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  Επιβράδυνση ρυθµού µείωσης 
των συναλλαγµατικών αποθε-
µάτων 
Μετά την εκτεταµένη µείωση των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων της 
χώρας, που άρχισε µε την πρό-
σφατη εξέγερση και διήρκεσε αρ-
κετούς µήνες, τον Αύγουστο τ.έ. 
σηµειώθηκε συρρίκνωση κατά 
$700 εκ., γεγονός που σηµαίνει 
συνέχιση της επιβραδυντικής πο-
ρείας µείωσής τους. Τα συνολικά 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της 
Αιγύπτου ανέρχονται πλέον σε 
$25,01 δις. Σε ανακοινωθέντα της 
η Κεντρική Τράπεζα έχει επανει-
ληµµένα υποστηρίξει, ότι η χρησι-
µοποίηση των αποθεµάτων ήταν 
ένα πρόσκαιρο µέτρο, προκειµέ-
νου να καλυφθεί το χάσµα, που 
δηµιουργήθηκε στο ισοζύγιο πλη-
ρωµών µετά την εξέγερση , εωσό-
του η Οικονοµία µπορέσει ξανά να 
ορθοποδήσει.  
 
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα Απρι-
λίου-Ιουνίου 2011 
 Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Υ-
πουργού Σχεδιασµού της χώρας, 
το ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα της 
Αιγύπτου για το τελευταίο τρίµηνο 
οικ. έτους 2010/11 ανήλθε σε 
29,8 δις λίρες ($4,99 δις) από 
31,6 δις λίρες το προηγούµενο 
τρίµηνο 
 
∆είκτης τιµών καταναλωτή 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύ-
πτου.Ο ετήσιος δείκτης τιµών κα-
ταναλωτή ανήλθε σε 8,5% τον 
περασµένο Αύγουστο από 10,4% 
τον προηγούµενο µήνα.  

Έλλειµµα Ισοζυγίου Πληρω-
µών  
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνω-
σε, ότι το οικονοµικό έτος 2010-
11 (Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011) 
το Ισοζύγιο Πληρωµών της Αιγύ-
πτου κατέγραψε έλλειµµα ύψους 
$9,2 δις από πλεόνασµα ύψους 
$3,4 δις το προηγούµενο οικο-
νοµικό έτος, γεγονός που επηρέ-
ασε και τα Συναλλαγµατικά Απο-
θέµατα της Κεντρικής Τράπεζας. 
Τα Συναλλαγµατικά Αποθέµατα 
της Αιγύπτου κατήλθαν σε 
$25,01 δις τον Αύγουστο 2011 
από $36 δις στο τέλος ∆εκεµβρί-
ου 2010. Η εξέγερση του Ιαν/
Φεβ αποθάρρυνε τουρίστες και 
επενδυτές, που αποτελούν µαζί 
µε τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αποτε-
λούν τις κύριες πηγές συναλλάγ-
µατος για τη χώρα. Οι επενδύ-
σεις µειώθηκαν κατά 67,6% κα-
τερχόµενες σε $2,2 δις από $6,8 
δις τον περασµένο χρόνο, ενώ 
τα έσοδα από τον Τουρισµό 
µειώθηκαν κατά 47,5% το δεύ-
τερο µισό του οικονοµικού έτους 
και διαµορφώθηκαν σε $3,6 δις 
από $6,9 δις το αντίστοιχο διά-
στηµα πέρυσι.  
 
Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ: Τα 
έσοδα από τη ∆ιώρυγα του Σου-
έζ το πρώτο οκτάµηνο 2011 α-
νήλθαν σε $3,458 δις από 
$3,095 δις το ίδιο διάστηµα 
2010, καταγράφοντας αύξηση 
11,7%, σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση του επικεφαλής της Αρχής 
της ∆ιώρυγας. Ο αριθµός των 
πλοίων, που διήλθαν την ∆ιώρυ-
γα, ανέρχονται σε 11.721 και το  
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βάρος των φορτίων σε 612,1 εκ. τόνους σε σύ-
γκριση µε 11.864 πλοία και 549,9 εκ. τόνους το 
αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Τα 
κέρδη της ∆ιώρυγας, που µαζί µε τον τουρισµό 
και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελούν τις 
κυριότερες πηγές ξένου συναλλάγµατος για την 
Αίγυπτο, ανέρχονται συνολικά σε $73,3 δις από 
το 1956, οπότε ο τότε Πρόεδρος της χώρας  Ga-
mal Abdel Nasser την εθνικοποίησε.  
 
Πτώση 13 θέσεων στον Παγκόσµιο ∆είκτη 
Ανταγωνιστικότητας 
Σε σύνολο 142 χωρών, η Αίγυπτος κατέλαβε την 
94η θέση στον Παγκόσµιο ∆είκτη Ανταγωνιστικό-
τητας 2011 από την 81η πέρυσι. Η Έκθεση Πα-
γκόσµιας Ανταγωνιστικότητας απέδωσε την πτώ-
ση σε ανεπαρκείς θεσµικές δοµές, φτωχές υποδο-
µές και χαµηλής ποιότητας βασική εκπαίδευση 
στη χώρα. Επιπλέον η Έκθεση αναφέρει, ότι ο 
νεποτισµός έχει εξαπλωθεί στην Αίγυπτο, οι αξιω-
µατούχοι δεν λαµβάνουν αποφάσεις µε διαφάνεια 
και η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί. Η αξιολόγη-
ση επηρεάστηκε από τα ποσοστά ανεργίας και 
πληθωρισµού, την άνιση διανοµή εισοδήµατος, 
την άνοδο του δηµόσιου ελλείµµατος, καθώς επί-
σης και από την αξιολόγηση της αγοράς εργασίας 
και εµπορευµάτων, την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελµατική κατάρτιση, τους µισθούς, την 
ποιότητα του εργατικού δυναµικού και τις εργατι-
κές ενώσεις. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Πρόταση για άνοδο ανώτατου µισθού στο 
∆ηµόσιο: Σε συνάντηση Ειδικής Υπουργικής Επι-
τροπής για τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια του 
∆ηµόσιου Τοµέα υπό της Προεδρία του Πρωθυ-
πουργού, κ. Essam Sharaf, ο Αναπληρωτής Πρω-
θυπουργός και Υπουργός Οικονοµικών, κ. Hazem 
Beblawi, πρότεινε νέο ανώτατο µισθό στο ∆ηµό-
σιο 36 φορές µεγαλύτερο από τον κατώτατο µι-
σθό. Η Κυβέρνηση αύξησε τον κατώτατο  µισθό 

