
γεγονότα, καθώς και τρόπους υπέρβασης των προσκοµµά-
των, τα οποία δηµιουργεί η πολιτική αβεβαιότητα, η αυξη-
µένη γραφειοκρατία και η ανεξέλεγκτη διαφθορά στην Αί-
γυπτο, που εµποδίζουν τις επενδύσεις και την οικονοµική 
ευµάρεια. Οι Πρόεδροι της ΕΒΑ και της EJBA δήλωσαν αι-
σιόδοξοι µετά τη συνάντηση, καθώς, όπως δήλωσαν, έγιναν 
δεκτά τα αιτήµατά τους. Από τη µεριά του, ο Πρωθυπουρ-
γός δήλωσε στους επιχειρηµατίες, ότι η ζητούµενη από αυ-
τούς ασφάλεια στη χώρα θα επιτευχθεί σύντοµα µε τις από 
κοινού προσπάθειες του στρατού και της αστυνοµίας, αλλά 
µακροπρόθεσµα αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την επίτευξη 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπήρξε, επίσης, συµφωνία και ως 
προς το ότι πρέπει να συνεχιστεί η µάχη εναντίον της δια-
φθοράς, χωρίς όµως να σπιλωθεί η επιχειρηµατική τάξη στο 
σύνολό της.  
Οσον αφορά τις απεργίες των εργατών, που κλονίζουν τον 
τελευταίο καιρό την παραγωγική διαδικασία, εκφράστηκε 
από τους επιχειρηµατίες η γνώµη, ότι αυτές πρέπει να στα-
µατήσουν και κρίθηκε θετικά η δηµιουργία ανεξάρτητων 
εργατικών ενώσεων, καθώς µέσω αυτών θα µπορούν να 
γίνονται αποτελεσµατικότερα οι όποιες διαπραγµατεύσεις. 
Τέλος, συζητήθηκε η επιδείνωση του επιχειρηµατικού κλίµα-
τος στην Αίγυπτο και προτάθηκαν µέτρα για την αντιστρο-
φή του.       
 
Κοινωνικό επίδοµα στον ιδιωτικό τοµέαΚοινωνικό επίδοµα στον ιδιωτικό τοµέαΚοινωνικό επίδοµα στον ιδιωτικό τοµέαΚοινωνικό επίδοµα στον ιδιωτικό τοµέα    
Σε συνάντηση του Υπουργού Εργατικού ∆υναµικού , κ. Has-
san el-Bora’I, µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών οργανώσε-
ων και επιµελητηρίων αποφασίστηκε να καθιερωθεί κοινω-
νικό επίδοµα για τους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα. 
Το επίδοµα συµφωνήθηκε να αντιστοιχεί στο 15% του µι-
σθού τους.  Στο µεταξύ, το Εθνικό Συµβούλιο Μισθών της 
Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι θα συνεδριάσει σύντοµα, προκει-
µένου να καθορίσει κατώτατο µισθό για τους Αιγύπτιους 
εργαζόµενους. Το παραπάνω αποφασίστηκε µετά από αίτη-
µα του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού, κ. Essam Sharaf, να 
ξεκινήσει εθνικός διάλογος µε διάφορους κοινωνικούς φο-
ρείς για τον καθορισµό κατώτατου µισθού και για τον σχε-
διασµό ενός δίκαιου εθνικού προγράµµατος για την απα-
σχόληση.  
Αναταραχές στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική και αύξηση α-Αναταραχές στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική και αύξηση α-Αναταραχές στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική και αύξηση α-Αναταραχές στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική και αύξηση α-
νεργίας στην Αίγυπτονεργίας στην Αίγυπτονεργίας στην Αίγυπτονεργίας στην Αίγυπτο    
Η πολιτική αναταραχή στην περιοχή της Μ. Ανατολής και Β. 
Αφρικής µπορεί να επηρεάσει την ανεργία στην Αίγυπτο, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών. Η επιστροφή χιλιάδων 
Αιγυπτίων εργαζοµένων από τη Λιβύη δηµιουργεί νέες πιέ-
σεις στην αιγυπτιακή οικονοµία, η οποία ήδη βρίσκεται σε 

