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  Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα 
Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύ-
πτου µειώθηκαν κατά $700 εκ. τον Ιούνιο 
τ.έ. και ανέρχονται σε $26,5 δις από 
$27,2 δις τον Μάϊο 2011. Σηµειώνεται, 
ότι συνολικά µειώθηκαν από τον ∆εκέµ-
βριο 2010 κατά $9,5 δις. Ο Υποδιοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου 
δήλωσε, ότι το ποσοστό της ύφεσης κατέ-
γραψε τον Ιούνιο τη χαµηλότερη τιµή µέ-
σα σε 6 µήνες, γεγονός που καταδεικνύει 
κατά τη γνώµη του, ότι οι οικονοµικές 
συνέπειες της πρόσφατης εξέγερσης 
έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Συµπλήρω-
σε, δε, ότι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 
της χώρας για ένα εξάµηνο.  
 
Αύξηση εσόδων ∆ιώρυγας ΣουέζΑύξηση εσόδων ∆ιώρυγας ΣουέζΑύξηση εσόδων ∆ιώρυγας ΣουέζΑύξηση εσόδων ∆ιώρυγας Σουέζ 
Σύµφωνα µε την Αρχή ∆ιώρυγας Σουέζ, το 
οικ. έτος Ιουλ 2010/Ιουν 2011 τα έσοδα 
της ∆ιώρυγας κατέγραψαν αύξηση 11,3% 

σε σχέση µε το οικ. έτος 2009/10 Συ-
γκεκριµένα το έτος αναφοράς τα έσοδα 
ανήλθαν σε $ 5,54 δις και η  διέλευση 
πλοίων σηµείωσε αύξηση 3,1% (18.050 
διελεύσεις) Το πρώτο εξάµηνο 2011 η 
αύξηση των εσόδων ήταν 12,7% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο 2010.  
Πέραν της σηµασίας της ∆ιώρυγας ως 
µιας από τις κύριες πηγές κρατικών 
εσόδων, η κίνηση στο Σουέζ είναι και 
δείκτης της πορείας της διεθνούς οικο-
νοµίας.      
 
Μικρή πτώση του πληθωρισµούΜικρή πτώση του πληθωρισµούΜικρή πτώση του πληθωρισµούΜικρή πτώση του πληθωρισµού 
Ο δείκτης τιµών καταναλωτή µειώθηκε 
τον Ιούλιο 2011 σε 10,4% από 11,8% 
τον ίδιο µήνα του προηγούµενου έτους 
σύµφωνα µε στοιχεία της αιγυπτιακής 
Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε µηνιαία βά-
ση, ο πληθωρισµός αυξήθηκε τον Ιούλιο 
κατά 1,2% σε σύγκριση µε τον προη-
γούµενο µήνα.  
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Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος Εξέλιξη διµερούς εµπορίου Ελλάδος –––– Αιγύπτου  Αιγύπτου  Αιγύπτου  Αιγύπτου 1o 1o 1o 1o εξάµηνο εξάµηνο εξάµηνο εξάµηνο 2011201120112011   

 
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο  το πρώ-
το εξάµηνο 2011 κατέγραψαν αύξηση 158,6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2010 και διαµορφώθηκαν στα € 220,5 εκ (€ 85,3 εκ. Ιαν-Ιουν 2010).  
 
Οι  ελληνικές εισαγωγές  κατέγραψαν αύξηση 170% και ανήλθαν στα 346,8 εκ. € 
από € 128,4 το 2010) . Ο όγκος των διµερών συναλλαγών παρουσίασε αύξηση 
165,5%  
 

∆ιµερές εµπόριο Ιαν-Ιουν 2011 

 
 

  

αξία σε € Ιαν-Ioυν 2010 Ιαν-Ιουν 2011 % διαφορά 

Ελληνικές εξαγωγές 85.273.898 220.518.439 158,6% 

Ελληνικές εισαγωγές 128.372.945 346.744.237 170,1% 

εµπορικό ισοζύγιο -43.099.047 -126.225.798   

όγκος συναλλαγών 213.646.843 567.262.676 165,5% 

κάλυψη εισαγ/εξαγ. 66,4% 63,6%   



    
Νέος Υπουργός ΟικονοµικώνΝέος Υπουργός ΟικονοµικώνΝέος Υπουργός ΟικονοµικώνΝέος Υπουργός Οικονοµικών  
Ο διορισµός,  στον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηµατισµό 
πού έλαβε χώρα τον Ιούλιο  του νέου Υπουργού Οικονοµικών 
κ.  Hazem Beblawi, καθηγητή οικονοµικών, προκάλεσε 
άµεσες κριτικές όσον αφορά την πολιτική που πρόκειται να 
ακολουθήσει. ∆ιαπνέεται από νεοφιλελεύθερες αρχές σε 
αντίθεση µε τον προκάτοχό του Samir Radwan  ο οποίος 
απέρριψε την συµµετοχή του ∆ΝΤ στην στήριξη του ελλείµ-
µατος του κρατικού προϋπολογισµού. Οι κριτική που ασκεί-
ται επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο νέος Υπουργός είναι 
θιασώτης του νεοφιλευθερισµού , «κατηγορία» που αποδίδε-
ται στην,  υπό έντονη αµφισβήτηση,  οικονοµική πολιτική  
του ανατραπέντος Μουµπάρακ.    
Ο κ. Beblawi δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τον δανεισµό από 
το ∆ΝΤ (µε οµολογουµένως πολύ ευνοϊκούς όρους ) και ότι 
θα προχωρήσει στην κατάργηση του Υπουργείου Επενδύσε-
ων καθώς το ευρύ πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων του προη-
γούµενου καθεστώτος αµφισβητείται.     

 
Χρηµατοδότηση Κρατικού Προϋπολογισµού:Χρηµατοδότηση Κρατικού Προϋπολογισµού:Χρηµατοδότηση Κρατικού Προϋπολογισµού:Χρηµατοδότηση Κρατικού Προϋπολογισµού:  
Αλλεπάλληλες συσκέψεις είχαν στελέχη του Υπουργείου Οικο-
νοµικών στις αρχές Ιουλίου, προκειµένου να εξετάσουν τρό-
πους χρηµατοδότησης του Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2011/12. Προηγουµένως το Υπουργείο έκανε αλλα-
γές στο σχέδιο Προϋπολογισµού, έπειτα από άρνηση του 
κυβερνώντος Στρατιωτικού Συµβουλίου να συνάψει δάνεια 
µε την Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ΝΤ. Πηγές του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών αναφέρουν, ότι ο Προϋπολογισµός εξακο-
λουθεί να δηµιουργεί έριδες, ενώ η Κυβέρνηση ελπίζει να 
καταφέρει να τον χρηµατοδοτήσει µε τη βοήθεια αραβικών 
χορηγιών, κυρίως από τις χώρες του Κόλπου. Ωστόσο, ανα-
λυτές επισηµαίνουν, ότι µε τον νέο Προϋπολογισµό µεγαλώ-
νει το χάσµα µεταξύ εξόδων και εσόδων, τη στιγµή που οι 
επενδύσεις µειώθηκαν και οι µισθοί αυξήθηκαν. Ο γενικός 
γραµµατέας της Ένωσης Αράβων Επενδυτών δήλωσε στον 
τύπο, ότι η Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας, 
κ. Fayza Abul Naga, είχε σειρά συναντήσεων, προκειµένου 
να βρεθούν τρόποι µε τους οποίους Άραβες θα µπορούσαν 
να βοηθήσουν την αιγυπτιακή οικονοµία, και τόνισε, ότι αυ-
τό αποτελεί ασφαλή εναλλακτική λύση µετά τη µαταίωση της 
δανειοδότησης από την Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ΝΤ. 
  