από 400 σε 700 ($117) λίρες Αιγύπτου την 1η Αυ-
γούστου 2011, που σηµαίνει ότι ο µηνιαίος ανώ-
τατος µισθός θα ανέλθει σε 25.200 λίρες ($4235) 
εάν τελικά το προταθέν µέτρο εφαρµοστεί. Σύµ-
φωνα µε το ανακοινωθέν της Επιτροπής µετά το 
πέρας της συνεδρίασης η πρόταση για τον νέο 
ανώτατο µηνιαίο µισθό λαµβάνει υπόψη τον µέσο 
ρυθµό πληθωρισµού σε συνθήκες σταθερότητας 
και µια ετήσια εισοδηµατική αύξηση της τάξεως 
του 10%, προκειµένου να επιτευχθεί κοινωνική 
δικαιοσύνη και αντανακλά την επαγγελµατική πεί-
ρα και τα προσόντα των εργαζοµένων. Τέλος το 
ανακοινωθέν γνωστοποιεί, ότι ο Πρωθυπουργός 
της χώρας εξουσιοδότησε την Κεντρική Αρχή Ορ-
γάνωσης και ∆ιοίκησης να εφαρµόσει την πρότα-
ση από τον Ιανουάριο 2012.  
 Ο εγχώριος δανεισµός πηγή ανησυχίας για 
την οικονοµία:  
Η αυξανόµενη εξάρτηση της Αιγύπτου από εγχώ-
ριους δανειστές δηµιουργεί φόβους αποτροπής 
της οικονοµικής ανάκαµψης της χώρας, επειδή 
µειώνονται έτσι τα κίνητρα των τραπεζών να δα-
νειοδοτήσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς οι τίτ-
λοι του ∆ηµοσίου είναι ελκυστικότεροι και ασφα-
λέστεροι για τις αιγυπτιακές τράπεζες. Το κόστος 
δανεισµού σε εγχώριο νόµισµα εκτινάχθηκε στα 
υψηλότερα επίπεδα προσφάτως, καθώς οι ξένοι 
επενδυτές ρευστοποίησαν τίτλους χρέους µετά 
την εξέγερση του περασµένου Ιανουαρίου. Επι-
πλέον, η µεταβατική Κυβέρνηση της χώρας αρνή-
θηκε να προβεί σε διεθνή δανεισµό για να χρηµα-
τοδοτήσει το φετινό έλλειµµα Προϋπολογισµού, 
µετακυλίοντας το βάρος στις τοπικές τράπεζες. Η 
οικονοµία της Αιγύπτου συρρικνώθηκε κατά 4,2% 
το πρώτο τρίµηνο 2011 εν µέσω της χειρότερης 
πολιτικής κρίσης, που έχει πλήξει τη χώρα εδώ 
και µια τριακονταετία. Αναλυτές προβλέπουν ότι 
το τρέχον οικονοµικό έτος το έλλειµµα Προϋπολο-
γισµού θα ανέλθει σε 9,9% του ΑΕΠ από 9,5% το 
προηγούµενο οικ. έτος, έναντι κυβερνητικού στό-
χου 8,6%. Η άνοδος των επιτοκίων δανεισµού, 
που προέκυψε από τον διευρυµένο δανεισµό του 
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∆ηµοσίου οδήγησε σε µείωση της ζήτησης για δά-
νεια εκ µέρους του ιδιωτικού τοµέα, γεγονός που 
µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω οικονοµική επι-
βράδυνση κατά 1%. Από την πλευρά της, η επικε-
φαλής του Αιγυπτιακού Κέντρου Οικονοµικών 
Σπουδών, κ. Magda Kandil, δήλωσε, ότι για την 
ενίσχυση της οικονοµικής της ανάπτυξης, η χώρα 
πρέπει να µειώσει το ∆ηµόσιο Έλλειµµά της, να 
επιτύχει πολιτική σταθερότητα και να χαλαρώσει 
τους περιορισµούς στη δανειοδότηση µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων.     

 
Επίσηµη ανεργία: Σύµφωνα µε έκθεση της αιγυ-
πτιακής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας υπάρ-
χουν 3,1 εκ. άνεργοι στην Αίγυπτο. Έτσι, το δεύ-
τερο τέταρτο 2011 η ανεργία ανήλθε σε 11,8% 
ελαφρά µόνο µειωµένη από 11,9% το πρώτο τέ-
ταρτο 2011. Το εργατικό δυναµικό της Αιγύπτου 
εκτιµάται σε 23,3 εκ. άτοµα, 30,7% των οποίων 
απασχολείται στη Γεωργία. Σύµφωνα πάντα µε την 
εν λόγω έκθεση, το 29,3% των ανέργων είναι 
πρόσφατα απολυµένοι πρώην εργαζόµενοι, ενώ 
στις αστικές περιοχές της χώρας η ανεργία αγγίζει 
το 19,6%. Από τους επίσηµα καταγεγραµµένους 
άνεργους 30% είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίου, ε-
νώ το 71% είναι ηλικίας µεταξύ 15 και 29 ετών. 
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί, ότι ο ανεπίσηµος α-
ριθµός των ανέργων είναι µεγαλύτερος απ’ ότι υ-
ποδεικνύουν τα παραπάνω επίσηµα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας.    
 
Οικονοµική βοήθεια από αραβικές χώρες:  
Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο συνάντησης των Α-
ράβων Υπουργών Οικονοµικών στο Αµπού Ντάµπι, 
ο αιγύπτιος Υπουργός Οικονοµικών, κ. Hazem al-
Beblawy, δήλωσε στον Τύπο, ότι η Αίγυπτος ανα-
µένεται να συνάψει δάνεια µε τη Σ. Αραβία και τα 
ΗΑΕ ύψους αρκετών δισεκατοµµυρίων δολλαρίων, 
ενώ ένα επιπλέον δάνειο ύψους $500 εκ. αναµένε-
ται από το Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο. Σηµείωσε, 
ότι ναι µεν οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται, αλλά 
ότι έχει εκφραστεί σαφώς η βούληση των εν λόγω 
χωρών να συνδράµουν οικονοµικά την Αίγυπτο. 
Αναφορικά µε το πότε αναµένεται η επίτευξη της 
τελικής συµφωνίας, ο Υπουργός είπε ότι αυτό θα 
γίνει σύντοµα και πάντως πριν από το τέλος του 
έτους.  

 
 
Οικονοµική διάσταση επίσκεψης του τούρκου 
Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο (14.9.11)  
 
Ο τούρκος Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του 
στο Κάιρο στις 14 τ.µ. στα πλαίσια της περιοδείας 
του στις χώρες της «Αραβικής Ανοιξης», συνοδεύ-
ονταν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους 
Υπουργούς Εξωτερικών Ahmet Davutoğlu, Ενέρ-
γειας, Οικονοµίας, Μεταφορών και Τουρισµού κα-

θώς και από 
πολυµελή 
επιχειρηµατι-
κή αποστο-
λή.  Οι Πρω-
θυπουργοί 
της Αιγύπτου 
και της 
Τουρκίας 
υπέγραψαν 
στο Κάιρο διµερή συµφωνία για την αύξηση και 
την εµβάθυνση των «στρατηγικών οικονοµικών 
σχέσεων» των δύο χωρών στους τοµείς της οικο-
νοµίας, εµπορίου, εκπαίδευσης, πολιτισµού, αθλη-
τισµού, τύπου, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
“συµφώνησαν” για την αύξηση των διµερών επεν-
δύσεων σε $10 δις τα επόµενα 4 χρόνια. 
Οσον αφορά τον ενεργειακό τοµέα, οι δύο χώρες 
υπέγραψαν δύο µνηµόνια σχετικά µε κοινές δρά-
σεις σε τρίτες χώρες και µε συνεργασία στην πα-
ραγωγή και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(καλώδιο για σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου των 
δύο  χωρών) καθώς και συνεργασία στον τοµέα 
των Ανανεώσιµων Πηγών. 
Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας δήλωσε, ότι η χώ-
ρα του ενδέχεται να προχωρήσει σε έρευνες για 
φυσικό αέριο στη Μεσόγειο από κοινού µε την Αί-
γυπτο δεδοµένης της «εµπειρίας» της τελευταίας 
σε υποθαλάσσιες έρευνες και, ότι η Τουρκία µελε-
τά την εισαγωγή φυσικού αερίου καθώς και υγρο-
ποιηµένου αερίου (LNG) aπό την Αίγυπτο. 
Aνέφερε ότι µέχρι το τέλους 2011 θα ολοκληρω-
θεί ο µήκους 1.200 χλµ αγωγών µεταφοράς φυσι-
κού αερίου («Παναραβικός Αγωγός» ) και ότι οι 
πρόκειται εντός οκταετίας να κατασκευαστεί δί-
κτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα 
συνδέει την Τουρκία µε τη  Λιβύη µέσω Συρίας. 
Λιβάνου, Ιορδανίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου.  Ο 
κ. Ερντογάν δήλωσε, ότι θα ήθελε την συµµετοχή 
της Αιγύπτου στον αγωγό Nabucco,  σηµαντικό 
ενεργειακό έργο της ΕΕ  που στοχεύει στη µετα-
φορά φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία στη 
∆υτική Ευρώπη.   
Σύµφωνα µε τουρκικές πηγές, στην Αίγυπτο 
έχουν επενδύσει 250 τουρκικές επιχειρήσεις περί 
το $ 1,5 δις . Ο όγκος του διµερούς εµπορίου το 
2010 ανήλθε σε $ 3,2 δις, όπου οι τουρκικές εξα-
γωγές ήταν τετραπλάσιες των εισαγωγών  

