
    
Αύξηση ελληνικών εξαγωγών στην Αίγυπτο τον µήνα ΟκτώβριοΑύξηση ελληνικών εξαγωγών στην Αίγυπτο τον µήνα ΟκτώβριοΑύξηση ελληνικών εξαγωγών στην Αίγυπτο τον µήνα ΟκτώβριοΑύξηση ελληνικών εξαγωγών στην Αίγυπτο τον µήνα Οκτώβριο 
Σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο  τον 

µήνα Οκτώβριο κατέγραψαν αύξηση 15,2% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2009 και 

διαµορφώθηκαν στα € 12,96 εκ (€ 11,25 εκ. τον Οκτ. 2009).  

 

Στο σύνολο του δεκαµήνου οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν πτώση -17,1 % (€ 

115,42 το 2010 από € 139,19 το 2009) . Οι εισαγωγές µας από την Αίγυπτο κινήθη-

καν επίσης πτωτικά και από € 193, 27 εκ. το 2009 διαµορφώθηκαν σε € 138,70 το 

2010 (µείωση 28,2%). Ο όγκος των διµερών συναλλαγών παρουσίασε µείωση 23,6%.  
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Αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών τον Σεπτέµβριο κατά Αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών τον Σεπτέµβριο κατά Αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών τον Σεπτέµβριο κατά Αύξηση των αιγυπτιακών εξαγωγών τον Σεπτέµβριο κατά 22%22%22%22%    
 Οι αιγυπτιακές  εξαγωγές τον µήνα Σεπτέµβριο κατέγραψαν αύξηση 22% και δια-
µορφώθηκαν στις 12,2 δις λίρες από 10 δις λίρες τον αντίστοιχο µήνα του 2009. 
Σύµφωνα µε έκθεση του  Κεντρικού Οργανισµού Πιστοποίησης,  αύξηση σηµείωσαν 
οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου, ετοίµων ενδυµάτων,  γαλακτοκοµικών και άλλων 
ειδών διατροφής. Επίσης καταγράφηκε αύξηση 24,5% της αξίας των εισαγωγών. Το 
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 27,3%   
 
Προβλέψεις για τον ρυθµό ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίαςΠροβλέψεις για τον ρυθµό ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίαςΠροβλέψεις για τον ρυθµό ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίαςΠροβλέψεις για τον ρυθµό ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονοµίας    
 Ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου κ. Youssef Boutros-Ghali δήλωσε στον τοπικό 
τύπο, ότι αναµένει ρυθµό ανάπτυξης 7% το οικονοµικό έτος 2011-12 (Ιούλιος 2011-
Ιούνιος 2012) και 8-8,5% το επόµενο έτος, από 5,1 που ήταν το 2009-2010. Επι-
πλέον δήλωσε, ότι οι προβλέψεις για το έλλειµµα το τρέχον έτος ήταν 7,9% του ΑΕΠ, 
αλλά αυτό θα ανέλθει πιθανότατα σε 7,5%, ενώ πρόσθεσε ότι αναµένει την µείωσή 
του σε 6,5% το 2011-12.  
Πριν από την κρίση ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας ήταν 7%. Οικονοµικοί αναλυτές 
υποστηρίζουν, ότι η Αίγυπτος χρειάζεται ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 6%, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσει επαρκείς θέσεις εργασίας για τον συνεχώς αυξανόµενο πληθυ-
σµό της. Όσον αφορά το δηµόσιο έλλειµµα, η αύξησή του οφείλεται στην µείωση εσό-
δων από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ και τον τουρισµό, καθώς και την παράλληλη αύξηση 
της δηµόσιας δαπάνης για έργα υποδοµών. 