Μείωση επιδοτήσεων πετρελαιοειδών:Μείωση επιδοτήσεων πετρελαιοειδών:Μείωση επιδοτήσεων πετρελαιοειδών:Μείωση επιδοτήσεων πετρελαιοειδών:  
Οι Υπουργοί Πετρελαίου και Αλληλεγγύης & Κοινωνικής ∆ι-
καιοσύνης συµφώνησαν στη σταδιακή περικοπή των επιδο-
τήσεων πετρελαιοειδών αρχής γενοµένης τον Ιούλιο τ.έ. Το 
συνολικό σχέδιο, που περιλαµβάνεται στο Προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2011/12, προβλέπει την διανοµή κουπο-
νιών σε άπορους πολίτες για την προµήθεια κυλίνδρων υγρα-
ερίου για οικιακή χρήση αποκλείοντας επιχορηγήσεις για 
εµπορική χρήση, την προµήθεια φυσικού αερίου αντί ντήζελ 
σε αρτοποιεία και βιοµηχανίες τούβλων, καθώς και την 
άνοδο της τιµής του 
εξαγώµενου φυσικού 
αερίου.  
 
Eπισηµαίνεται, ότι η τιµή 
του υγραερίου στη χώρα 
είναι κατά 25% χαµηλό-
τερη από το µέσο όρο 
της τιµής στην παγκό-

σµια αγορά. Περαιτέρω στόχοι του Προϋπολογισµού εν προ-
κειµένω είναι η επέκταση του δικτύου οικιακής προµήθειας 
φυσικού αερίου, η µείωση των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
η κατεύθυνσή του σε σταθµούς παραγωγής ενέργειας, που 
τώρα βασίζονται στο ντήζελ, καθώς και η εκλογίκευση των 
δαπανών του πετρελαϊκού τοµέα. Ας σηµειωθεί, ότι οι επιδο-
τήσεις πετρελαιοειδών ανέρχονται σε 95,5 δις λίρες Αιγύ-
πτου (€11,9 δις).    
 
Μειώσεις δαπανών στον αναθεωρηµένο προϋπολογισµόΜειώσεις δαπανών στον αναθεωρηµένο προϋπολογισµόΜειώσεις δαπανών στον αναθεωρηµένο προϋπολογισµόΜειώσεις δαπανών στον αναθεωρηµένο προϋπολογισµό::::  
Σύµφωνα µε το βελτιωµένο σχέδιο Προϋπολογισµού, που 
ενέκρινε ο επικεφαλής του Στρατιωτικού Συµβουλίου και που 
µείωσε τη συνολική δαπάνη από 515 δις σε 491 δις λίρες 
Αιγύπτου, ο κατώτατος µισθός στον ∆ηµόσιο Τοµέα µειώθη-
κε από 700 λίρες, όπως προβλεπόταν στο πρώτο σχέδιο, σε 
684 λίρες το µήνα, ενώ το συνολικό ετήσιο κόστος για πλη-
ρωµές µισθών προσδιορίστηκε σε 9 δις λίρες. Επιπλέον, υ-
πήρξε µείωση δαπάνης για την Παιδεία από 55 δις σε 52 δις 
λίρες, για την Υγεία από 24 σε 23,8 δις και για τη στέγαση 
από 21 δις σε 16,7 δις.  
Υπενθυµίζεται, ότι το Ανώτατο Συµβούλιο Ενόπλων ∆υνάµε-
ων απέρριψε το πρώτο σχέδιο Προϋπολογισµού της Υπηρε-
σιακής Κυβέρνησης, το οποίο προέβλεπε έλλειµµα ύψους 
170 δις λιρών και αντιστοιχούσε σε 11% του ΑΕΠ της χώρας, 
αξιώνοντας µειώσεις δαπανών από την Κυβέρνηση, µε τις 
οποίες τελικά προβλέπεται έλλειµµα 134 δις λιρών, αντιστοί-
χου µε 8,6% του ΑΕΠ. Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε, ότι 
η Κυβέρνηση σκοπεύει να αντισταθµίσει τα µεν 120 δις του 
ελλείµµατος δηµιουργώντας επενδυτικές ευκαιρίες για τους 
ντόπιους, τα δε υπόλοιπα 14 δις ενθαρρύνοντας επενδύσεις 
προερχόµενες από χώρες του Κόλπου. Πρόσθεσε, δε, ότι η 
Αίγυπτος µπορεί να επιβιώσει για τουλάχιστον ένα χρόνο 
χωρίς βοήθεια από την Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ΝΤ, εάν 
λάβει οικονοµική βοήθεια από τις αραβικές χώρες.  
 
Οικονοµική βοήθεια από ΗΑΕ:Οικονοµική βοήθεια από ΗΑΕ:Οικονοµική βοήθεια από ΗΑΕ:Οικονοµική βοήθεια από ΗΑΕ:  
Στη διάρκεια επίσηµης επίσκεψης του Αιγύπτιου Πρωθυπουρ-
γού στα ΗΑΕ, ο Πρόεδρος της χώρας υποσχέθηκε οικονοµική 
βοήθεια προς την Αίγυπτο ύψους $3 δις. Σύµφωνα µε το 
επίσηµο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, το ήµισυ του ποσού 
θα δοθεί σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε σκοπό τη δηµιουρ-
γία θέσεων εργασίας για νέους, $750 εκ. για ανάπτυξη οικι-
στικών έργων και $750 εκ. για δανειοδότηση µε ευνοϊκούς 
όρους διαφόρων έργων στην Αίγυπτο. Η αιγυπτιακή οικονοµί-
α υπέστη σοβαρή ζηµιά εξαιτίας της πρόσφατης εξέγερσης, 
που είχε ως συνέπεια συνεχιζόµενες απεργίες και µείωση της 
τουριστικής κίνησης.  
 
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση εκτιµά, ότι χρειάζονται $10-12 δις 
διεθνούς χρηµατοδότησης για την επιβίωση της χώρας έως 
τα µέσα 2012, αλλά τον περασµένο Ιούνιο ακύρωσε δάνεια, 
που είχαν εξασφαλιστεί από το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τρά-
πεζα. Η Σ. Αραβία υποσχέθηκε χορήγηση δανείου µε ευνοϊ-
κούς όρους ύψους $4 δις και το Κατάρ επενδύσεις ύψους 
$10 δις. Η απόφαση για την άρνηση της δυτικής βοήθειας 
ερµηνεύεται ως προσπάθεια της χώρας να διασφαλίσει την 
οικονοµική της «ανεξαρτησία».  Η Υποδιευθύντρια του ∆ΝΤ 
για τη Μ. Ανατολή δήλωσε, ότι ο Οργανισµός παραµένει δια-
θέσιµος να βοηθήσει οικονοµικά την Αίγυπτο και απέρριψε 
τις κατηγορίες, ότι το ∆ΝΤ έθεσε µυστικά πολιτικά σκληρούς 
όρους για ιδιωτικοποιήσεις και τερµατισµό των επιδοτήσεων.   
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Κόστος εισαγωγής σιτηρών:Κόστος εισαγωγής σιτηρών:Κόστος εισαγωγής σιτηρών:Κόστος εισαγωγής σιτηρών:  
Με δηλώσεις του στον Τύπο, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπε-
ζας της Αιγύπτου γνωστοποίησε, ότι οι αιγυπτιακές τράπεζες 
παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 3,9 δις λιρών (€ 
487,5 εκ.) κάθε τρεις µήνες στους εισαγωγείς σιτηρών και 
συµπλήρωσε, ότι υπάρχει σταθερή αύξηση των τιµών τροφί-
µων, ενώ το κόστος εισαγωγής σιτηρών το τρέχον έτος αυξή-
θηκε σηµαντικά λόγω της αύξησης της τιµής τους παγκοσµί-
ως. Επιπλέον, εξέφρασε την εκτίµηση, ότι το κόστος εισαγω-
γής σιτηρών στο µέλλον θα ανέλθει σε 16 δις λίρες (€2 δις) ή 
5,3% των συνολικών αιγυπτιακών εισαγωγών, που ανέρχονται 
σε 300 δις λί-
ρες (€37,5 δις).  
 