 
Αύξηση αριθµού πτωχεύσεων:  
Το πρώτο πεντάµηνο 2011 ο αριθµός των εταιρι-
κών πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 235,3% σε σχέ-
ση µε το αντίστοιχο διάστηµα 2010, ανερχόµενος 
σε 57 από 17 περιπτώσεις πτωχευµένων εται-
ρειών. Το σύνολο των πτωχεύσεων γενικά αυξή-
θηκε το εν λόγω διάστηµα κατά 11,1% φθάνο-
ντας τις 319 περιπτώσεις από 287 τους ίδιους µή-
νες του προηγούµενου έτους.  
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Επάρκεια 6 µηνών σε αλεύρι:  
Ο αντιπρόεδρος της Γενικής Αρχής για τον Εφο-

διασµό Αγαθών (GASC) 
δήλωσε, ότι τα αποθέµα-
τα σε αλεύρι επαρκούν 
για τους επόµενους 6 
µήνες και ότι η Αρχή δεν 
αντιµετωπίζει προβλήµα-
τα ως προς την ικανο-
ποίηση των διατροφικών 
αναγκών των καταναλω-
τών. Συγκεκριµένα δή-
λωσε, ότι υπάρχουν ε-
παρκή τρόφιµα για κατό-
χους δελτίων τροφίµων 
για τους επόµενους τρεις 
µήνες και ότι υπάρχει 
άφθονος χρόνος να κα-
λυφθούν τυχόν ελλεί-

ψεις επιµέρους αγαθών. Στο µεταξύ, πηγές του 
Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης δήλωσαν, 
ότι οι Αιγύπτιοι καταναλώνουν 25.000 τόνους ε-
πιδοτούµενου σιταριού το µήνα, ενώ οι φούρνοι 
της χώρας παράγουν την ηµέρα κατά µέσο όρο 
200 καρβέλια ψωµί, που σηµαίνει 3 καρβέλια την 
ηµέρα για κάθε Αιγύπτιο πολίτη. Βάσει των υπο-
λογισµών αυτών, το Υπουργείο συµπέρανε, ότι τα 
αποθέµατα σαφώς επαρκούν για τους ερχόµενους 
µήνες.  
 
Ελλείµµατα στον τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας:  
Ο πρόεδρος της Αρχής Ιατρικής Ασφάλισης δήλω-
σε στον Τύπο, ότι η Αρχή έχει έλλειµµα 12 δις 
λιρών Αιγύπτου, καθώς ο Προϋπολογισµός της 
ανέρχεται σε 4 δις, τη στιγµή που απαιτούνται 16 
δις λίρες για να εκπληρώσει σωστά το έργο της. 
Προειδοποίησε δε, ότι αν όλοι οι δικαιούχοι απευ-
θυνθούν αποκλειστικά στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υ-
γείας, τότε τα κονδύλια δεν θα επαρκέσουν για 
περισσότερους από 3 µήνες. Από την πλευρά του, 
ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας της χώρας υπο-
σχέθηκε, ότι το νέο νοµοσχέδιο για την Υγεία θα 
είναι έτοιµο προς έγκριση στα µέσα Οκτωβρίου.  
   
Άρση της απαγόρευσης εξαγωγής λαχανι-
κών: Η απαγόρευση εξαγωγής λαχανικών από 
την Αίγυπτο προς την ΕΕ ήρθη µερικώς, καθώς τα 
27 Κ-Μ αποφάσισαν να επιτρέψουν τις εισαγωγές 
ορισµένων φρέσκων λαχανικών µετά την απαγό-
ρευση, που προκλήθηκε από την υποψία, ότι το 
ξέσπασµα του θανατηφόρου E.coli προκλήθηκε 
από σπόρους προέλευσης Αιγύπτου. Συνεχίζει η 
απαγόρευση εισαγωγής ορισµένων σπόρων, έως 
τουλάχιστον την 31η Οκτωβρίου τ.έ., οπότε το 
θέµα θα επανεξεταστεί.   
 

 
Υπόσχεση χρηµατοδότησης 2ου σταδίου απο-
ναρκοθέτησης:  
Ο Πρόεδρος του Προγράµµατος αποναρκοθέτησης 
και ανάπτυξης της Βόρειας Ακτής, Πρέσβης κ. 
Fathy Al Shazly, υπογράµµισε τη µεγάλη σηµασία 
της πραγµατοποίησης του 2ου σταδίου του προ-
γράµµατος για τον καθαρισµό των Βόρειων ακτών 
από νάρκες. ∆ήλωσε, ότι το Υπουργείο ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας έλαβε διαβεβαιώσεις από τη Γερµανία 
και τη Νέα Ζηλανδία, ότι θα χρηµατοδοτήσουν την 
εν λόγω δεύτερη φάση, ενώ και η ΕΕ αναµένεται 
στις αρχές 2012 να καταβάλει €10 εκ. για την ολο-
κλήρωση του 2ου σταδίου του εξαετούς προγράµ-
µατος. Κατά το 1ο στάδιο αφαιρέθηκαν από τις Βό-
ρειες Ακτές περίπου 3 εκ. νάρκες και άλλα εκρηκτι-
κά αντικείµενα. Ο κ. Al Shazly τόνισε, ότι οι νάρ-
κες εµποδίζουν την Αίγυπτο από το να χρησιµο-
ποιεί τους φυσικούς πόρους του 22% των εδαφών 
της. 
 
Ενδεχόµενο επαναδιαπραγµάτευσης δανει-
σµού από ∆ΝΤ: 
Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Οικονοµικών, 
η αιγυπτιακή Κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την δυ-
νατότητα επαναδιαπραγµάτευσης δανείου ύψους 
$3 δις από το ∆ΝΤ, το οποίο το Στρατιωτικό Συµ-
βούλιο της χώρας είχε απορρίψει τον Ιούνιο. Η αλ-
λαγή της στάσης της Κυβέρνησης αποδίδεται στην 
διόγκωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος , το 
οποίο ανέρχεται σε 134 δις λίρες (€16,75 δις). Η 
Κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόταση διαπραγµάτευ-
σης του δανείου προς το Στρατιωτικό Συµβούλιο. 
Το αποτέλεσµα των µεταξύ τους συζητήσεων θα 
ανακοινωθούν στην ετήσια σύσκεψη του ∆ΝΤ και 
της Παγκόσµιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτων. Οικο-
νοµικοί αναλυτές πιστεύουν, ότι η χώρα δυσκολεύ-
εται να εξισορροπήσει το έλλειµµά της εξαιτίας του 
φθίνοντος ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης από την 
εξέγερση του περασµένου Ιανουαρίου και εντεύ-
θεν.    
Στις αρχές Ιουνίου τ.έ. η Αίγυπτος είχε καταλήξει 
σε συµφωνία για λήψη δανείου ύψους $3 δις από 
το ∆ΝΤ, µε όρους πολύ πιο επιεικείς από τους συ-
νήθεις του ∆ΝΤ (1-1,5% επιτόκιο και αποπληρωµή 
σε 5 χρόνια). Ωστόσο το Στρατιωτικό Συµβούλιο, 
εν µέσω ανησυχιών για το µέγεθος του ελλείµµα-
τος, ζήτησε την αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου 
προϋπολογισµού, το οποίο εν συνεχεία διαµορφώ-
θηκε µε πρόβλεψη για έλλειµµα 8,6% (από 11% 
αρχικά). Η εξεύρεση νέων 
πηγών χρηµατοδότησης 
ύψους $ 2 δις από αραβικές 
χώρες φαίνεται να ήταν ο 
πραγµατικός λόγος της 
«απόρριψης» της προσφυ-
γής στο ∆ΝΤ 