Περιεχόµενα 

Μακροοικονοµικές Μακροοικονοµικές Μακροοικονοµικές Μακροοικονοµικές     

εξελίξειςεξελίξειςεξελίξειςεξελίξεις    

1111    

ΟικονοµίαΟικονοµίαΟικονοµίαΟικονοµία    2222    

ΟικονοµίαΟικονοµίαΟικονοµίαΟικονοµία    4444    

ΚατασκευέςΚατασκευέςΚατασκευέςΚατασκευές    5555    

ΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριο    6666    

ΒιοµηχανίαΒιοµηχανίαΒιοµηχανίαΒιοµηχανία    6666    

Μεταφορές Μεταφορές Μεταφορές Μεταφορές -ΥποδοµέςΥποδοµέςΥποδοµέςΥποδοµές————
ΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµός    

7777    

Προσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς ΕκθέσειςΠροσεχείς Εκθέσεις    7777    
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δεκεµβριοσ 2010 

αξία σε € ΙανΙανΙανΙαν----Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ 2009200920092009 ΙανΙανΙανΙαν----Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ 2010201020102010 % % % % διαφοράδιαφοράδιαφοράδιαφορά 
Ελληνικές εξαγωγέςΕλληνικές εξαγωγέςΕλληνικές εξαγωγέςΕλληνικές εξαγωγές 139.191.864 115.424.027 -17,1% 
Ελληνικές εισαγωγέςΕλληνικές εισαγωγέςΕλληνικές εισαγωγέςΕλληνικές εισαγωγές 193.276.165 138.708.079 -28,2% 

όγκος συναλλαγώνόγκος συναλλαγώνόγκος συναλλαγώνόγκος συναλλαγών 332.468.029 254.132.106 -23,6% 
εµπορικό ισοζύγιοεµπορικό ισοζύγιοεµπορικό ισοζύγιοεµπορικό ισοζύγιο -54.084.301 -23.284.052   
κάλυψη εισαγ/εξαγ.κάλυψη εισαγ/εξαγ.κάλυψη εισαγ/εξαγ.κάλυψη εισαγ/εξαγ. 72,0% 83,2%   



    
Πτώση της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση µε το δολάριοΠτώση της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση µε το δολάριοΠτώση της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση µε το δολάριοΠτώση της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση µε το δολάριο    
  
Η ισοτιµία δολαρίου αιγυπτιακής λίρας κατέγραψε χαµηλότερο πενταετίας και διαµορφώθηκε στις 5,806 λίρες ανά δολάριο. 
Αναλυτές πιστεύουν ότι η πτώση οφείλεται στην εποχιακή, λόγω Χριστουγέννων, πώληση λιρών από ξένους επενδυτές σε συν-
δυασµό µε την διεύρυνση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου και τον πολιτικό κίνδυνο. Μετά την τελευταία πτώση,  η 
υποτίµηση της λίρας σε σχέση µε το δολάριο από τις αρχές του έτους διαµορφώθηκε στο 5,5%      
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Βελτίωση συστήµατος υποθηκώνΒελτίωση συστήµατος υποθηκώνΒελτίωση συστήµατος υποθηκώνΒελτίωση συστήµατος υποθηκών    
 Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση 
της Αιγύπτου σκοπεύει στο άµεσο µέλλον να απλοποιήσει τη 
διαδικασία για υποθήκες σε κατοικίες, προκειµένου να δο-
θεί ώθηση στην αγορά στεγαστικών δανείων. Στόχος είναι η 
αύξηση των δικαιούχων, που τώρα είναι 75.000 και έχουν 
υποθήκες συνολικής αξίας $778 εκ., κατά 15.000 το επό-
µενο έτος. Η γραφειοκρατία και η συντηρητική πολιτική 
αποτέλεσαν εµπόδιο στην ανάπτυξη του τοµέα, αλλά, όπως 
εκτιµούν αναλυτές, είναι απαραίτητη µια πιο φιλελεύθερη 
προσέγγιση, προκειµένου να συνεχιστούν οι επενδύσεις 
στον κατασκευαστικό τοµέα της χώρας 
 