Η Παγκόσµια 
Τράπεζα έχει 
ήδη προειδο-
ποιήσει για επι-
πτώσεις της 
αύξησης τιµής 
σιτηρών στην 
αιγυπτιακή οι-
κονοµία, ενώ ο Οργανισµός Γεωργίας και Τροφίµων των Ηνω-
µένων Εθνών εκτίµησε ότι οι συνολικές εισαγωγές του στην 
Αίγυπτο θα ανέλθουν σε 9εκ. τόνους έως το τέλος του 2011 
σε σύγκριση µε 8,3 εκ. τόνους το προηγούµενο έτος, γεγονός 
που καθιστά την Αίγυπτο τον µεγαλύτερο εισαγωγέα σιτηρών 
στον κόσµο. Ειδικοί εκτιµούν, ότι το µεγάλο χάσµα ανάµεσα 
στην παραγωγή και την κατανάλωση σιτηρών ευθύνεται για 
την αύξηση των εισαγωγών, καθώς η χώρα παράγει 6 εκ. τό-
νους και καταναλώνει 14 εκ. τόνους.   
 
Αναστολή ιδιωτικοποιήσεων και κρατικοποιήσεων:Αναστολή ιδιωτικοποιήσεων και κρατικοποιήσεων:Αναστολή ιδιωτικοποιήσεων και κρατικοποιήσεων:Αναστολή ιδιωτικοποιήσεων και κρατικοποιήσεων:  
Σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου, 
κ. Hazem al-Beblawy, δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση δε θα ιδιωτι-
κοποιήσει κρατικές, ούτε θα κρατικοποιήσει ιδιωτικές εταιρεί-
ες στο εξής, ενώ θα συνεχίσει να ενισχύει τον ιδιωτικό τοµέα, 
προκειµένου να βοηθήσει την οικονοµία να υπερβεί την τρέ-
χουσα «συµφόρησή» της. Επιπλέον, ο Υπουργός έκανε λόγο 
για την ανάγκη να διαµορφωθεί εθνικό όραµα για την οικονο-
µία για τα επόµενα 40 χρόνια. Τέλος δήλωσε, ότι η Κυβέρνη-
ση είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει κατώτατο και ανώτατο 
µισθό για ∆ηµοσίους Υπαλλήλους και, ότι θα περικόψει τις 
δαπάνες της για επιδοτήσεις ορισµένων αγαθών, προκειµένου 
να µειωθεί το ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα.    
 
∆άνειο από Παγκόσµια Τράπεζα:∆άνειο από Παγκόσµια Τράπεζα:∆άνειο από Παγκόσµια Τράπεζα:∆άνειο από Παγκόσµια Τράπεζα:  
Το Υπουργείο ∆ιεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου αποδέχθη-
κε δάνειο $2 δις από την Παγκόσµια Τράπεζα στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Συνεργασία για Ανάπτυξη. Τα χρήµατα θα 
χρηµατοδοτήσουν διάφορα έργα, όπως εκσυγχρονισµό µιας 
σιδηροδροµικής γραµµής, ενός αρδευτικού συστήµατος, ενός 
σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.  
 
Άρση επιδοτήσεων στη Βιοµηχανία:Άρση επιδοτήσεων στη Βιοµηχανία:Άρση επιδοτήσεων στη Βιοµηχανία:Άρση επιδοτήσεων στη Βιοµηχανία:  
Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής Βιοµηχανικής Ανάπτυ-
ξης δήλωσε, ότι, εάν η Κυβέρνηση αποφασίσει τελικά να άρει 
τις επιδοτήσεις ενέργειας προς τη Βιοµηχανία, δε θα επηρεα-
στεί ούτε η εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή ούτε οι ξένες 
επενδύσεις. Συµπλήρωσε, δε, ότι ορισµένες Βιοµηχανίες είναι 
σε θέση να πληρώσουν µεγαλύτερες τιµές για ενέργεια, ανα-
φέροντας ως παράδειγµα τη Βιοµηχανία λιπασµάτων, της 

οποίας το προϊόν είναι ήδη ακριβό και το κέρδος υψηλό, 
γεγονός που σηµαίνει, ότι είναι δυνατή η αύξηση των τιµών 
ενέργειας. Ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2011/12 
προβλέπει έξοδα 95 δις λιρών Αιγύπτου για επιδοτήσεις ενέρ-
γειας, αλλά ειδικοί στον τοµέα ενέργειας πιέζουν την Κυβέρ-
νηση για µειώσεις επισηµαίνοντας, ότι πολλές από αυτές 
κατευθύνονται σε αποδέκτες, που δεν τις έχουν στην πραγ-
µατικότητα ανάγκη.  
 
    
Άνοδος τιµών τροφίµων τον Ιούλιο:Άνοδος τιµών τροφίµων τον Ιούλιο:Άνοδος τιµών τροφίµων τον Ιούλιο:Άνοδος τιµών τροφίµων τον Ιούλιο: Η Στατιστική Υπηρεσία 
της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι τον περασµένο Ιούλιο σηµειώ-
θηκε αύξηση της τιµής των βασικών τροφίµων σε σύγκριση 
µε τον προηγούµενο µήνα. Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. 
ζάχαρη) η αύξηση άγγιξε το 11,5%, ενώ σε άλλες (π.χ. ντο-
µάτα) η τιµή ήταν διπλάσια απ’ ότι ένα έτος νωρίτερα. Ση-
µειώνεται, ότι υψηλές τιµές τροφίµων έχουν δηµιουργήσει 
προβλήµατα στο παρελθόν στη χώρα, µε κυριότερο εξ αυτών 
τις αναταραχές του 2008. 
 