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  4  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  



 

    

∆άνειο $1,5 δις από τα ΗΑΕ:  
Ο Πρέσβης των ΗΑΕ στο Κάιρο δήλωσε, ότι η χώ-
ρα του θα παράσχει δάνειο ύψους $1,5 δις στην 
Αίγυπτο για τη χρηµατοδότηση µικρών και µεσαί-
ων έργων, µε σκοπό την αρωγή των νέων Αιγυ-
πτίων προσθέτοντας, ότι το Khalifa bin Zayed 
Fund, που θα το παράσχει, έχει ήδη προσφέρει 
ποσό $1,5 δις προς στήριξη της αιγυπτιακής οικο-
νοµίας. Οι δηλώσεις του Πρέσβη έρχονται ως συ-
νέχεια των σχετικών συζητήσεων του Αιγύπτιου 
Πρωθυπουργού στα ΗΑΕ τον περασµένο Αύγου-
στο.   
 
Πρόγραµµα αγοράς µεγάλων ποσοτήτων δη-
µητριακών:  
Το Συµβούλιο Αγροτικών Εξαγωγών ανακοίνωσε, 
ότι η Αίγυπτος σχεδιάζει την προµήθεια  µεγάλων 
ποσοτήτων δηµητριακών, προκειµένου να αποφύ-
γει ενδεχόµενες κοινωνικές αναταραχές, που συ-
νήθως  πυροδοτούν οι υψηλές τιµές τροφίµων. 
Στο πλαίσιο αυτό,  η Αίγυπτος πρόκειται να προ-
µηθευτεί 10,5 εκ. µετρικούς  τόνους για ένα έτος, 
σε σύγκριση µε 9,8 εκ. το περασµένο έτος. Η χώ-
ρα επιδιώκει να επωφεληθεί από τις τρέχουσες, 
σχετικά χαµηλές, τιµές προκειµένου να έχει απο-
θέµατα για άµεσο εφοδιασµό της αγοράς σε περί-
πτωση αναταραχών, καθώς, παρά τις καλές σο-
δειές ρυζιού και δηµητριακών, παρατηρούνται αυ-
ξήσεις στις τιµές τροφίµων.  Παράλληλα, σύµφω-
να µε δηλώσεις του Υπουργού Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, φέτος η χώρα αγόρασε 2,6 εκ. τόνους 
από ντόπιους παραγωγούς σε σύγκριση µε 2,1 εκ. 
το 2010, ποσότητα που επετεύχθη χάρι σε κίνη-

τρα που δόθηκαν στους παραγωγούς. . 
 
Η επισιτιστική επάρκεια είναι από τις άµεσες προ-
τεραιότητες των αιγυπτιακών κυβερνήσεων, ειδι-
κότερα  στην παρούσα συγκυρία µε την ρευστή 
πολιτική κατάσταση και την στασιµότητα στην οι-
κονοµική δραστηριότητα. Ελλείψεις ή ανεξέλε-
γκτες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής πυροδο-
τούν κοινωνικές αναταραχές καθώς το µεγαλύτε-
ρο τµήµα του πληθυσµού διαβιοί στο όριο ή κάτω 
από το όριο της φτώχιας.   
 
Αγορά αιγυπτιακών κρατικών οµολόγων από 
αραβικές κυβερνήσεις:  
Ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου, κ. Hazem 
El Beblawi, δήλωσε, ότι αραβικές κυβερνήσεις θα 
αγοράσουν σύντοµα αιγυπτιακά κρατικά οµόλογα, 
για να βοηθήσουν τη χώρα να µειώσει το υψηλό-
τερο από το 2008 κόστος δανεισµού.  Η συµφωνί-
α δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα, αλλά αυτό ανα-
µένεται να γίνει το αµέσως προσεχές διάστηµα. Η 
Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ακύρωσε στις 19 
Σεπτεµβρίου την πώληση διετών και τριετών οµο 
 

 
 
λόγων µετά από απαιτήσεις υψηλών αποδόσεων 
από εγχώριους επενδυτές, ενώ στις 22 Σεπτεµβρί-
ου εξασφαλίστηκαν $1,3 δις από πωλήσεις κρατι-
κών οµολόγων διάρκειας έξι µηνών και ενός έτους. 
Το πρώτο εξάµηνο 2011 οι ξένοι επενδυτές πούλη-
σαν κρατικά οµόλογα καθαρής αξίας $7,1 δις αφή-
νοντας τις εγχώριες τράπεζες µόνες να χρηµατοδο-
τήσουν το κρατικό έλλειµµα. Η Αίγυπτος βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο διαπραγµατεύσεων µε τη Σ. Α-
ραβία και τα ΗΑΕ για δάνεια ύψους $5 δις.   
 
Επιδοτήσεις:  
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Αιγύ-
πτου, οι επιδοτήσεις αποτελούν τον µεγαλύτερο 
εχθρό της χώρας στην παρούσα  περίοδο και η Κυ-
βέρνηση επεξεργάζεται την κατάργηση ορισµένων 
από αυτές, οι οποίες δε θα έχουν αρνητικές επι-
πτώσεις στους καταναλωτές. Ως παράδειγµα οι επι-
δοτήσεις στην ενέργεια, που περισσότερο αυξά-
νουν τα κέρδη των επιχειρηµατιών, παρά ωφελούν 
τους καταναλωτές. Επιπλέον αποκαλώντας το σύ-
στηµα των επιδοτήσεων «µέγιστο λάθος» εξήγησε, 
ότι το 33% του τρέχοντος προϋπολογισµού δαπα-
νάται στις επιδοτήσεις και το 22% στην πληρωµή 
επιτοκίων παλαιότερων χρεών. Αναλυτές πιστεύ-
ουν  ότι η εξάλειψη αυτών των επιδοτήσεων θα 
µειώσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας, που 
ανήλθε το περασµένο οικονοµικό έτος σε 134 δις 
λίρες Αιγύπτου (€16,75 δις). Σύµφωνα µε τον αι-
γυπτιακό τύπο, η Κυβέρνηση επιθυµεί να επιτύχει 
µια ικανοποιητική συµφωνία για τις επιδοτήσεις, 
καθώς ορισµένες σηµαντικές βιοµηχανίες είναι ε-
νεργοβόρες, όπως  η τσιµεντοβιοµηχανία, η χαλυ-
βουργία, λιπασµάτων κλπ. Πολιτικοί ακτιβιστές 
έχουν επανειληµµένα κατηγορήσει το σύστηµα επι-
δοτήσεων του ανατραπέντος πρώην προέδρου, 
καθώς ισχυρίζονται, ότι αυτό ευνοούσε φίλους του 
κόµµατός του.      
 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Σύµβαση για κατασκευή συγκροτήµατος  
πετροχηµικών:  
Η κοινοπραξία της 
Νοτιοκορεάτικης SK 
Engineering & Con-
struction µε την αµε-
ρικανική εταιρεία 
Shaw Group υπέγρα-
ψε συµφωνία ύψους 
$3,5 δις για την κατα-
σκευή ενός συγκροτήµατος πετροχηµικών στο λι-
µάνι Ain Sukhna της Αιγύπτου. Το συγκρότηµα θα 
είναι έτοιµο το 2016, ενώ στο έργο θα συµµετά-
σχει και η ιδιωτική αιγυπτιακή Carbon Holdings. 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Πτώση Χρηµατιστηρίου λόγω επίθεσης στην 
ισραηλινή Πρεσβεία:  
Ελαφρά πτώση 1,1% κατέγραψε ο γενικός δείκτης 
του Χρηµατιστηρίου του Καϊρου την Κυριακή, 
11.09.2011, κλείνοντας στις 4.696 µονάδες, γεγο-
νός που αποδίδεται στην ανησυχία των επενδυτών 
εξαιτίας της επίθεσης κατά της εδώ ισραηλινής 
Πρεσβείας. Στις 12.09.2001 και για δεύτερη συνε-
χόµενη µέρα ο γενικός δείκτης EGX30 σηµείωσε 
πτώση 1,75%, καθώς διαφαίνονται σηµάδια τέ-
λους της ανοχής, που το κυβερνόν Στρατιωτικό 
Συµβούλιο επέδειξε έναντι των διαδηλώσεων, οι 
οποίες έχουν παραλύσει τη χώρα από την ανατρο-
πή του πρώην Προέδρου. Το γεγονός αυτό δη-
µιουργεί αυξανόµενη ανησυχία των επενδυτών 
αναφορικά µε την πολιτική κατάσταση στην Αίγυ-
πτο, ιδιαίτερα µετά την πρόσφατη επίθεση εναντί-
ον της εδώ Πρεσβείας του Ισραήλ. Στις 
14.09.2011, ο όγκος των συναλλαγών στο Χρηµα-
τιστήριο του Καΐρου ήταν χαµηλός, ενώ υπήρξε 
πτώση του γενικού δείκτη κατά 1,2% στις 4.485 
µονάδες.   
 