δεινή κατάσταση µετά την εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου, 
που είχε ως αποτέλεσµα την ανατροπή του πρώην Προέ-
δρου της χώρας. Σύµφωνα µε τις ίδιες εκτιµήσεις, η απώ-
λεια των µεταναστευτικών εµβασµάτων, τα οποία ανέρχο-
νται ετησίως σε €1 δις, θα οδηγήσει σε άνοδο των τιµών 
τροφίµων  και αύξηση της ανεργίας. Επισηµαίνεται, ότι 
στη Λιβύη µόνον ζούσαν και εργάζονταν πριν από την κρί-
ση 1,5 εκ. Αιγύπτιοι, ενώ η ανεργία στην Αίγυπτο το 2010 
διαµορφώθηκε επίσηµα στο 9% του εργατικού δυναµικού 
και ανεπίσηµα στο 15-20% . Επιπλέον, αναµένεται να επη-
ρεαστούν και οι αιγυπτιακές επενδύσεις στη Λιβύη.  
Ήδη, ακούγονται από ειδικούς προτροπές να κατευθυν-
θούν οι επιστρέφοντες από τη Λιβύη σε νέες αγορές, όπως 
της Ελλάδας και της Ιταλίας.  
Το Ισοζύγιο Πληρωµών της Αιγύπτου, σηµαντικό ρόλο στο 
οποίο παίζουν τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, παρουσία-
σε έλλειµµα $3 δις το πρώτο τέταρτο του 2011, σύµφωνα 
µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου. Για το 
Οικονοµικό έτος 2010/11, το Υπουργείο Οικονοµικών της 
Αιγύπτου προέβλεψε αύξηση του ∆ηµοσιονοµικού Ελλείµ-
µατος σε 8,5% του ΑΕΠ από 7,9% το προηγούµενο έτος.  
 
Άρνηση πρόσβασης σε λογαριασµό για την οικογένεια Άρνηση πρόσβασης σε λογαριασµό για την οικογένεια Άρνηση πρόσβασης σε λογαριασµό για την οικογένεια Άρνηση πρόσβασης σε λογαριασµό για την οικογένεια 
Μουµπάρακ:Μουµπάρακ:Μουµπάρακ:Μουµπάρακ:  
Η Αρχή Παράνοµου Πλουτισµού της Αιγύπτου απαγόρευσε 
την πρόσβαση στην οικογένεια Μουµπάρακ στον λογαρια-
σµό της «Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη» της Εθνικής Τράπεζας 
της Αιγύπτου. Ο λογαριασµός, για τον οποίο η ∆ιοίκηση της 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας δήλωσε πλήρη άγνοια, πε-
ριέχει 147 εκ. λίρες Αιγύπτου (€19 εκ.) και είναι στο 
όνοµα αποκλειστικά της πρώην προεδρικής συζύγου, κ. 
Σούζαν Μουµπάρακ. Πριν από λίγες µέρες ο πρώην βου-
λευτής, κ. Mostafa Bakri, κατήγγειλε στον Γενικό Εισαγγε-
λέα, ότι η οικογένεια του πρώην Προέδρου κατέχει 27 
διαφορετικούς λογαριασµούς Τραπεζών, εκ των οποίων 
10 στο όνοµα του πρωτότοκου γιου του, 8 στο όνοµα του 
δευτερότοκου γιου του και 6 στο όνοµα της συζύγου του. 
Σε ανάλογες κινήσεις της Εισαγγελίας, πάγωσαν επίσης 
τραπεζικοί λογαριασµοί συγγενών της οικογένειας Μου-
µπάρακ.          
    
Αποθέµατα σιτηρώνΑποθέµατα σιτηρώνΑποθέµατα σιτηρώνΑποθέµατα σιτηρών    
 Η Αιγυπτιακή Κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε, ότι τα 
αποθέµατα σιτηρών 
στη χώρα ανέρχονται 
σε 2,5 εκ τόνους και 
επαρκούν για πέντε 
µήνες τη στιγµή, που το 
Υπουργείο Τοπικής Ανά-
πτυξης µε αναφορά 
του προς το Υπουργείο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προειδοποίησε, ότι τα αποθέµατα 
αλευριού δεν ήταν επαρκή. Από τη µεριά του, ο Υπουργός 
Γεωργίας ανακοίνωσε, ότι εισήχθησαν στη χώρα 
1.036.000 τόνοι σιτηρών στο διάστηµα 25.01-
03.03.2011 σε σύγκριση µε 1.027.000 την ίδια περίοδο 
πέρυσι, ενώ συγχρόνως τέθηκε σε ισχύ σχέδιο ενηµέρωσης 
των γεωργών, µε σκοπό τη µεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών 
στη χώρα. Για το λόγο αυτό, το κράτος αύξησε την τιµή 
αγοράς σιτηρών από τους ντόπιους παραγωγούς.     