Φόρουµ για Γεωργία και επενδύσειςΦόρουµ για Γεωργία και επενδύσειςΦόρουµ για Γεωργία και επενδύσειςΦόρουµ για Γεωργία και επενδύσεις    
 Στις 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2010 διεξήχθη στο Κάιρο το πρώ-
το Αραβικό Φόρουµ για τη Γεωργία και τις Επενδύσεις στο 
τοµέα των τροφίµων, στην οποία θα συµµετέχει και η ε-
δρεύουσα στο Σουδάν Αραβική Αρχή για Αγροτικές Επενδύ-
σεις και Ανάπτυξη (ΑΑΑΙD). Αντικείµενο του Φόρουµ ήταν η 
βελτίωση της στρατηγικής για τον τοµέα σχέσης ιδιωτικού 
τοµέα και χρηµατοδοτικών θεσµών. Όπως επεσήµανε ο 
πρόεδρος του ΑΑΑΙD Ali Bin Saeed Al Sharhan, στο φόρουµ 
προσήλθαν αραβικοί οργανισµοί και εταιρείες και συζήτη-
σαν για τις σηµερινές εξελίξεις και τις µελλοντικές ανάγκες 
για επενδύσεις στη γεωργία και τον τοµέα των τροφίµων.   
 
Απαγόρευση εξαγωγών ρυζιού Απαγόρευση εξαγωγών ρυζιού Απαγόρευση εξαγωγών ρυζιού Απαγόρευση εξαγωγών ρυζιού –––– ενστάσεις στην πολιτική  ενστάσεις στην πολιτική  ενστάσεις στην πολιτική  ενστάσεις στην πολιτική 
διαχείρισης υδάτινων πόρων διαχείρισης υδάτινων πόρων διαχείρισης υδάτινων πόρων διαχείρισης υδάτινων πόρων     
Η πίεση, που ασκείται στην Κυβέρνηση της Αιγύπτου από 
γειτονικές χώρες σχετικά µε τον εξορθολογισµό της χρήσης 
του νερού του Νείλου, ώστε να έχουν και αυτές δικαιότερο 
µερίδιο σε αυτό, είχε ως αποτέλεσµα την απόφαση να µειω-
θεί σηµαντικά η παραγωγή ρυζιού στη χώρα. Σχολιαστές 

εκφράζουν φόβους, ότι αυτή η πολιτική θέτει σε κίνδυνο την 
έως τώρα χαµηλή τιµή και την επάρκεια του συγκεκριµένου 
προϊόντος, που αποτελεί κύριο µέσο διατροφής του φτωχού 
πληθυσµού των πόλεων και εξαγωγικό προϊόν, ενώ παράλλη-
λα η παραγωγή του εξασφαλίσει πολλές θέσεις εργασίας 
στον αγροτικό τοµέα. Ιδίως στην πόλη  Kafr El-Sheikh στο 
∆έλτα του Νείλου, όπου η οικονοµική δραστηριότητα  περι-
στρεφόταν για χρόνια γύρω από την παραγωγή ρυζιού, η 
ανεργία πλήττει ήδη µεγάλο µέρος του πληθυσµού.  
 
Σύµφωνα µε διεθνείς συµφωνίες, που ισχύουν εδώ και περισ-
σότερο από 50 χρόνια, για την Αίγυπτο καθορίστηκε ποσότη-
τα 55,5 δις κυβικών µέτρων νερού το χρόνο και για το Σου-
δάν 18,5 εκ. κυβικών µέτρων, που συνολικά αποτελούν το 
87% του νερού του ποταµού. Από την ποσότητα, που κατα-
ναλώνει η Αίγυπτος, το 20% χρησιµοποιείται για την παραγω-
γή ρυζιού, η οποία έχει πλέον απαγορευτεί σε όλες τις περιο-
χές νότια του Καΐρου και έχει περιοριστεί στην περιοχή του 
∆έλτα. Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής είναι η µείωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων κατά το ήµισυ το τελευταίο έτος, 
ενώ επιπροσθέτως η κλιµατική αλλαγή εξανάγκασε πολλούς 
γεωργούς να εγκαταλείψουν τη γη τους, επειδή τα αυξηµένα 
επίπεδα του θαλάσσιου νερού έχουν καταστρέψει πολλές 
εκτάσεις.  
 