Εκτιµήσεις πρέσβη Ε.Ε.:Εκτιµήσεις πρέσβη Ε.Ε.:Εκτιµήσεις πρέσβη Ε.Ε.:Εκτιµήσεις πρέσβη Ε.Ε.:  
Σε συνέντευξη τύπου, ο εδώ Πρέσβης της Ε.Ε., κ. Marc 
Franco, χαρακτήρισε «ανησυχητική» την κατάσταση της αιγυ-
πτιακής οικονοµίας, ενώ εγκωµίασε το καθεστώς του ανα-
τραπέντος πρώην Προέδρου για απελευθέρωση της οικονο-
µίας και ενθάρρυνση επενδύσεων. Πρόσθεσε δε, ότι η ∆ηµο-
κρατία θα δηµιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας.  Επί-
σης τόνισε, ότι η ΕΕ συνεργάζεται µε αναγνωρισµένες από 
την Κυβέρνηση ΜΚΟ, οι οποίες στο σύνολό τους αντιµετώπι-
σαν προβλήµατα υπό το προηγούµενο καθεστώς. Τέλος, εξέ-
φρασε την ελπίδα, ότι οι πολιτικές κινήσεις, που πραγµατο-
ποίησαν την επανάσταση, θα µετεξελιχθούν σε πολιτικά κόµ-
µατα και θα εκπροσωπηθούν από το Κοινοβούλιο, το οποίο 
θα σχηµατιστεί µετά τις επερχόµενες κοινοβουλευτικές εκλο-
γές. 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
Άδειες για βιοµηχανίες χάλυβα:Άδειες για βιοµηχανίες χάλυβα:Άδειες για βιοµηχανίες χάλυβα:Άδειες για βιοµηχανίες χάλυβα:  
Σε µια προσπάθεια ώθησης της τοπικής παραγωγής και µείω-
σης των εισαγωγών προµηθειών για τον κατασκευαστικό 
τοµέα, το Υπουργικό Συµβούλιο της Αιγύπτου παρέσχε 4 νέες 
άδειας λειτουργίας για βιοµηχανίες χάλυβα. Οι εταιρείες, 
στις οποίες παραχωρήθηκαν οι άδειες είναι: Port Said Na-
tional Company for Steel, IIC for Steel Plants Management, 
Al-Makahri και Al-Wataniya. Η συνολική επένδυση ανέρχεται 
σε $503,5 εκ. Η µεγάλη οικοδοµική δραστηριότητα, που 
συνεχίστηκε παρά την παγκόσµια οικονοµική κρίση, κατέστη-
σαν την Αίγυπτο σηµαντική αγορά για εξαγωγές χάλυβα, 
κυρίως από την Τουρκία.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    

∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας για προσέλκυση επενδύσεων  ∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας για προσέλκυση επενδύσεων  ∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας για προσέλκυση επενδύσεων  ∆άνειο Παγκόσµιας Τράπεζας για προσέλκυση επενδύσεων  
και διαχείριση υδάτων:και διαχείριση υδάτων:και διαχείριση υδάτων:και διαχείριση υδάτων:  
Η Παγκόσµια Τράπεζα αποφάσισε την χορήγηση δανείου 
ύψους $1 δις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Μ. 
Ανατολή και Β. Αφρική, καθώς και  $200 εκ. για ένα δεύτε-
ρο πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Υγειονοµικών και Αποχετευ-
τικών Υποδοµών (ISSIP 2) στην Αίγυπτο, το οποίο θα πραγ-
µατοποιηθεί σε αγροτικές περιοχές 4 διοικ. διαµερισµάτων 
στην περιοχή του ∆έλτα και στην Άνω Αίγυπτο, µε σκοπό την 
παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών και αποχέτευσης σε 1,2 εκ. 
πολίτες. Σε συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Πόσιµου 
Νερού και Υγειονοµικής Αποχέτευσης, καθώς και µε την Μη-
τρική Εταιρεία Νερού και Λυµάτων, το πρόγραµµα  ISSIP 2 
αποβλέπει στην κατασκευή έργων διαχείρισης λυµάτων σε 
19 χωριά. Σε ανακοίνωση του ο επικεφαλής της Παγκόσµιας 
Τράπεζας στην Αίγυπτο αναφέρει, ότι µόνο ένα µικρό ποσο-
στό χωριών στη χώρια διαθέτει σύστηµα ασφαλούς διάθεσης 
λυµάτων, ενώ στα περισσότερα από αυτά τα λύµατα κατα-
λήγουν σε αγροτικά κανάλια, ώστε απειλείται η δηµόσια υγεί-
α και το περιβάλλον. Επιπλέον επισηµαίνει, ότι η επεξεργασί-
α υγρών αποβλήτων στις αγροτικές περιοχές αποτελεί προτε-
ραιότητα για την αιγυπτιακή Κυβέρνηση, η οποία προετοίµα-
σε ένα Εθνικό Αγροτικό Σχέδιο Εξυγίανσης µε στόχο την κά-
λυψη όλων των αγροτικών περιοχών µέχρι το έτος 2037. 
Προς το παρόν σε εξέλιξη βρίσκονται 10 υπό-έργα δικτύων. 
Με το πρώτο ανάλογο δάνειο του 2008, ύψους $120 εκ., η 
Παγκόσµια Τράπεζα υποστήριξε παρόµοια προγράµµατα σε 
τρεις διοικητικές περιφέρειες στο ∆έλτα του Νείλου. 
    
∆άνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την ∆άνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την ∆άνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την ∆άνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την 
Αίγυπτο Αίγυπτο Αίγυπτο Αίγυπτο     
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόκειται να χορηγήσει 
στην Αίγυπτο € 1,5 δις την χρονική περίοδο 2011-13 για 
πραγµατοποίηση σειράς έργων όπως στέγασης , διαχείρισης 
υδάτων κλπ. Στην σχετική ανακοίνωση του αντιπροέδρου της 
Τράπεζα, δεν δόθηκαν λεπτοµέρειες.    
 
Οικονοµική βοήθεια της Μ. Βρετανίας προς την Αίγυπτο Οικονοµική βοήθεια της Μ. Βρετανίας προς την Αίγυπτο Οικονοµική βοήθεια της Μ. Βρετανίας προς την Αίγυπτο Οικονοµική βοήθεια της Μ. Βρετανίας προς την Αίγυπτο     
Ο βρεττανός πρέσβυς στο Κάιρο δήλωσε ότι η Μ. Βρετανία 
πρόκειται να προσφέρει οικονοµική βοήθεια στην Αίγυπτο 
ύψους $ 30 εκ. Η βοήθεια  θα αφορά την εκπαίδευση και 
την τεχνική κατάρτιση. Η Μ. Βρετανία χορηγεί το 16% της 
συνολικής βοήθειας της ΕΕ προς την Αίγυπτο και την Τυνησί-
α.     

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    
Απώλειες Α’ εξαµήνου:Απώλειες Α’ εξαµήνου:Απώλειες Α’ εξαµήνου:Απώλειες Α’ εξαµήνου:  
Το αιγυπτιακό Χρηµατιστήριο απώλεσε κεφάλαια ύψους 88,5 
δις λιρών (€11 δις) το πρώτο εξάµηνο 2011, ενώ ο κύριος 
δείκτης EGX-30 κατέγραψε πτώση κατά 34% από την αρχή 
του έτους. Οι οριστικές αποφάσεις για πτώχευση ατόµων και 
εταιρειών αυξήθηκαν κατά 235% τους πρώτους 5 µήνες 
2011, και διαµορφώθηκαν στις 57 σε σύγκριση µε 17 το 
προηγούµενο έτος. Η έκθεση του Χρηµατιστηρίου για το πρώ-
το εξάµηνο 2011 αναφέρει, ότι το κεφάλαιο των εγγεγραµµέ-
νων ανέρχεται στα τέλη Ιουνίου τ.έ. σε 399,7 δις λίρες 
(€49,96 δις) από 488,2 δις (€61 δις) το 2010. Η συνολική 
αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 87,8 δις λίρες (€10,97 δις), 
από τα οποία 3,1 δις λίρες (€387 εκ.) αφορούν πωλήσεις από 
αλλοδαπούς και 134 εκ. λίρες (€16,7 εκ.)  πωλήσεις από 
Άραβες.     