Επιδοτήσεις:  
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Αιγύ-
πτου, οι επιδοτήσεις αποτελούν τον µεγαλύτερο 
εχθρό της χώρας στην παρούσα µεταβατική περίο-
δο και η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την κατάργηση 
ορισµένων από αυτές, οι οποίες δε θα έχουν αρνη-
τικές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Ως παράδειγ-
µα ο Υπουργός ανέφερε τις επιδοτήσεις στην ενέρ-
γεια, που περισσότερο αυξάνουν τα κέρδη των ε-
πιχειρηµατιών, παρά ωφελούν τους καταναλωτές.  

 
 
 
Επιπλέον αποκαλώντας το σύστηµα των επιδοτή-
σεων «µέγιστο λάθος» εξήγησε, ότι το 33% του 
τρέχοντος προϋπολογισµού δαπανάται στις επι-
δοτήσεις και το 22% στην πληρωµή επιτοκίων 
παλαιότερων χρεών. Αναλυτές πιστεύουν  ότι η 
εξάλειψη αυτών των επιδοτήσεων θα µειώσει το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας, που ανήλθε 
το περασµένο οικονοµικό έτος σε 134 δις λίρες 
Αιγύπτου (€16,75 δις). Σύµφωνα µε τον αιγυ-
πτιακό τύπο, η Κυβέρνηση επιθυµεί να επιτύχει 
µια ικανοποιητική συµφωνία για τις επιδοτήσεις, 
καθώς ορισµένες σηµαντικές βιοµηχανίες είναι 
ενεργειοβόρες, όπως  η τσιµεντοβιοµηχανία, η 
χαλυβουργία, η βιοµηχανία κεραµικών και λιπα-
σµάτων κλπ. Πολιτικοί ακτιβιστές έχουν επανει-
ληµµένα κατηγορήσει το σύστηµα επιδοτήσεων 
του ανατραπέντος πρώην προέδρου, καθώς ισχυ-
ρίζονται, ότι αυτό ευνοούσε φίλους του κόµµα-
τός του.        
 
 
 
 
Προσφορά τίτλων αξίας 4 δις λιρών:  
Το  αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονοµικών στις 19.9 
προσέφερε σε δηµοπρασία διετείς και τριετείς 
τίτλους του ∆ηµοσίου αξίας 4 δις λιρών ($669,7 
εκ.). Οι διετείς τίτλοι µε τόκο 13,1% θα λήγουν 
στις 26.07.2013, ενώ οι τριετείς µε τόκο 13,35% 
θα λήγουν στις 02.08.2014. Ο διακανονισµός 
των πωλήσεων θα γίνει την επόµενη µέρα της 
δηµοπρασίας, στις 20 Σεπτεµβρίου.  
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Η Κεντρική Τράπεζα απορρίπτει τη θεσµοθέ-
τηση ανώτατου µισθού:  
Ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύ-
πτου δήλωσε, ότι ουδέποτε ετέθη θέµα θεσµοθέ-
τησης ανώτατου µισθού για την ηγεσία της Κεντρι-
κής Τράπεζας και τους Προέδρους των Κρατικών 
Τραπεζών της χώρας. Η διευκρίνηση εδόθη µετά 
τη δηµοσιοποίηση νοµοσχεδίου της Κυβέρνησης, 
µε το οποίο ορίζεται ανώτατος µισθός στον ∆ηµό-
σιο τοµέα το ποσό των 25.000 λιρών ($ 4235)
µηνιαίως. Πρόσθεσε, ότι το πρόσφατο σχέδιο νό-
µου, που θα διέπει τις τράπεζες αν εγκριθεί από το 
Στρατιωτικό Συµβούλιο, αξιώνει την δηµοσιοποίη-
ση των µισθολογικών δαπανών για τους 20 ανώ-
τατους αξιωµατούχους των τραπεζών, χωρίς ανα-
λυτική αναφορά στους επιµέρους µισθούς του κα-
θενός από αυτούς. ∆ηµοσιεύµατα αναφέρουν ότι ο 
µισθός για ορισµένους διευθυντές κρατικών Τρα-
πεζών υπερβαίνει το 1 εκ. λίρες (€125.000).  
 
 Προσφορά ρέπος 9 δις λιρών:  
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι 
προσφέρει ρέπος αξίας 9 δις λιρών ($1,5 δις), µε 
ορίζοντα επαναγοράς 7 ηµέρες και µε σταθερό επι-
τόκιο 9,25% και έλαβε το ποσό των 1,253 δις 
($210 εκ.), Η Κεντρική Τράπεζα καθιέρωσε τα ρέ-
πος τον περασµένο Μάρτιο, προκειµένου να θέσει 
σε έλεγχο τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια µετά την 
εξέγερση του Ιανουαρίου 2011.  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Τουρκική εταιρεία µειοδότησε σε  διαγωνισµό 
για την επέκταση  του αεροδροµίου Καίρου 
 Η τουρκική κατασκευαστική Limak Constructions 
µειοδότησε σε σχετικό διαγωνισµό της αιγυπτιακής 
Κυβέρνησης για την επέκταση του δεύτερου τερ-
µατικού σταθµού του αεροδροµίου του Καϊρου, 
έργο αξίας $387 εκ. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί 
από δάνειο ύψους $280 εκ. της Παγκόσµιας Τρά-
πεζας. Τελική ηµεροµηνία παράδοσης ορίστηκε η 
30η Νοεµβρίου 2015.  
 
Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέ-
σµου Αιγυπτιακών Επιµελητηρίων, κ. Alaa Ezz, ο 
τουρκικός όµιλος κέρδισε τον διαγωνισµό χάρη 
στην ανταγωνιστική προσφορά που υπέβαλε, ενώ 
τόνισε, ότι, όσον αφορά έργα στην ευρύτερη πε-
ριοχή, η Τουρκία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε 
σύγκριση µε την Αίγυπτο λόγω φθηνότερου εργα-
τικού δυναµικού, δεξιοτήτων ή καλύτερης ποιότη-
τας σε συνδυασµό µε χαµηλότερες τιµές. Μετά των 
πέρας των εργασιών, α αριθµός των εξόδων στον 
δεύτερο τερµατικό σταθµό θα διπλασιαστεί από 7 
σε 14. Επισηµαίνεται ότι,  το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο  

 
του Καϊρου είναι το δεύτερο µεγαλύτερο της Α-
φρικής µετά από αυτό του Γιοχάνεσµπουργκ, ε-
νώ χρησιµοποιείται από 58 επιβατικές αεροπορι-
κές εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών 
τσάρτερ και κάργκο, και διακινούνται ετησίως  
21 εκ. επιβάτες (στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπε-
ζας) 
 
Έργο για στέγαση 415.000 πολιτών:  
Όπως έγινε γνωστό από πηγές της Αρχής Αστι-
κού Σχεδιασµού του Υπουργείου Στέγασης, σχε-
διάζεται πρόγραµµα στέγασης 415.000 αιγυπτίων 
πολιτών στην περιοχή του ∆έλτα, καθώς και στα 
βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η προκήρυξη 
για το παραπάνω έργο αναµένεται τους επόµε-
νους µήνες, ενώ η ολοκλήρωσή του υπολογίζεται 
να γίνει σε 6 χρόνια.      
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Νέα συµφωνία για εξαγωγές φυσικού αερί-
ου στην Ιορδανία:  
Σύµφωνα µε δηλώσεις αξιωµατούχου του Αιγυ-
πτιακού Υπουργείου Πετρελαίου στον εγχώριο 
Τύπο, αναµένεται προσεχώς να υπογραφεί µια 
αναθεωρηµένη συµφωνία εξαγωγής αιγυπτιακού 
φυσικού αερίου στην Ιορδανία, η οποία περιλαµ-
βάνει ορισµένους ευνοϊκότερους όρους για την 
Αίγυπτο, περιλαµβανόµένων καλύτερων τιµών. Η 
αρχική συµφωνία του 2004 προέβλεπε την παρο-
χή στην Ιορδανία 240 εκ. κ.π. αιγυπτιακού φυσι-
κού αερίου την ηµέρα για 15 χρόνια, µε το οποίο 
καλύπτεται το 80% των αναγκών ηλεκτρισµού 
της χώρας. Με την νέα συµφωνία αναµένεται η 
άνοδος κατά $250 εκ. ετησίως των εσόδων της 
αιγυπτιακής Κυβέρνησης από τις εν λόγω εξαγω-
γές. Ας σηµειωθεί, ότι οι εξαγωγές µειώθηκαν 
κατά 27% το 2010, ενώ υπήρξαν περαιτέρω 
µειώσεις εξαιτίας 5 εκρήξεων στον αγωγό µετα-
φοράς αερίου στο Ισραήλ και την Ιορδανία από 
τον Φεβρουάριο τ.έ.    
 
6ο Σαµποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου:  
Στις 27 Σεπτεµβρίου τ.έ. σηµειώθηκε για έκτη 
φορά τους τελευταίους 7 µήνες έκρηξη στον α-
γωγό φυσικού αερίου του Σινά, που µεταφέρει 
αέριο στο Ισραήλ και την Ιορδανία. ∆εν έγινε 
γνωστή ούτε η έκταση της ζηµιάς, ούτε ο χρόνος 
αποκατάστασης.   
 
 
 
 
 
.  
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Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες τουλάχιστον 
τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του σταθµού 
πριν από την έκρηξη, χωρίς να έχουν µέχρι στιγ-
µής γίνει συλλήψεις, ενώ τραυµατίστηκαν τρία 
άτοµα στο συµβάν. Επισηµαίνεται, ότι το Ισραήλ 
προµηθεύεται το 40% του αερίου που καταναλώ-
νει από την Αίγυπτο.         
 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Αύξηση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας:  
Ο αριθµός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας 
στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 30% µέσα σε ένα 
έτος φθάνοντας τις 76,43 εκ. συνδέσεις τον Ιού-
νιο 2011 από 58,972 εκ. τον Ιούνιο 2010 και από 
74,77 εκ. τον Μάιο 2011 , σύµφωνα µε επίσηµα 
στοιχεία.  
 
Τροποποιήσεις στον αντιµονοπωλιακό νόµο: 
Το υπουργικό συµβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις 
στον ισχύοντα αντιµονοπωλιακό νόµο, παρέχο-
ντας το δικαίωµα στην Κυβέρνηση να καθορίζει 
τις τιµές ορισµένων βασικών προϊόντων για πε-
ριορισµένο χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε τον 
Υπουργό Εµπορίου και Βιοµηχανίας, κ. Mahmoud 
Eissa, οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν στην 
Κυβέρνηση να εφαρµόσει δίκαια µέτρα για την 
αγορά, καθώς τιµωρούν τους εµπόρους, που απο-
θηκεύουν προϊόντα, προκειµένου να τα πουλή-
σουν αργότερα σε υψηλότερες τιµές.   
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
Μέτρα αντί-ντάµπιγκ για εισαγωγείς νηµά-
των: Η αιγυπτιακή Holding Co. for Spinning and 
Weaving πρόκειται να αναλάβει δράση αντί-
ντάµπιγκ εναντίον αλλοδαπών εξαγωγέων νηµά-
των, προκειµένου να διασφαλιστεί υγιής ανταγω-
νισµός και να προστατευθούν οι εταιρείες του ∆η-
µόσιου Τοµέα από πτώχευση. Ο επικεφαλής της 
Holding Co. δήλωσε στον Τύπο, ότι λόγω των τι-
µών του εισαγώµενου, οι εγχώριοι παραγωγοί εί-
ναι αναγκασµένοι να µειώνουν υπέρµετρα τις τι-
µές του ντόπιου νήµατος, γεγονός που απειλεί 
ευθέως την βιωσιµότητα των εταιρειών του κλά-
δου και το µέλλον 53.000 αιγυπτίων εργατών. 
Αντίθετα, η επικεφαλής του Αιγυπτιακού Κέντρου 
Οικονοµικών Σπουδών προειδοποιεί, ότι παρό-
µοιες ενέργειες µπορεί να έχουν αρνητικές συνέ-
πειες, τη στιγµή που η χώρα προσπαθεί να επανα-
προσελκύσει ξένες επενδύσεις και προτείνει συ-
ντονισµό µε τον Υπουργό Εµπορίου, προκειµένου 
να διερευνηθεί, εάν µπορούν να εφαρµοστούν 
άλλες τεχνικές αντιµετώπισης του προβλήµατος, 
έτσι ώστε να µην αποτραπούν ξένοι επενδυτές τη 
στιγµή µάλιστα, που η οικονοµική κατάσταση της 
χώρας παραµένει ευµετάβλητη  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας λιµανιού 
από την Dubai World λόγω απεργιών: 
 Η διαχειρίστρια του λιµανιού Ain Sokhna στην 
Ερυθρά Θάλασσα , DP World, ανέστειλε προσωρι-
νά τη λειτουργία του λιµανιού για έξι µέρες εξαιτί-
ας απεργίας των εργαζοµένων, που κόστισαν πε-
ρίπου $5,02 εκ. σε διαφυγόντα κέρδη. Οι απεργοί 
ζητούν επιδόµατα βαρέων επαγγελµάτων, µισθο-
λογική αναθεώρηση και απόλυση των διευθυ-
ντών, που κατηγορούνται για κακοµεταχείριση. 
Επισηµαίνεται, ότι το εν λόγω λιµάνι είναι το ση-
µαντικότερο για την διακίνηση φορτίων από την 
Άπω Ανατολή, ενώ η DP World αποτελεί µια από 
τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες του Ντουµπάϊ και  
η τρίτη µεγαλύτερη του είδους της στον κόσµο. 
Το λιµάνι επαναλειτούργησε αφού συµφωνήθηκε 
η καταβολή από την εταιρείας επιδοµάτων βαρέων 
επαγγελµάτων στους εργαζόµενους και ο σχηµα-
τισµός µιας επιτροπής, που θα ασχολείται µε τα 
προκύπτοντα προβλήµατα στο µέλλον.     
 