Καθώς η Αίγυπτος αποτελεί τον µεγαλύτερο εισαγωγέα σιτη-
ρών στον κόσµο και ο πληθωρισµός σε βασικά ήδη διατρο-
φής ανήλθε ανησυχητικά τους τελευταίους µήνες, η Κυβέρ-
νηση αποφάσισε τον περασµένο Ιούνιο, προκειµένου να απο-
τρέψει ελλείψεις και άνοδο τιµών, να απαγορεύσει τις εξαγω-
γές ρυζιού. Η απαγόρευση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την 
έντονη αντίδραση των εξαγωγέων, που αντιπαραθέτουν τον 
κίνδυνο να απωλέσουν τις αγορές του εξωτερικού, την ώρα 
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που και οικονοµικοί αναλυτές ασκούν κριτική στην απόφα-
ση της Κυβέρνησης να επικεντρώσει την αγροτική παραγω-
γή σε επικερδή υδροβόρα προϊόντα, όπως  φράουλες, σε 
βάρος βασικών ειδών διατροφής των 80 εκ. κατοίκων της 
χώρας   
 
 Επενδύσεις των ΗΑΕ στην ΑίγυπτοΕπενδύσεις των ΗΑΕ στην ΑίγυπτοΕπενδύσεις των ΗΑΕ στην ΑίγυπτοΕπενδύσεις των ΗΑΕ στην Αίγυπτο    
 Στο πλαίσιο της συνάντησής του µε τον Υπουργό Οικονοµί-
ας των ΗΑΕ, ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός κ. Ahmed Nazif 
δήλωσε, ότι ο όγκος των επενδύσεων των Εµιράτων στην 
Αίγυπτο έχει ανέλθει σε $10 δις. Η συνάντηση, στην οποία 
ήταν παρών και ο Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας της 
Αιγύπτου, που προσωρινά έχει και το χαρτοφυλάκιο των 
επενδύσεων, πραγµατοποιήθηκε για να συζητηθούν µηχανι-
σµοί ενίσχυσης της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας και 
τρόποι προσέλκυσης εµιρατινών επενδύσεων σε αναπτυξια-
κά προγράµµατα στους τοµείς βιοµηχανίας, γεωργίας, υπο-
δοµών και αστικής επέκτασης. Στη συνάντηση αποφασίστη-
κε η δηµιουργία διµερούς οµάδας εργασίας, που θα συνα-
ντάται κάθε τρεις µήνες, µε έργο της την επίλυση των προ-
βληµάτων που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή των επεν-
δυτικών προγραµµάτων και στις δύο χώρες.  
    
∆άνεια σε δηµοσίους υπαλλήλους σε µια προσπάθεια τόνω-∆άνεια σε δηµοσίους υπαλλήλους σε µια προσπάθεια τόνω-∆άνεια σε δηµοσίους υπαλλήλους σε µια προσπάθεια τόνω-∆άνεια σε δηµοσίους υπαλλήλους σε µια προσπάθεια τόνω-
σης της ζήτησηςσης της ζήτησηςσης της ζήτησηςσης της ζήτησης    
 Σύµφωνα µε τον αιγυπτιακό τύπο, που επικαλείται πηγές 
του Υπουργείου Οικονοµικών, η Κυβέρνηση προτίθεται να 
επιτρέψει σε 6 εκ. δηµόσιους υπαλλήλους, αρχής γενοµένης 
την 1η Ιανουαρίου 2011 να δανειστούν από τράπεζες, σε 
µια προσπάθεια να δοθεί ώθηση στην οικονοµία της χώρας. 
Το εν λόγω πρόγραµµα προβλέπει την ευχέρεια δανειοδότη-
σης ύψους 25% του µισθού των συγκεκριµένων υπαλλήλων, 
ποσό το οποίο θα επιστρέφεται σε περίοδο 7 ετών και λαµ-
βάνεται σε µια στιγµή επιβράδυνσης της οικονοµικής δρα-
στηριότητας. Τα εν λόγω µέτρα αποτελούν µέρος µιας σει-
ράς νέων µέτρων, που έχει λάβει η Κυβέρνηση προκειµένου 
να τονωθούν η κατανάλωση και το λιανεµπόριο. H Κυβέρ-
νηση πιστεύει, ότι χρειάζεται ανάπτυξη 6%, ώστε να δια-
σφαλιστούν θέσεις εργασίας για τον συνεχώς αυξανόµενο 
πληθυσµό της Αιγύπτου. Σε δηλώσεις του πρόσφατα, ο Υ-
πουργός Οικονοµικών κ. Youssef Boutros-Ghali προέβλεψε 
ρυθµό ανάπτυξης 7% για το οικονοµικό έτος, που αρχίζει 
την 1η Ιουλίου 2011 και 8-8,5% για τα επόµενα έτη.  
  