    



 

Το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΝΑ µετέδωσε, ότι το συ-

νολικό κεφάλαιο της χρηµαταγοράς µειώθηκε σε 373 δις λί-

ρες Αιγύπτου (€46,6 δις) από 407 δις (€50,8 δις), που ήταν 

πριν από την επανέναρξη της λειτουργίας του Χρηµατιστηρί-

ου. Σε µια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι απώλειες, η ∆ιοί-

κηση του Χρηµατιστηρίου αποφάσισε να αναστείλει την δια-

πραγµάτευση µετοχών διαφόρων εταιρειών, έως ότου κατα-

στεί σαφές, εάν έχει διαταχθεί πάγωµα των περιουσιακών 

στοιχείων των ιδιοκτητών τους. Τελικά, ο κύριος δείκτης του 

Χρηµατιστηρίου της Αιγύπτου, EGX30, περιόρισε τις απώλειές 

του σε 8,9%. Θετικά λειτούργησε η µαζική αγορά των µετο-

χών της Orascom Telecom (OT), των οποίων η αξία ανήλθε 

από 3,32 σε 3,5 λίρες. Αύξηση κατέγραψε επίσης και η αξία 

της µετοχής της Sinai Cement, φθάνοντας σε 50 λίρες από 

41.  

 

Αντίθετα, από την Τρίτη µέρα της λειτουργίας, στις, 27.03, ο 

δείκτης του Χρηµατιστηρίου της Αιγύπτου EGX30 έκλεισε στις 

5,212 µονάδες, σηµειώνοντας τα µεγαλύτερα ηµερήσια κέρ-

δη από τον ∆εκέµβριο 2009. Καθώς τις δύο πρώτες µέρες 

παρατηρήθηκε  πανικός και οι τιµές των µετοχών έπεσαν σε 

ελκυστικά για αγορά επίπεδα, στις 27 Μαρτίου πολλοί 

έσπευσαν να αγοράσουν ανεβάζοντας έτσι τον γενικό δείκτη. 

Επιπλέον, παρά την σχετική καταστροφολογία , τελικά οι απώ-

λειες ήταν σηµαντικά µικρότερες, µε αποτέλεσµα να επικρα-

τήσει αισιοδοξία µεταξύ των επενδυτών. Οι µεγαλύτερες εγγε-

γραµµένες Orascom Construction και Commercial Interna-

tional Bank κατέγραψαν την µεγαλύτερη άνοδο, ενώ ο συνο-

λικός κύκλος εργασιών του Χρηµατιστηρίου ανήλθε σε 1,1 δις 

λίρες Αιγύπτου ($184,9 εκ.). Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε 

και τις επόµενες µέρες του Μαρτίου.  

    

    

    

    
 

 

     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

    
Σαουδαραβικές ΕπενδύσειςΣαουδαραβικές ΕπενδύσειςΣαουδαραβικές ΕπενδύσειςΣαουδαραβικές Επενδύσεις    

 Ο επικεφαλής του Σαουδαραβικού Συµβουλίου Εµπορικών 

και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων ανακοίνωσε, ότι Σαουδά-

ραβες επενδυτές σκοπεύουν να επενδύσουν 100 δις λίρες 

Αιγύπτου (13 δις) στη χώρα το προσεχές διάστηµα. Για το 

σκοπό αυτό αποφασίστηκε η ίδρυση µιας αναπτυξιακής 

επενδυτικής τράπεζας στην Αίγυπτο. Σύµφωνα µε την ίδια 

ανακοίνωση, τα σαουδαραβικά κεφάλαια στη χώρα δεν 

επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες εξελίξεις, σε αντίθεση µε 

εγχώρια και άλλα αλλοδαπά κεφάλαια.    