 
Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω φόβων για παγκόσµια ύφεση και Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω φόβων για παγκόσµια ύφεση και Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω φόβων για παγκόσµια ύφεση και Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω φόβων για παγκόσµια ύφεση και 
λόγω κρίσης µε το Ισραήλ:λόγω κρίσης µε το Ισραήλ:λόγω κρίσης µε το Ισραήλ:λόγω κρίσης µε το Ισραήλ:  
Ο Γενικός ∆είκτης του Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου EGX30 
σηµείωσε πτώση 4,75% την Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011, κλείνο-
ντας στις 4.478 µονάδες εξαιτίας φόβων για παγκόσµια 
ύφεση, που οδήγησε τους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλέ-
στερες επενδύσεις µετά τη µείωση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας των ΗΠΑ από τον Οίκο Αξιολόγησης S&P. Η πτώση στο 
Αιγυπτιακό Χρηµατιστήριο υπήρξε η µεγαλύτερη σε όλες τις 
αραβικές χώρες τη συγκεκριµένη µέρα, κατά την οποία παρό-
µοια φαινόµενα καταγράφηκαν σε όλο τον κόσµο. Σύµφωνα 
µε κύκλους του Χρηµατιστηρίου η εξήγηση για το παραπάνω 
συµβάν είναι, ότι η Αίγυπτος αντιµετωπίζει επιπροσθέτως πολι-
τική αβεβαιότητα. Αρχικά, ο δείκτης κατήλθε κατά 5%, γεγο-
νός που οδήγησε σε διακοπή της λειτουργίας για 30 λεπτά.  
 
Επίσης, νέα πτώση σηµειώθηκε στο Χρηµατιστήριο στις 
21.08.2011 ως αποτέλεσµα της διπλωµατικής διαµάχης µε-
ταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ εξαιτίας του θανάτου 3 Αιγύπτιων 
στρατιωτών από Ισραηλινούς στα αιγυπτιο-ισραηλινά σύνορα,  
που είχε ως αποτέλεσµα την ανάκληση του Αιγύπτιου πρέσβη 
από το Τελ Αβίβ, γεγονός που τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε 
µετά τη συγγνώµη της ισραηλινής Κυβέρνησης. Ο γενικός δεί-
κτης την παραπάνω µέρα EGX30 έκλεισε στις 4597 µονάδες 
σηµειώνοντας πτώση 3,15%.  

Πορεία Χρηµατιστηρίου Ιούλιος—Αύγουστος 2011 
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ     

    
Προσφορά ρέπος:Προσφορά ρέπος:Προσφορά ρέπος:Προσφορά ρέπος:  
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι θα προ-
σφέρει 9 δις λίρες Αιγύπτου ($1,506 δις) σε ρέπος µε διάρ-
κεια 6 ηµερών µε σταθερή χρέωση 9,25%. Η Κεντρική Τρά-
πεζα εισήγαγε το εβδοµαδιαίο ρέπος τον περασµένο Μάρ-
τιο µε σκοπό να διατηρήσει υπό έλεγχο τα βραχυπρόθεσµα 
επιτόκια µετά την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011. 
 
∆ιατήρηση χαµηλού του επιτοκίου αναφοράς από την Κε-∆ιατήρηση χαµηλού του επιτοκίου αναφοράς από την Κε-∆ιατήρηση χαµηλού του επιτοκίου αναφοράς από την Κε-∆ιατήρηση χαµηλού του επιτοκίου αναφοράς από την Κε-
ντρική Τράπεζα ντρική Τράπεζα ντρική Τράπεζα ντρική Τράπεζα     
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου διατήρησε το επιτόκιο ανα-
φοράς στο χαµηλότερο επίπεδο εδώ και τέσσερα χρόνια σε 
µια προσπάθεια τόνωσης της χειµάζουσας αιγυπτιακής 
οικονοµίας. Το επιτόκιο καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 
8,25% και χορηγήσεων  στο 9,75%.     
 
Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου –––– αντίκτυπος στην  αντίκτυπος στην  αντίκτυπος στην  αντίκτυπος στην 
τοπική αγοράτοπική αγοράτοπική αγοράτοπική αγορά    
Η ανακοίνωση  εξαγο-
ράς της Τράπεζας Πει-
ραιώς Αιγύπτου φαίνεται 
να αντιµετωπίζεται θετι-
κά από παράγοντες της 
αιγυπτιακής αγοράς 
καθώς πιστεύεται ότι 
στην «µετα-επαναστατική» Αίγυπτο, η κίνηση εξαγοράς τρά-
πεζας παρ’ όλο τον κίνδυνο που εµπεριέχει, περικλείει κυρί-
ως τον συµβολισµό εµπιστοσύνης στην αιγυπτιακή αγορά      
Οικονοµικοί αναλυτές σε φόβους που εκφράζονται για διά-
χυση της ελληνικές κρίσης σε θυγατρικές τραπεζών στο 
εξωτερικό, αναφέρουν ότι οι κανονισµοί οι οποίοι διέπουν 
την λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου τίθενται 
από την Κεντρική Τράπεζα µε αποτέλεσµα η εν λόγω τρά-
πεζα να µην έχει πληγεί από την κρίση της µητρικής. Θετικά 
αντιµετωπίστηκε και το αποτέλεσµα του «stress test».     
H Tράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει αίτηµα 
στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά µε την εξαγορά από την 
Standard Chartered η οποία εξεδήλωσε σχετικό ενδιαφέ-
ρον. Επίσης, παράλληλα τα δύο µέρη εξετάζουν –
ανεξάρτητα από την πορεία της διαδικασίας εξαγοράς- 
δυνατότητες ευρύτερης στρατηγικής  συµµαχίας σε σειρά 
τραπεζικών προϊόντων .  
Η Tράπεζα Πειραιώς εισήλθε στην αιγυπτιακή αγορά το 
2005 µε την εξαγορά του δικτύου της Egyptian Commer-
cial Bank και διαθέτει 49 υποκαταστήµατα  Η Standard 
Chartered δηµιουργήθηκε το 1969 από την συνένωση της 
Standard Bank of British South Africa και της Chartered 
Bank of India, Australia and China.∆ιαθέτει δίκτυο 1.700 

υ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Κατηγορίες εναντίον πρώην Πρωθυπουργού για παράνοµη Κατηγορίες εναντίον πρώην Πρωθυπουργού για παράνοµη Κατηγορίες εναντίον πρώην Πρωθυπουργού για παράνοµη Κατηγορίες εναντίον πρώην Πρωθυπουργού για παράνοµη 
πώληση γης:πώληση γης:πώληση γης:πώληση γης:  
Οι δικαστικές Αρχές ερευνούν κατηγορίες δύο αιγυπτιακών 
εργολαβικών εταιρειών εναντίον του πρώην Αιγύπτιου Πρω-
θυπουργού, κ. Ahmed Nazif, σύµφωνα µε τις οποίες πούλησε 
παράνοµα σε µια σαουδαραβική εργπληπτική εταιρεία 4 εκ. 
τετραγωνικά µέτρα δηµόσιας γης σε περιοχή του Καϊρου σε 
πολύ χαµηλή τιµή.   
 