Επανάληψη πτήσεων προς Λιβύη:  
Η EgyptAir ανακοίνωσε, ότι θα επαναλάβει τις 
πτήσεις της στη Βεγγάζη της Λιβύης στις 2 Οκτω-
βρίου 2011 έπειτα από 7 µήνες διακοπής.  
 
Αποκατάσταση 80% των εσωτερικών πτήσε-
ων:  
Η Εταιρεία Αιγυπτιακών Αεροδροµίων ανακοίνω-
σε, ότι η εγχώρια αεροπορική κίνηση αποκαταστά-
θηκε σε ποσοστό 80% των πριν από την εξέγερση 
του προηγούµενου Ιανουαρίου επιπέδων και, ότι 
οι εκπτώσεις θα σταµατήσουν, όταν οι πτήσεις 
επαναληφθούν σε ποσοστό 100%, κάτι που έχει 
προγραµµατιστεί να γίνει στις αρχές της χειµερι-
νής σαιζόν, δηλαδή τον ερχόµενο Νοέµβριο. Τον 
περασµένο Μάρτιο τα αιγυπτιακά αεροδρόµια ε-
γκαινίασαν ένα πρόγραµµα εκπτώσεων για τις ξέ-
νες εταιρείες, ώστε αυτές να αυξήσουν τις πτήσεις 
τους στην Αίγυπτο µετά την µεγάλη µείωση των 
τουριστών ως επακόλουθο της εξέγερσης.  
 
H κίνηση στην ∆ιώρυγα του Σουέζ ενδεικτική 
της πορείας της παγκόσµιας οικονοµίας 
 

Σύµφωνα µε αποτελέσµατα έρευνας που δηµοσί-
ευσε το περιοδικό Economist, οι τάσεις για την 
πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν µε µια  εναλλακτική µέθοδο µέ-
τρησης που βασίζεται στον όγκο του φορτίου που 
διέρχεται από την ∆ιώρυγας του Σουέζ. Περίπου 
το 8% του διεθνούς εµπορίου εκτιµάται ότι διέρ-
χεται από την ∆ιώρυγα, έτσι ώστε τούτο να λει-
τουργεί ως µια καλή πρώιµη ένδειξη για τις επι-
κρατούσες οικονοµικές συνθήκες.  
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Η µέση αύξηση του συνολικού φορτίου που διήλθε 
από την ∆ιώρυγα  τρίµηνο Μαϊου – Ιουλίου ήταν 
5,7%, έναντι 9,5% τον ∆εκέµβριο. Η έρευνα κατα-
λήγει ότι, βάσει των δεδοµένων των τελευταίων 
µηνών, το παγκόσµιο ΑΕΠ θα µειωθεί από 3,8% το 

πρώτο τρίµηνο σε 3,3% το δεύτερο τρίµηνο. 

 
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Η έλλειψη ασφάλειας ζηµιώνει τον τουρισµό 
στο Λούξορ: Ο τουρισµός ενός σε έναν από τους 
σηµαντικότερους αιγυπτιακούς προορισµούς έχει 
καµφθεί σηµαντικά λόγω της έλλειψης αστυνόµευ-
σης στην πόλη, κυρίως στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους. Σύµφωνα µε τοπικά δηµοσιεύµατα υπήρξαν 
περιπτώσεις επιθέσεων εναντίον τουριστών µε την 
αστυνοµία να µην παρεµβαίνει. Επιθέσεις έχουν 
σηµειωθεί από τη εξέγερση του περασµένου Ια-
νουαρίου και σε αρχαιολογικούς χώρους µε σκοπό 
την καταστροφή αρχαιοτήτων, που ευτυχώς απο-
τράπηκαν µε παρέµβαση παριστάµενων πολιτών. 
Στο Ασουάν, έτερο πόλο έλξης τουριστών, σηµειώ-
θηκε επίθεση και σε συγκρότηµα τουριστικών κα-
τοικιών, γεγονός που οδήγησε και πολλούς τουρί-
στες στο Λούξορ να εγκαταλείψουν εσπευσµένα 
την πόλη. Κάτοικοι και εργαζόµενοι σε τουριστικές 
επιχειρήσεις του Λούξορ αναφέρουν ότι η φετινή 
τουριστική σεζόν είναι η χειρότερη από το 1997, 
όταν ένοπλοι σκότωσαν 62 τουρίστες σε αρχαιολο-
γικό χώρο της πόλης. Γενικά, ο αιγυπτιακός τουρι-
σµός έχει πληγεί σοβαρά από έναν συνδυασµό 
έλλειψης αστυνόµευσης, ανόδου ξενοφοβίας και 
πολιτικής αβεβαιότητας. Χαρακτηριστικές είναι οι 
απώλειες $17,5 εκ. για την Orascom Development 
σε σύγκριση µε καθαρό κέρδος $50,9 εκ. τον 
προηγούµενο χρόνο. Σε µια προσπάθεια να προ-
σελκύσουν τουρίστες, οι τουριστικές µονάδες της 
Ερυθράς Θάλασσας µείωσαν τις τιµές κατά 50% 
και κατέγραψαν πληρότητα 61% (Σαρµ ελ-Σέιχ). 
Στο Κάϊρο, όµως, η πληρότητα δεν ξεπερνά το 
40%.   
  

  
Επανάληψη πτήσεων προς Βαγδάτη:  
Το Σάββατο, 3 Σεπτεµβρίου, ο αιγυπτιακός εθνι-
κός αεροµεταφορέας Egypt Air επανέλαβε µετά 
από 21 χρόνια τις πτήσεις του προς τη Βαγδάτη. 
Το πρόγραµµα της εταιρείας προβλέπει 4 πτήσεις 
την εβδοµάδα στη Βαγδάτη και 3 στο Ερµπίλ  
 