    

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    

  

Επανέναρξη εργασιών ΧρηµατιστηρίουΕπανέναρξη εργασιών ΧρηµατιστηρίουΕπανέναρξη εργασιών ΧρηµατιστηρίουΕπανέναρξη εργασιών Χρηµατιστηρίου    

Οι σηµαντικότερες αιγυπτιακές εταιρείες κατέγραψαν σο-

βαρές απώλειες κατά την πρώτη µέρα επαναλειτουργίας 

του Χρηµατιστηρίου του Καϊρου στις 23 Μαρτίου, έπειτα 

από διακοπή 6 εβδοµάδων εξαιτίας των πρόσφατων πολιτι-

κών εξελίξεων στη χώρα. Η αγορά απώλεσε κεφάλαια 

ύψους περίπου 34 δις λιρών Αιγύπτου (€4,25 δις) κατά τα 

πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της λειτουργίας, γεγονός που 

είχε ως αποτέλεσµα την εσπευσµένη διακοπή για µισή ώρα. 

Η συγκεκριµένη εξέλιξη αποδίδεται στην πτώση των µετο-

χών εταιρειών, που οι ιδιοκτήτες τους είτε αντιµετωπίζουν 

κατηγορίες διαφθοράς είτε συνδέονταν στενά µε το καθε-

στώς του πρώην Προέδρου της χώρας, όπως οι Ezz Steel, 

Orascom Construction Industries, Palm Hills Develop-

ments, Hermes και Tallat Moustafa Group.  
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Αναθεώρηση νόµουΑναθεώρηση νόµουΑναθεώρηση νόµουΑναθεώρηση νόµου    
 Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανέ-
φερε, ότι εξετάζει την αναθεώρηση του ισχύοντος νόµου, 
που διέπει τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα της χώρας, µε σκο-
πό την καλύτερη διοίκηση και εποπτεία των τραπεζών, ιδίως 
αυτών του δηµοσίου τοµέα. Η διαβούλευση για τις εν λόγω 
αλλαγές υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 4 µήνες.  
 
Εκροή συναλλάγµατος από την ΑίγυπτοΕκροή συναλλάγµατος από την ΑίγυπτοΕκροή συναλλάγµατος από την ΑίγυπτοΕκροή συναλλάγµατος από την Αίγυπτο    
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 2010 
µεταφέρθηκαν $6,3 δις από την Αίγυπτο στο εξωτερικό. 
Σχολιαστές σηµείωσαν, ότι η Αίγυπτος είναι η Τρίτη χώρα της 
Μέσης Ανατολής σε µεταφορά χρηµάτων προς άλλες χώρες.  

    
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

    
Συµφωνία $Συµφωνία $Συµφωνία $Συµφωνία $146 146 146 146 εκ. για εκ. για εκ. για εκ. για OrascomOrascomOrascomOrascom    
 Ο Πρόεδρος της αιγυπτιακής Orascom Construction (OCI), 
κ. Naquib Sawiris, ανακοίνωσε, ότι η εταιρεία συνήψε στο 
Αµπού Ντάµπι συµφωνία κοινοπραξίας ύψους $146 εκ. µε 
τις Tecnimont SpA και Samsung Engineering Company για 
την πραγµατοποίηση κατασκευαστικών έργων. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειαςΕργοστάσια πυρηνικής ενέργειαςΕργοστάσια πυρηνικής ενέργειαςΕργοστάσια πυρηνικής ενέργειας    
 Ο Αιγύπτιος Υπουργός Ενέργειας, κ. Hassan Younes, δήλω-
σε στον εγχώριο τύπο, ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στον 
διεθνή διαγωνισµό για την κατασκευή του πρώτου σταθµού 
πυρηνικής ενέργειας στην Αίγυπτο τονίζοντας, ότι τα πρό-
σφατα γεγονότα δεν επηρέασαν τη σχετική απόφαση, η ο-
ποία είχε ληφθεί από την προηγούµενη Κυβέρνηση, σχετικά 
µε τη δηµιουργία 4 σταθµών πυρηνικής ενέργειας έως το 
2025, από τους οποίους ο πρώτος θα τεθεί σε λειτουργία το 
2019.  
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    

Στα Στα Στα Στα 70707070εκ. οι συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτοεκ. οι συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτοεκ. οι συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτοεκ. οι συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτο    
  
Τα 70,66 εκατοµµύρια έφτασαν οι 
συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας 
στην Αίγυπτο τον ∆εκέµβριο 2010 
από 55,232 εκ. τον ∆εκέµβριο 
2009, καταγράφοντας αύξηση 
27,7%, η οποία είναι µικρότερη 
από αυτή του 2009 (34%). Στην 
Αίγυπτο δραστηριοποιούνται 3 εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας, η Mo-

binil, η Vodafone και η Etisalat, µε αντίστοιχα ποσοστά αγο-
ράς 42,8%, 45% και 12,2%. 
    