Απώλειες κατασκευαστικών εταιρειών:Απώλειες κατασκευαστικών εταιρειών:Απώλειες κατασκευαστικών εταιρειών:Απώλειες κατασκευαστικών εταιρειών:  
Η δεύτερη µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Αιγύ-
πτου, η “Palm Hills Developments”, κατέγραψε καθαρές 
απώλειες 45 εκ. λιρών Αιγύπτου (€5,6 εκ.) το δεύτερο τέταρ-
το 2011 εξαιτίας µειωµένων εσόδων του τοµέα κατοικιών, 
λόγω του «παγώµατος» των πωλήσεων και της ακύρωσης 
παραγγελιών, που σηµειώθηκαν µετά την ανατροπή του 
πρώην Προέδρου της χώρας τον προηγούµενο Φεβρουάριο. 
Την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους η εταιρεία είχε 
ανακοινώσει καθαρά κέρδη ύψους 84,3 εκ. λιρών (€10,5 
εκ.). Συνολικά τα έσοδα της εταιρείας από τον τοµέα των 
κατοικιών για το πρώτο εξάµηνο 2011 κυµάνθηκαν σε 281 
εκ. λίρες (πτώση 46% σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα  το 
2010). Επίσης, η µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της 
χώρας, η Talaat Moustafa Group, παρουσίασε πτώση καθα-
ρών κερδών κατά 44% το πρώτο εξάµηνο 2011 σε σύγκριση 
µε την ίδια περίοδο του περασµένου έτους.  
 
Απώλειες Στεγαστικής Τράπεζας:Απώλειες Στεγαστικής Τράπεζας:Απώλειες Στεγαστικής Τράπεζας:Απώλειες Στεγαστικής Τράπεζας:  
Η Στεγαστική και Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε, ότι το πρώτο τέταρτο 2011 κατέγραψε καθαρές απώ-
λειες ύψους 25,9 εκ. λιρών Αιγύπτου ($4,34 εκ.) σε σύγκριση 
µε καθαρό κέρδος ύψους 59,7 εκ. λιρών την ίδια περίοδο 
του περασµένου έτους. Οι µετοχές µικρής κεφαλαιοποίησης 
αυξήθηκαν κατά 2,3% την περασµένη ∆ευτέρα, 
22.08.2011. 
 
Γέφυρα µεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας:Γέφυρα µεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας:Γέφυρα µεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας:Γέφυρα µεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας:  
Σύµφωνα µε αξιωµατούχους του Υπουργείου Μεταφορών, η 
Κυβέρνηση έχει αρχίσει εκ νέου να µελετά το µεγάλο έργο 
σύνδεσης Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας µε γέφυρα στον 
Κόλπο της Ακαµπα (περιοχή Sharm El-Sheikh) στην Ερυθρά 
Θάλασσα. Η γέφυρα θα έχει µήκος 32 χλµ. και όταν θα ολο-
κληρωθεί ο χρόνος διέλευσής της θα είναι µόλις 30 λεπτά. Το 
κόστος κατασκευής που υπολογίζεται σε $ 5 δις, αναµένεται 
να αποσβεσθεί από τα διόδια που θα καταβάλουν τα εκα-
τοµµύρια προσκυνητών που κατευθύνονται κάθε χρόνο στην 
Σαουδική Αραβία.     
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
    

Ελαφρά αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής Ελαφρά αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής Ελαφρά αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής Ελαφρά αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής         
Oι δείκτες οικονοµικής δραστηριότητας και βιοµηχανικής 
παραγωγής είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε το 
2010 αν και τον Ιούνιο παρουσιάστηκε ελαφρά βελτίωση σε 
σχέση µε τον Μάιο . Οι πωλήσεις τσιµέντου και χάλυβα, ενδει-
κτικές των τάσεων του τοµέα των κατασκευών, από τους ση-
µαντικότερους της οικονοµίας, κατέγραψαν αύξηση 2,7%  
και 4% αντίστοιχα. Σηµαντική αύξηση 32% τον Ιούνιο σε σχέ-
ση µε τον Μάιο καταγράφηκε στην παραγωγή χάλυβα.  Επί-
σης την εξεταζόµενη περίοδο η παραγωγή ηλεκτρισµού αυξή-
θηκε κατά 2,5%     
     

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου:Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου:Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου:Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου:  
Στις 4 Ιουλίου διεκόπη η µεταφορά φυσικού αερίου στην Ιορ-
δανία έπειτα από ανατίναξη αγωγού από τροµοκράτες. Η 
έκρηξη, που σηµειώθηκε στην πόλη Αρίς στο Σινά αποτελεί 
την τρίτη µέσα σε 6 µήνες στον αγωγό, που µεταφέρει φυσικό 
αέριο στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Σύµφωνα µε κυβερνητικές 
πηγές, πριν από την έκρηξη µεταφερόταν καθηµερινά ποσό-
τητα 50 εκ. κ.π. αιγυπτιακού αερίου στην Ιορδανία.  Οι αρχές 
της Ιορδανίας ανακοίνωσαν, ότι η διακοπή θα επιφέρει απώ-
λειες $3,5 εκ. ηµερησίως στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς οι σταθµοί θα λειτουργούν πλέον µε βιοµη-
χανικά καύσιµα και ντήζελ. Ο Κυβερνήτης του Βόρειου Σινά 
κατήγγειλε την επίθεση ως τροµοκρατική και έχουσα στόχο 
την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Πηγές των υπηρεσιών 
ασφαλείας ανέφεραν, ότι η φωτιά που ξέσπασε ήταν περιορι-
σµένη, καθώς οι υπάλληλοι του σταθµού επανατοποθέτησαν 
έγκαιρα τις βαλβίδες για να εµποδίσουν περαιτέρω διαρροή 
αερίου. Η παροχή αερίου σε µια µονάδα ηλεκτρισµού, σε 
2500 σπίτια και στη βιοµηχανική ζώνη του κεντρικού Σινά 
διεκόπη. 
 
Αναθεώρηση συµφωνίας µε την Ιορδανία:Αναθεώρηση συµφωνίας µε την Ιορδανία:Αναθεώρηση συµφωνίας µε την Ιορδανία:Αναθεώρηση συµφωνίας µε την Ιορδανία:  
Ο Υπουργός Πετρελαίου ανακοίνωσε, ότι η Αίγυπτος και η 
Ιορδανία θα υπογράψουν νέα συµφωνία για την εξαγωγή φυ-
σικού αερίου. Η τιµή πώλησης φυσικού αερίου σήµερα ανέρ-
χεται σε $3 ανά θερµική µονάδα σε σύγκριση $6-7, που είναι 
η διεθνής τιµής πώλησης. Η Αίγυπτος προµηθεύει το 43% του 
φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ισραήλ ενώ το  40% 
της ηλεκτρικής ενέργειας  παράγεται από φυσικό αέριο. Η 
Ιορδανία εξασφαλίζει το 80% των ενεργειακών της αναγκών 
από την Αίγυπτο.  
 