Μέτρα για κάλυψη της έλλειψης ζάχαρης στην αιγυπτιακή Μέτρα για κάλυψη της έλλειψης ζάχαρης στην αιγυπτιακή Μέτρα για κάλυψη της έλλειψης ζάχαρης στην αιγυπτιακή Μέτρα για κάλυψη της έλλειψης ζάχαρης στην αιγυπτιακή 
αγοράαγοράαγοράαγορά    
Το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι η 
κρατική εταιρεία ζαχάρεως διαθέτει αποθέµατα για τρεις 
µήνες και ότι προµηθεύει την τοπική αγορά µε 70.000 τό-
νους µηνιαίως για να καλύψει την ζήτηση.  Σε µια προσπά-
θεια να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς και να ελεγχθεί 
ο πληθωρισµός, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε ότι εξαιρεί τις τράπεζες για περίοδο 6 µηνών από την 
απαίτηση κάλυψης του 50% των εισαγωγών ζάχαρης µε 
ρευστό. Οι τράπεζες θα είναι ελεύθερες να καθορίζουν το 
ποσοστό κάλυψης. Ήδη, η Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο 
2010 είχε προχωρήσει σε µείωση του ποσοστού κάλυψης  

από 100% σε 
50%. Ανάλογο 
µέτρο εφαρµό-
στηκε για τις ει-
σαγωγές κρέατος 
και πουλερικών 
στις 2 Οκτωβρί-
ου. Στην αύξηση 
της τιµής της  
ζάχαρης και του 
κρέατος  λόγω ανεπάρκειας των εν λόγω αγαθών, οφείλεται 
κυρίως η άνοδος του πληθωρισµού το 2010.   
    
∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ Αιγύπτου ∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ Αιγύπτου ∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ Αιγύπτου ∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ Αιγύπτου –––– Συρίας για τελωνειακή  Συρίας για τελωνειακή  Συρίας για τελωνειακή  Συρίας για τελωνειακή 
ένωσηένωσηένωσηένωση    
 Ο αιγύπτιος Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας κ. Rachid 
Mohamed Rachid  ανακοίνωσε την συγκρότηση επιτροπής µε 
την εντολή  έναρξης διαπραγµατεύσεων µε την Συρία µε στόχο 
την τελωνειακή ένωση των δύο χωρών. Ο αιγύπτιος υπουργός 
κατά την διάρκεια επίσκεψης συριακής επιχειρηµατικής απο-
στολής στο Κάιρο, συµφώνησε µε τον Σύρο οµόλογό του , ότι η 
τελωνειακή ένωση Αιγύπτου – Συρίας η οποία θα συµπεριλάβει 
και τα κράτη του Περσικού Κόλπου θα αποτελέσει ενδεχοµέ-
νως τον πυρήνα µιας παναραβικής τελωνειακής ένωσης  και 
την δηµιουργία «Αραβικής Κοινής Αγοράς». Ο κ. Rachid ανακοί-
νωσε επίσης αιγυπτιακές επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα της 
Συρίας και την ίδρυση αιγυπτο-συριακής τράπεζας στην ∆αµα-
σκό µε κεφάλαιο $ 220 εκ.  
 