Απώλειες Απώλειες Απώλειες Απώλειες MobinilMobinilMobinilMobinil    
 Η αιγυπτιακή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Mobinil ανακοί-
νωσε, ότι είχε απώλειες ύψους $14-17 εκ. κατά τη διάρκεια 
των πρόσφατων ταραχών, που οδήγησαν στην αποµάκρυνση 
από την εξουσία του πρώην Προέδρου Μουµπάρακ. Σύµφω-
να µε την ανακοίνωση, τούτο οφείλεται στην καταστροφή 
σταθµών κινητής τηλεφωνίας και καταστηµάτων της εταιρεί-

ας, καθώς και στις διακο-
πές των υπηρεσιών διαδι-
κτύου και γραπτών µηνυ-
µάτων. 
    
    
    
Αύξηση ετήσιου κέρδους Αύξηση ετήσιου κέρδους Αύξηση ετήσιου κέρδους Αύξηση ετήσιου κέρδους Telecom EgyptTelecom EgyptTelecom EgyptTelecom Egypt    
 Η Telecom Egypt, η οποία έχει το µονοπώλιο της σταθερής 
τηλεφωνίας στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε την αύξηση κατά 8% 
των καθαρών της κερδών για το έτος 2010, το οποίο αντι-
στοιχεί σε ποσό  $558 εκ. Στην ίδια ανακοίνωση έγινε γνω-
στό, ότι η εταιρεία είχε στα τέλη ∆εκεµβρίου 9,3 εκ. συνδρο-
µητές. Ας σηµειωθεί, ότι η Telecom Egypt κατέχει το 45% 
των µετοχών της βρετανικής Vodafone Egypt, η οποία κατέ-
γραψε αύξηση κερδών κατά το 2010 €171 εκ. 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Αύξηση τουρισµούΑύξηση τουρισµούΑύξηση τουρισµούΑύξηση τουρισµού    
 Το αιγυ-
πτιακό 
Υπουργείο 
Τουρισµού 
ανακοίνω-
σε, ότι τις 
2 πρώτες 
εβδοµά-
δες Μαρ-
τίου 2011 
η πληρό-
τητα των 
ξενοδοχεί-
ων ανήλθε από 5% σε 25% και ότι αναµένεται ακόµα µεγα-
λύτερη αύξηση το επόµενο διάστηµα. Ας σηµειωθεί, ότι τα 
προηγούµενα χρόνια η πληρότητα των αιγυπτιακών ξενοδο-
χείων κατά τη συγκεκριµένη περίοδο του χρόνου ήταν 85-
90%. Ως µέτρα προσέλκυσης περισσότερων τουριστών ανα-
κοινώθηκαν οι βραχυπρόθεσµες µειώσεις των τιµών και η 
φύλαξη των τουριστικών θερέτρων από την Αστυνοµία. 
  
Αναστολή έκδοσης νέων αδειών για τουριστικούς πράκτορεςΑναστολή έκδοσης νέων αδειών για τουριστικούς πράκτορεςΑναστολή έκδοσης νέων αδειών για τουριστικούς πράκτορεςΑναστολή έκδοσης νέων αδειών για τουριστικούς πράκτορες    
 Ο Αιγύπτιος Υπουργός Τουρισµού, κ. Mounir Fakhri Abdel 
Nour, ανακοίνωση ότι αναστέλλεται για ένα έτος η έκδοση 
νέων αδειών για τουριστικούς πράκτορες. Σε χωριστή ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Τουρισµού τονίζεται, ότι υπάρχουν 
ήδη 2.000 τουριστικά γραφεία στην Αίγυπτο, ενώ ο τουρι-
σµός στη χώρα έχει µειωθεί αισθητά εξαιτίας των πρόσφα-
των εξελίξεων, µε τον αριθµό των αφίξεων να κινείται σε 
πολύ χαµηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.  
 
Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Επιµελητηρίου από την πλευρά 
του τόνισε, ότι η αύξηση του αριθµού των τουριστικών γρα-
φείων θα οδηγούσε σε έντονο ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα 
την περαιτέρω µείωση των τιµών του τουριστικού προϊόντος 
της Αιγύπτου, η οποία µε τη σειρά της έχει αρνητικό αντίκτυ-
πο στην ποιότητα των προσφερόµενων Υπηρεσιών και τελικά 
στον αριθµό αυτών, που επισκέπτονται τη χώρα.   



 
    

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
Απαγόρευση εξαγωγής χρυσούΑπαγόρευση εξαγωγής χρυσούΑπαγόρευση εξαγωγής χρυσούΑπαγόρευση εξαγωγής χρυσού    
 Ο Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας, κ. Samir Savyad, 
ανακοίνωσε, ότι απαγόρευσε την εξαγωγή χρυσού σε όλες 
τις µορφές του από τη χώρα από τις 27.02.2011 έως τις 
30.06.2011 εξαιτίας των «εξαιρετικών συνθηκών» που επι-
κρατούν στη Αίγυπτο και της ανάγκης «να προστατευτεί ο 
πλούτος της χώρας έως την σταθεροποίηση της κατάστα-
σης».  Από την αρχή των πρόσφατων ταραχών εκφράστη-
καν φόβοι, ότι άτοµα ύποπτα για διαφθορά εξάγουν λα-
θραία από τη χώρα ράβδους χρυσού. 
    
Άνοδος τιµών προµηθειώνΆνοδος τιµών προµηθειώνΆνοδος τιµών προµηθειώνΆνοδος τιµών προµηθειών    
 Σε µια προσπάθεια να πείσει του αγρότες να αυξήσουν την 
παραγωγή, η αιγυπτιακή Κυβέρνηση αύξησε τις τιµές προ-
µήθειας βασικών αγροτικών προϊόντων (σιτάρι, καλαµπόκι 
και ζάχαρη) πάνω από τη διεθνή τιµή. Σε ανακοίνωσή της η 
Γενική Αρχή Προµήθειας Αγαθών τονίζει, ότι η απόφαση 
αυτή δεν οφείλεται σε κάποια κρίση σχετική µε τα τρόφιµα 
ούτε σε ελλείψεις στις προµήθειες, αλλά σε µια µακροχρό-
νια στρατηγική αυτάρκειας της Αιγύπτου, η οποία είναι ο 
µεγαλύτερος εισαγωγέας σιτηρών στον κόσµο. Στην ανακοί-
νωση επίσης επισηµαίνεται, ότι υπάρχουν αποθέµατα τρο-
φίµων στη χώρα για 4 µήνες και ότι οι αυξηµένες τιµές προ-
µηθειών θα οδηγήσουν σε αύξηση του εισοδήµατος των 
αγροτών, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της κατανάλω-
σης .    
    