Υβριδική ηλιακή µονάδα παραγωγής ενέργειας:Υβριδική ηλιακή µονάδα παραγωγής ενέργειας:Υβριδική ηλιακή µονάδα παραγωγής ενέργειας:Υβριδική ηλιακή µονάδα παραγωγής ενέργειας:  
Η πρώτη υβριδική ηλιακή µονάδα παραγωγής ενέργειας στην 
Αίγυπτο βρίσκεται στην ερηµική περιοχή Kuraymat, 90 χµ 
νότια του Καϊρου. Η µονάδα θα συγκεντρώνει ηλιακή ενέρ-
γεια σε µια επιφάνεια 130.000 m2, ενώ τα κεφάλαια για την 
κατασκευή της προήλθαν από την Παγκόσµια Τράπεζα, την 
Ιαπωνική Αρχή ∆ιεθνούς Συνεργασίας κ.ά. Η κρατική Αρχή 
Νέας και Ανανεώσιµης Ενέργειας συνεργάστηκε µε την γερ-
µανική εταιρεία Solar Millennium Group, ενώ την κατασκευή 
ανέλαβε η αιγυπτιακή Orascom. Η µονάδα θα λειτουργεί όλο 
το 24ωρο και θα προµηθεύει µε ηλεκτρισµό 500.000 νοικο-
κυριά.        
 
 

∆άνειο για θερµοηλεκτρικό σταθµό ενέργειας:∆άνειο για θερµοηλεκτρικό σταθµό ενέργειας:∆άνειο για θερµοηλεκτρικό σταθµό ενέργειας:∆άνειο για θερµοηλεκτρικό σταθµό ενέργειας:  
Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου συνήψε δάνειο ύψους $550 εκ. 
από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης για την κατασκευή 
ενός θερµοηλεκτρικού σταθµού ενέργειας. Το δάνειο, που 
έχει επιτόκιο 1%, θα αποπληρωθεί σε 20 χρόνια και περι-
λαµβάνει µια περίοδο χάριτος 5 ετών. Η αποπληρωµή του 
θα γίνει από την Αιγυπτιακή Εταιρεία Ηλεκτρισµού, που ανή-
κει στο Υπουργείο Ηλεκτρισµού. Το συνολικό κόστος του 
έργου ανέρχεται σε $972,9 εκ., από τα οποία τα $289.4 
εκ. θα καλυφθούν από εγχώριες πηγές, ενώ τα υπόλοιπα θα 
προέλθουν από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης και την 
Αιγυπτιακή Εταιρεία Ηλεκτρισµού. Η δυναµικότητα του 
σταθµού θα είναι 650 megawatts.   
  
Σκέψεις για άρση επιδοτήσεων:Σκέψεις για άρση επιδοτήσεων:Σκέψεις για άρση επιδοτήσεων:Σκέψεις για άρση επιδοτήσεων:  
Η Κυβέρνηση σκέφτεται να άρει τις επιδοτήσεις ενέργειας 
σε ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους, όπως χαλυβουργεί-
α, τσιµεντοβιοµηχανία, λιπασµάτων και κεραµοποιεία σύµ-
φωνα µε δηλώσεις στον Τύπο του Υπουργού Οικονοµικών 
της Αιγύπτου, σε µια προσπάθεια εξορθολογισµού της πα-
ροχής επιδοτήσεων των προϊόντων πετρελαίου. Επιπλέον ο 
Υπουργός εξέφρασε την εκτίµησε, ότι συµφέρον της Αιγύ-
πτου αποτελεί η εισαγωγή φυσικού αερίου για την κάλυψη 
των αναγκών της εγχώριας βιοµηχανίας.  
     

    
ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

AAAAναστολή εισαγωγής λαχανικών λόγω ασθένειας ναστολή εισαγωγής λαχανικών λόγω ασθένειας ναστολή εισαγωγής λαχανικών λόγω ασθένειας ναστολή εισαγωγής λαχανικών λόγω ασθένειας e.colie.colie.colie.coli        
Τα Κ-Μ της ΕΕ αποφάσισαν να αποσυρθούν από την ευρω-
παϊκή αγορά σπόροι και να ανασταλούν οι εισαγωγές λαχα-
νικών προερχόµενων από την Αίγυπτο, για τα οποία υπάρχει 
υποψία, ότι ευθύνονται για την εκδήλωση της ασθένειας 
e.coli. To συγκεκριµένο µέτρο είναι προσωρινό και θα διαρ-
κέσει έως τον Οκτώβριο, εκτός κι αν η κατάσταση έχει δια-
λευκανθεί νωρίτερα, οπότε και θα αρθεί. Σύµφωνα µε υπο-
λογισµούς της εδώ αντιπροσωπείας της ΕΕ, η διακοπή των 
εισαγωγών των συγκεκριµένων προϊόντων από την Ευρώπη 
σηµαίνει µείωση 0,23% των αιγυπτιακών εξαγωγών στην 
Ευρώπη για το διάστηµα έως τον Οκτώβριο σε σύγκριση µε 
το 2010. Αν όλες οι χώρες του κόσµου επιβάλλουν ανάλογη 
απαγόρευση, τότε θα υπάρξει ετήσια µείωση 1% των αιγυ-
πτιακών εξαγωγών.  
 
Ως απάντηση στην απα-
γόρευση της ΕΕ, η Αίγυ-
πτος απαγόρευσε την 
εισαγωγή ντοµάτας, αγ-
γουριών και µαρουλιών 
από τις χώρες της ΕΕ 
(από 11ης Ιουλίου και για 
διάστηµα 4 µηνών). Επι-
σηµαίνεται ωστόσο ότι η ΕΕ δεν εξάγει τα ανωτέρω προϊό-
ντα στην Αίγυπτο. Εκτιµάται ότι η ανωτέρω απόφαση της 
Αιγύπτου υπαγορεύθηκε από το περιρρέον πολιτικό κλίµα. 
Σύµφωνα µε την Αντιπροσωπεία της ΕΕπιτροπής στο Κάιρο, 
η απόφαση για αναστολή εισαγωγών δεν πρόκειται να τρο-
ποποιηθεί έως ότου πραγµατοποιηθεί η επιθεώρηση του 
Γραφείου Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων και νέα 
δεδοµένα την δικαιολογούν. 
Από τα προϊόντα, που περιλαµβάνονται στον κατάλογο, 
πλήττονται περισσότερο τα φρέσκα και αποξηραµένα φα-
σόλια (51,5% και 18,6% αντίστοιχα). 
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Φόβοι για µείωση εξαγωγών Φόβοι για µείωση εξαγωγών Φόβοι για µείωση εξαγωγών Φόβοι για µείωση εξαγωγών 
προς  τις  Ηνωµένες Πολιτείεςπρος  τις  Ηνωµένες Πολιτείεςπρος  τις  Ηνωµένες Πολιτείεςπρος  τις  Ηνωµένες Πολιτείες::::  
Επενδυτικοί και κυβερνητικοί 
κύκλοι προειδοποίησαν, ότι 
πρέπει να αναµένεται µείωση 
των αιγυπτιακών εξαγωγών 
προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ εξαιτί-
ας της οικονοµικής κρίσης 
στον ∆υτικό κόσµο, η οποία επιδρά στην παγκόσµια κατανά-
λωση. Ο εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Ταµείου Ανάπτυξης 
Εξαγωγών του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας, κ. Mo-
hamed Bahi Ragy, δήλωσε, ότι οι εξαγωγές της Αιγύπτου θα 
καταστούν επισφαλείς, εάν οι ΗΠΑ- ο δεύτερος µεγαλύτερος 
εισαγωγέας αιγυπτιακών προϊόντων µετά την Ε.Ε- αποτύχουν 
στην εύρεση δραστικών λύσεων για την οικονοµική κρίση 
στους επόµενους µήνες.  
 