Κατάργηση της δυνατότητας έκδοσης βίζας 
άµα τη αφίξει στη χώρα, αντιδράσεις και α-
ναστολή του µέτρου:  
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Κυβέρνηση απο-
φάσισε την κατάργηση της δυνατότητας έκδοσης 
βίζας στα διεθνή αεροδρόµια της χώρας, όπως 
ίσχυε εδώ και δεκαετίες για πολίτες ∆υτικών και 
ορισµένων άλλων χωρών, µε µοναδική εξαίρεση 
όσους έρχονται µε οργανωµένα γκρουπ. Στα εν 
λόγω δηµοσιεύµατα δεν αναφέρονται οι λόγοι 
του νέου µέτρου ούτε ο χρόνος έναρξης εφαρµο-
γής του. Ήδη από την εξέγερση της 25ης Ιανουα-
ρίου σηµειώνονται προβλήµατα στην απόπειρα 
ανανέωσης υπάρχουσας τριµηνιαίας βίζας για 
αλλοδαπούς διαµένοντες στη χώρα, στους οποί-
ους δίνεται πλέον µηνιαία µόνο παράταση. 
Άµεση, όµως, ήταν η αντίδραση αξιωµατούχων 
στο χώρο του Τουρισµού: Ο επικεφαλής του Ορ-
γανισµού Προώθησης Τουρισµού, κ. Amr el-
Ezzaby, δήλωσε, ότι το νέο µέτρο θα βλάψει σο-
βαρά τον Τουρισµό (από τον οποίο η Οικονοµία 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό) µετατρέποντας την 
Αίγυπτο σε «κλειστή χώρα» και αµαυρώνοντας 
την εικόνα της στο εξωτερικό ως σταθερής χώ-
ρας. Επιπλέον, η απροθυµία για χορήγηση τριµη-
νιαίας παράτασης σε ήδη υπάρχουσες θεωρήσεις 
εισόδου θα βλάψει, του αλλοδαπούς, που έχουν 
αγοράσει κατοικίες στην Αίγυπτο στο πλαίσιο της 
πολιτικής του απελθόντος καθεστώτος για εν-
θάρρυνση µακράς διαµονής ξένων στη χώρα. Ο 
επικεφαλής της Ένωσης Τουριστικών Επιµελητη-
ρίων, κ. Elhamy el-Zayyat, δήλωσε, ότι το µέτρο 
θα «επηρεάσει αρνητικά» τον Τουρισµό στην Αί-
γυπτο και κάλεσε την Κυβέρνηση να το ανακαλέ-
σει.  
Μια µέρα µετά την παραπάνω ανακοίνωση και 
την έντονη αντίδραση τουριστικών παραγόντων, 
η αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποφάσισε να αναστεί-
λει το µέτρο, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός 
Τουρισµού, κ. Hesham Zazou. Παρόλο που δε 
δόθηκαν εξηγήσεις για την εν λόγω αναστολή, 
τούτο αποδίδεται στην µεγάλη βαρύτητα   του 
Τουρισµού για την αιγυπτιακή οικονοµία, καθώς 
ο Τοµέας απασχολεί τουλάχιστον ένα εκ.  άτοµα 
και συνεισφέρει το 12% του ΑΕΠ της χώρας.   
 
Φόβοι για πλήγµα στον τουρισµό από την 
επίθεση στην ισραηλινή Πρεσβεία: Ο επικε-
φαλής του Τοµέα ∆ιεθνούς Τουρισµού της Αιγυ-
πτιακής Τουριστικής Αρχής (ΕΤΑ) δήλωσε, ότι η 
πρόσφατη επίθεση κατά της ισραηλινής Πρεσβεί-
ας στο Κάϊρο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον  
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τουρισµό παρά τα πρόσφατα ενθαρρυντικά ση-
µάδια ανάκαµψης και πρόσθεσε, ότι η ΕΤΑ µε-
λετά ήδη τις αντιδράσεις τουριστικών πρακτό-
ρων σε 17 χώρες, που αποτελούν σταθερούς 
τουριστικούς πελάτες της Αιγύπτου. Επιπλέον 
προειδοποίησε, ότι η χώρα έχει έλλειµµα ασφά-
λειας και, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
που επανεργοποιήθηκε µην εν λόγω επίθεση, 
δεν πρόκειται να έχει θετικά αποτελέσµατα.  
 
 Ετήσια πτώση Τουρισµού το δεύτερο τρί-
µηνο 2011:  

Πτώση 35,4% παρουσίασε ο Τουρισµός στην 
Αίγυπτο το δεύτερο τρίµηνο 2011 σε σύγκριση 
µε το αντίστοιχο διάστηµα 2010, µε τις αφίξεις 
τουριστών να ανέρχονται σε 2,2 εκ. άτοµα από 
3,5 εκ. πέρυσι. Τους τρεις πρώτες µήνες µετά 
την εξέγερση του περασµένου Ιανουαρίου, η 
Αίγυπτος κατέγραψε 13,5 δις λίρες ($2,27 δις) 
σε διαφυγόντα τουριστικά κέρδη. Τον περα-
σµένο χρόνο ο αριθµός των τουριστών ανήλθε 
σε 15 εκ., πολλοί από τους οποίους κατευθύν-
θηκαν σε θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας.    

Το Ιούλιο 2011 ο τουρισµός στην Αίγυπτο 
µειώθηκε κατά 28,2% σε σύγκριση µε τον Ιού-
λιο 2010, δηλ.  936.000 τουρίστες τον ιούλιο 
2011 από 1,3 εκ. τον ίδιο µήνα του περασµέ-
νου έτους. Επιπλέονοι άραβες τουρίστες µειώ-
θηκαν το ίδιο διάστηµα σε 219.000 από 
306.000 πέρυσι 

Ο αιγύπτιος υπουργός τουρισµού διενεργεί ε-
παφές µε διάφορες χώρες, προκειµένου να 
συµφωνηθούν διευκολύνσεις ως προς την 
έκδοση βίζας, ενώ έχουν αναληφθεί πρωτο-
βουλίες, προκειµένου να δοθούν κίνητρα για 
πτήσεις τσάρτερ και προσφορές ελκυστικών 
πακέτων από ξενοδοχειακές µονάδες.  

 
Ισλαµιστές εναντίον ελεύθερου τουρι-
σµού:  
Οι δηλώσεις επιφανών στελεχών των αιγυπτί-
ων ισλαµιστών, ότι θα θέσουν κανονισµούς για 
τον τουρισµό, παρακίνησε τους εργαζόµενους 
στον τουριστικό τοµέα της χώρας να δηµιουρ-
γήσουν πολιτικό συνασπισµό, προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν τους ισλαµιστές στις βουλευτι-

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  
Σ Ε Λ Ι ∆ Α  1 0  

κές εκλογές του ερχόµενου Νοεµβρίου. Πρόκειται 
για πολιτικό κίνηµα, σύµφωνα µε τους εκπροσώ-
πους του, µε σκοπό την εναντίωση στα κόµµατα, 
των οποίων οι υποψήφιοι αντιτίθενται στον τουρι-
σµό µε τη σηµερινή του µορφή. Πρόσφατα ο  Γ.Γ. 
της Μουσουλµανικής Αδελφότητας είχε δηλώσει 
σε εκπροσώπους της τουριστικής βιοµηχανίας, ότι 
οι τουρίστες στα παραθαλάσσια θέρετρα πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τις αξίες και τους κανόνες της 
αιγυπτιακής κοινωνίας και για τον λόγο αυτό χρει-
άζονται κανονισµοί, κυρίως για τα µαγιώ. Οι αντι-
δράσεις από διεθνή ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν 
άµεσες και εκφράστηκε η εκτίµηση, ότι, παρόµοιοι 
κανονισµοί θα έπλητταν καίρια τον τουρισµό.  

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 
 
 



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 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 
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Event: 9th International Exhibition of Timber and Wood Processing Machinery 

Duration: 9-12/10/2011 
Tel.: +2(02) 
Fax.: +2(02) 
Organizer: Stratgic Co. 
Hall: Exhibition Complex (hall 4) 
Event: Kitchen and Lighting Exhibition 
Duration: 16-19 /10/2011 
Tel.: +2(02) 33046049 
Organizer: Arab Group for Development Co. 
Hall: The Exhibition Complex (Hall 4) 

Event: Furniture For Sale Exhibition 
Duration: 13-17 /10/2011 
Tel.: +2(02) 22633222 - 2435 
Organizer: Export Council for Furniture and EECA 
Hall: The Exhibition Complex (Hall 1,2,3) 
Event: Sahara Exhibition 
Duration: 23-26/10/2011 
Tel.: +2(02)23464216 - 23447980 
Fax.: +2(02) 23471155 
E-mail: info@saharaexpo.com 
Website :www.saharaexpo.com 
Organizer: Expo Co. 
Hall: The Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4) 

Event: Techno Print International Exhibition 

Duration:30/10-2/11/2011 
Tel.: +2(02) 23962661 
Organizer: The cooperative production of the printing industry 
Hall: Exhibition Hall (1-2-3) 

October 



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  
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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) 