Άνοδος τιµών οπωροκηπευτικώνΆνοδος τιµών οπωροκηπευτικώνΆνοδος τιµών οπωροκηπευτικώνΆνοδος τιµών οπωροκηπευτικών    
 Κατά 20% αυξήθηκαν στα µέσα Μαρτίου 2011 οι τιµές 
των οπωροκηπευτικών, γεγονός που αποδίδεται στη µείωση 
της παραγωγής κατά την τρέχουσα περίοδο, η οποία συµπί-
πτει µε το τέλος του χειµώνα και την αρχή του καλοκαιριού 
στην Αίγυπτο. Αναλυτές εκτιµούν, ότι οι τιµές θα επανέλ-
θουν σύντοµα σε κανονικά επίπεδα µε τον εφοδιασµό της 
αγοράς µε προϊόντα της θερινής περιόδου. Επισηµαίνεται 
ότι λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών,  σε αρκετά 
προϊόντα υπάρχουν δύο σοδειές ετησίως.   
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Επαναλειτουργία Βιοµηχανικών Ζωνών ΠιστοποίησηςΕπαναλειτουργία Βιοµηχανικών Ζωνών ΠιστοποίησηςΕπαναλειτουργία Βιοµηχανικών Ζωνών ΠιστοποίησηςΕπαναλειτουργία Βιοµηχανικών Ζωνών Πιστοποίησης    
 Σύµφωνα µε δηλώσεις Ισραηλινών αξιωµατούχων στο Τύ-
πο, έπειτα από διακοπή ενός µήνα επαναλειτουργούν οι 5 
αιγυπτιο-ισραηλινές Βιοµηχανικές Ζώνες (Qualified Free 
Zones) . Πρόκειται για Ζώνες Ελεύθερου Εµπορίου, από τις 
οποίες οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ γίνονται ατελώς και χωρίς 
ποσοστώσεις, αρκεί να είναι κατά 11,2% προέλευσης Ισρα-
ήλ. Σύµφωνα πάντα µε τον Ισραηλινό αξιωµατούχο, οι συ-
γκεκριµένες Ζώνες βοηθούν τους Αιγύπτιους να είναι αντα-
γωνιστικοί ως προς τις εξαγωγές τους στις ΗΠΑ, ενώ είναι 
αµοιβαίου συµφέροντος, καθώς «οι Αιγύπτιοι χρειάζονται 
την ισραηλινή τεχνολογία, ενώ οι Ισραηλινοί χρησιµοποιούν 
το φτηνό αιγυπτιακό εργατικό δυναµικό».     
    

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Σταθερά τα τέλη διέλευσης ∆ιώρυγας ΣουέζΣταθερά τα τέλη διέλευσης ∆ιώρυγας ΣουέζΣταθερά τα τέλη διέλευσης ∆ιώρυγας ΣουέζΣταθερά τα τέλη διέλευσης ∆ιώρυγας Σουέζ    
 Η αιγυπτιακή Αρχή ∆ιώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε, ότι 
δεν πρόκειται να αυξήσει τα τέλη διέλευσης της ∆ιώρυγας  
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για το 2011. Η λειτουργία της ∆ιώρυγας του Σουέζ δεν επη-
ρεάστηκε από τις πρόσφατες αναταραχές στη χώρα, ενώ τα 
έσοδα από αυτή αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή εισροής 
συναλλάγµατος µαζί µε τα έσοδα από τον τουρισµό, τις εξα-
γωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα µεταναστευτικά 
εµβάσµατα. 
   
Αύξηση επενδύσεων της Αύξηση επενδύσεων της Αύξηση επενδύσεων της Αύξηση επενδύσεων της General MotorsGeneral MotorsGeneral MotorsGeneral Motors    
 Η General Motors Egypt ανακοίνωσε, ότι σκοπεύει να προ-
χωρήσει σε επενδύσεις ύψους $175 εκ. στην Αίγυπτο. Ο διευ-
θυντής της εταιρείας δήλωσε στο τύπο, ότι έχει εµπιστοσύνη 
στην οικονοµία της χώρας και ότι η εταιρεία έχει οδηγίες 
από την µητρική να µην προβεί σε απόλυση ή µείωση µισθών 
εργαζοµένων. 
 
Καταγγελία για δυσφήµιση της Καταγγελία για δυσφήµιση της Καταγγελία για δυσφήµιση της Καταγγελία για δυσφήµιση της Egypt AirEgypt AirEgypt AirEgypt Air    
 Ο εθνικός αερο-
µεταφορέας της 
Αιγύπτου, Egypt 
Air, κατήγγειλε 
επιχείρηση δύσφή-
µισης εναντίον 
του από πολλά 
µέσα ενηµέρω-
σης, τα οποίο φέρουν τον Πρόεδρο της εταιρείας, κ. Hussein 
Massoud, να έχει καταχραστεί 13 εκ. λίρες Αιγύπτου (€1,68 
εκ.). Η Egypt Air δήλωσε, ότι έχει ήδη καταθέσει σχετική ανα-
φορά στο Ανώτατο Συµβούλιο Ενόπλων ∆υνάµεων ζητώντας 
να διερευνήσει την υπόθεση. Ο πρόεδρος της εταιρείας από 
τη µεριά του τόνισε, ότι όσα δηµοσιεύτηκαν στον Τύπο έχουν 
ως σκοπό τη σπίλωση της φήµης της εταιρείας. 
 