Οι κυριότερες εξαγωγές προς ΗΠΑ είναι τα κλωστοϋφαντουρ-
γικά µε αποτέλεσµα να αναµένονται  σηµαντικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση σε περίπτωση µείωσης των εξαγωγών. Επι-
σηµαίνεται ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 
$4,5 δις το οικονοµικό έτος 2009/10 και σε $2,7 δις τους 
πρώτους εννέα µήνες του οικονοµικού έτους 2010/11.      
  
Αύξηση εξαγωγών προς ΑφρικήΑύξηση εξαγωγών προς ΑφρικήΑύξηση εξαγωγών προς ΑφρικήΑύξηση εξαγωγών προς Αφρική::::  
Οι αιγυπτιακές εξαγωγές προς τις χώρες της λεκάνης του Νεί-
λου (Σουδάν, Αιθιοπία, Ουγκάντα, Κονγκό, Κένυα, Τανζανία, 
Ρουάντα και Μπουρουντί) αυξήθηκαν κατά 24,4% το έτος 
2010 σύµφωνα µε ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Κεντρικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, ανερχόµενες σε 5,542 δις λίρες Αιγύ-
πτου (€692 εκ.) από 4,456 δις λίρες (€557 εκ.) το 2009. Την 
πρώτη θέση στις εισαγωγές αιγυπτιακών προϊόντων κατέλαβε 
το Σουδάν και την δεύτερη η Κένυα, ενώ τα κυριότερα εξα-
χθέντα προϊόντα ήταν προϊόντα σιδήρου, ζάχαρη και χαρτί. 
Αναφορικά µε τις εισαγωγές στην Αίγυπτο από τις εν λόγω 
χώρες, σηµειώθηκε αύξηση 0.9% το 2010 µε κύρια εισαγωγι-
κή χώρα την Κένυα και πρώτο προϊόν το τσάι.  

    
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

    
Απεργία εργαζόµενων στους σιδηροδρόµους:Απεργία εργαζόµενων στους σιδηροδρόµους:Απεργία εργαζόµενων στους σιδηροδρόµους:Απεργία εργαζόµενων στους σιδηροδρόµους:  
Η κυκλοφορία των τρένων στο Κάϊρο και σε άλλες πέντε ακό-
µα διοικητικές περιφέρειες της χώρας διακόπηκε στις 
17.08.2011, εξαιτίας της απεργίας των εργαζοµένων στους 
σιδηροδρόµους έπειτα από την άρνηση της ∆ιοίκησης να αυ-
ξήσει τους µισθούς. Ο Πρόεδρος της Αρχής των Σιδηροδρό-
µων δήλωσε στον Τύπο, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οικονοµι-
κοί πόροι για να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα αλλά εντούτοις η 
∆ιοίκηση τα µελετά.  
 

    
    
    
    

    
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
Αύξηση της πληρότητας ξενοδοχείων:Αύξηση της πληρότητας ξενοδοχείων:Αύξηση της πληρότητας ξενοδοχείων:Αύξηση της πληρότητας ξενοδοχείων:  
Ο επικεφαλής της Τουριστικής Αρχής του αιγυπτιακού θερέ-
τρου Σαρµ ελ-Σέικ ανακοίνωσε, ότι παρά την αποχώρηση των 
Αιγύπτιων και Αράβων τουριστών τον Αύγουστο εξαιτίας του 
ιερού µήνα του Ραµαζανιού, η πληρότητα των ξενοδοχείων 
αυξήθηκε κατά 58% µε αφίξεις από το εξωτερικό, κυρίως 
από τη Ρωσία, Μ. Βρετανία και Ιταλία. Επίσης εκτίµησε, ότι 
θα υπάρξει µεγαλύτερη ακόµα αύξηση, καθώς ο πρώην Πρό-
εδρος Χ. Μουµπάρακ, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκοµείο 
της περιοχής, µεταφέρθηκε για να δικαστεί στο Κάϊρο, γεγο-
νός που 
αίρει τους 
φόβους 
πολλών 
αναφορι-
κά µε την 
ασφάλεια 
του θερέ-
τρου.   
 
 
 
    
    
Απώλειες στον τουρισµό λόγω των επεισοδίων στο Σινά:Απώλειες στον τουρισµό λόγω των επεισοδίων στο Σινά:Απώλειες στον τουρισµό λόγω των επεισοδίων στο Σινά:Απώλειες στον τουρισµό λόγω των επεισοδίων στο Σινά:  
Το Νότιο Σινά, περιοχή ιδιαίτερα δηµοφιλής στους Ισραηλι-
νούς εξαιτίας της εγγύτητάς του µε τη χώρα τους, αλλά και 
Αιγυτπίους ιδίως κατά τη διάρκεια του Εϊντ (τέλος Ραµαζανί-
ου), υπήρξε κύµα ακυρώσεων για την εν λόγω , εξαιτίας των 
πρόσφατων επεισοδίων στα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ, που 
είχαν ως αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους 5 Αιγύπτιοι 
στρατιώτες, τη στιγµή που οι εργαζόµενοι στον τουρισµό και 
οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν να αποσβέσουν κάποιες 
από τις (πολλές) απώλειες, που είχαν από την εξέγερση του 
περασµένου Ιανουαρίου και εντεύθεν.  
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Hazem El-Beblawi, ανακοίνωσε, 
ότι η πληρότητα στην περιοχή «συστηµατικά και διαρκώς 
επανακάµπτει» και, ότι εάν η τάση αυτή  συνεχιστεί µέχρι το 
τέλος του χρόνου, τότε η συνολική τουριστική κίνηση θα α-
νέλθει σε κανονικά επίπεδα. Το Υπουργείο Τουρισµού συνεχί-
ζει την εκστρατεία προσέλκυσης τουριστών καλώντας εκπρο-
σώπους του ξένου τύπου να επισκεφθούν τα τουριστικά θέ-
ρετρα της χώρας.     
 

Η έκθ 
Η έκθεση του  Γραφείου ΟΕΥ για την οικονοµία της Αιγύπτου και τις διµερείς ελληνο-

αιγυπτιακές σχέσεις έχει αναρτηθεί στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση     
 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B5EBEgypt%20Annual%20Report.pdf 
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Paper Middle East 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 4 

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 

 Cairo Fashion & Tex Exhibition 
Duration: 16-19/9/2011 
Tel.: +2(02) 24551177 
Fax.: +2(02) 24551188 
website: http://wwwdefilecreation.com 
E-mail: info@defilecreation.com 
Organizer: Defile Creation Co. 
Hall: Exhibition Complex (hall 1,2,3) 
 HACE - Hotel Supplies & Catering Equipment Exhibition 
Duration: 2-5 /10/2011 
Tel.: +2(02) 24050151- 22619160 
Fax.: +2(02) 22635215 
Website : www.hace.com.eg 
E-mail: info@hace.com.eg 
Organizer: Egyptian Group for Marketing - EGM Co. 

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

 International Exhibition of New and Renewable Energy 

Duration:16-19/10/2011 
Tel. +2(02) 25247996 Fax.:+2(02) 25264499 
E-mail: info@ifg-eg.com 
Organizer: International Fairs Group 

Hall: Exhibition Complex (1-2-3) 

 Packaging and Food Processing - Apex Exhibition 
Duration: 16-19/10/2011 
Tel.: +2(02) 33357494-37612758 
Fax.: +2(02) 37617898 
E-mail: info@mtf-fairs.com 
Organizer: Middle East Trade Fairs 
Hall: Hall 4 