Κατακόρυφη πτώση πωλήσεων αυτοκινήτωνΚατακόρυφη πτώση πωλήσεων αυτοκινήτωνΚατακόρυφη πτώση πωλήσεων αυτοκινήτωνΚατακόρυφη πτώση πωλήσεων αυτοκινήτων    
 Από την αρχή των πρόσφατων γεγονότων στην Αίγυπτο στις 
25 Ιανουαρίου τ.έ., έχει καταγραφεί κατακόρυφη πτώση των 
πωλήσεων αυτοκινήτων στη χώρα. Ως αποτέλεσµα αυτής της 
πτώσης, οι αιγυπτιακές τράπεζες επέβαλαν επιπλέον περιορι-
σµούς στα δάνεια για αγορά αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
που αποτελούν το 70% των πωλήσεων του κλάδου.  
Αναλυτές του κλάδου εκτιµούν, ότι η συγκεκριµένη πτώση 
οφείλεται στην αλλαγή των προτεραιοτήτων των καταναλω-
τών µετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ενώ για τις αυστηρές προ-
ϋποθέσεις, που θέτουν οι τράπεζες για δανειοδότηση, θεω-
ρούν, ότι αυτές οφείλονται στις συνεχιζόµενες απεργίες, που 
απειλούν τα κέρδη και την οµαλή µισθοδοσία των εργαζοµέ-
νων, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα 
αποπληρωµής των  δανείων. Παρόλα αυτά, η παραγωγή στις 
µονάδες συναρµολόγησης εισαγώµενων αυτοκινήτων φαίνε-
ται να επανακτά τους κανονικούς της  ρυθµούς, αν και όχι 
µε την ίδια δυναµική, που υπήρχε πριν από την 25η Ιανουα-
ρίου 2011. 
      
Απώλειες κερδών πολιτικής αεροπορίαςΑπώλειες κερδών πολιτικής αεροπορίαςΑπώλειες κερδών πολιτικής αεροπορίαςΑπώλειες κερδών πολιτικής αεροπορίας    
 Η Αιγύπτιος Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Ibrahim 
Manaa, δήλωσε, ότι ο κλάδος των αεροµεταφορών της χώ-
ρας κατέγραψε απώλειες ύψους 1 δις. λιρών Αιγύπτου 
(€130 εκ.), ως αποτέλεσµα της πρόσφατης πολιτικής ανατα-
ραχής. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απωλειών αυτών (60%) 
είχε η Egypt Air, η οποία ακύρωσε το 75% των πτήσεών της, 
ενώ αναγκάστηκε να προσφέρει πολλά αεροσκάφη της µαζί 
µε το πλήρωµά του προς ενοικίαση.  



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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ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ    

Event: InDoors Exhibition  

Duration: 7-10/4/2011  

Website: http://www.in-doors.net  

E-mail.: mohamedsaid@ahram.org.eg  

Organizer: Al-Ahram Advertising Agency  

Event: Fasterners & Machine Supplies Trade Fair 

Duration:15-17/4/2011 

Tel. Fax.: +2(02) 25170729 

Mob.: 0103815022 

website.: www.gtexeg.com 

website.: www.fastenersafrica.com 

Organizer: GTEX International For Exhibitions 

Hall: Gallery Hall 

Event: International Techno-Print Exhibition for Printing Industries 

Duration:15-19/4/2011 

Tel. : +2(02) 23962661 

Fax. : +2(02) 23962683 

E-mail.: tag-printers@link.net 

Organizer:Co-operative Productional Association for Printing Industries 

Hall: Exhibition Hall (Hall 1-2-3-4) 

Event: the 2ndInternational Office Facilities & Business Solutions Exhibition-Interoffice 

Duration:19-22/4/2011 

Tel.: +2(02) 33357494 - 37612758 

Fax.: +2(02) 37617898 

E-mail.: info@mtf-fairs.com 

Organizer: Middle East Trade Fairs 

Hall: Hall 5 

Event: Real Estate and villas Exhibition-Next Move 

Duration:27-30/4/2011 

Tel.: +2(02) 27538401 

Fax.: +2(02) 27538323 

Website: http://www.acg-itf.com 

E-mail.: info@acg-itf.com 

Organizer: ACG & ITF Co. 

Hall: Exhibition Complex (hall 1,2,3,4.,5) 