Μείωση αποθεµάτων  σιταριού και αλεύρων λόγω απεργίας Μείωση αποθεµάτων  σιταριού και αλεύρων λόγω απεργίας Μείωση αποθεµάτων  σιταριού και αλεύρων λόγω απεργίας Μείωση αποθεµάτων  σιταριού και αλεύρων λόγω απεργίας 
οδηγών φορτηγώνοδηγών φορτηγώνοδηγών φορτηγώνοδηγών φορτηγών    
 Σύµφωνα µε την Ένωση Βιοµηχανιών Αιγύπτου, τα αποθέµατα 
σιταριού και αλεύρων έχουν εξαντληθεί λόγω της απεργίας 
οδηγών φορτηγών καθώς δεν είναι δυνατή η µεταφορά προϊό-
ντων από τα λιµάνια στους µύλους της χώρας. Πρόβληµα επί-
σης θα αντιµετωπίσουν οι βιοµηχανίες ζυµαρικών εάν συνεχι-
στεί η απεργία. Αν και ορισµένες περιφερειακές ενώσεις οδη-
γών ανακοίνωσαν αναστολή της απεργίας, οδηγοί σε διάφορες 
πόλεις συνεχίζουν να απεργούν. Επεισόδια και συλλήψεις ση-
µειώθηκαν στην νοµαρχία  Sharqiya στην περιοχή του ∆έλτα.    

 



γαστικής κρίσης και στην Ελλάδα, λόγω της ύφεσης. Παράγο-

ντες της αγοράς αναµένουν για τα επόµενα χρόνια αύξηση 

της ζήτησης τσιµέντου κατά 5% ετησίως.  

    

ASEC Cement:ASEC Cement:ASEC Cement:ASEC Cement:    

 Ο γενικός διευθυντής της αιγυπτιακής ASEC Cement 

κ.Giorgio Bodo ανακοίνωσε, ότι άµεσος στόχος της εταιρείας 

είναι ο τριπλασιασµός της παραγωγής τσιµέντου στη Μέση 

Ανατολή και Βόρεια Αφρική έως το 2013 και ότι οι διαπραγ-

µατεύσεις της µε τράπεζες για την περαιτέρω ώθηση της πα-

ραγωγής της στη Συρία 

βρίσκονται σε τελικό στά-

διο. Σε συνέντευξή του 

στον αιγυπτιακό τύπο τόνι-

σε, ότι στη συγκεκριµένη 

γεωγραφική περιοχή η 

ζήτηση θα συνεχίσει να 

αυξάνεται, εξαιτίας του 

µεγάλου αριθµού νέων 

οικογενειών (λόγω της πλη-

θυσµιακής αύξησης) και 

των αναγκών στέγασής 

τους. Η ετήσια παραγωγή 

της εταιρείας, που έχει 

παραγωγικές µονάδες 

στην Αίγυπτο, Αλγερία, 

Σουδάν, Συρία, Κουρδι-

στάν και Αιθιοπία, ανέρχεται σε 4 εκ. τόνους και αναµένεται 

να ανέλθει σε 12,6 εκ. τόνους το 2013. Στα µελλοντικά σχέδι-

α της εταιρίας περιλαµβάνεται και η επέκταση της δραστη-

ριότητάς της στην υποσαχαρική Αφρική, όπου η ζήτηση πα-

ρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Ο γενικός διευθυντής εξέφρασε 

την εκτίµηση, ότι η Αφρική στο µέλλον θα παρουσιάσει υψη-

λούς αριθµούς ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Bodo 

ανέφερε, ότι και στη Συρία υπάρχει µεγάλη ζήτηση, την ίδια 

στιγµή που ο τραπεζικός της τοµέας συνεχώς µεγεθύνεται.  

 

Suez CementSuez CementSuez CementSuez Cement  

Η εταιρεία Suez Cement ανακοίνωσε, ότι συµφώνησε µε την 

Κυβέρνηση να κλείσει 14 παραγωγικές µονάδες, που βρίσκο-

νται κοντά σε αστικά κέντρα και να τις µεταφέρει σε άλλες 

περιοχές, στο πλαίσιο προσπάθειας να µειωθεί η ατµοσφαιρι-

κή ρύπανση στις πόλεις και ιδιαίτερα στο Κάιρο. Η Suez Ce-

ment ανήκει στην Italcementi και αποτελεί την µεγαλύτερη 

εγγεγραµµένη εταιρεία τσιµέντου στην Αίγυπτο. Προς αντικα-

τάσταση των κλεισµένων µονάδων, θα ανοίξει νέα µονάδα 

παραγωγής σε απόσταση 30 χιλιοµέτρων ανατολικά του Καΐ-

ρου αξίας $400 εκ. µε την οποία η συνολική παραγωγή της 

θα αυξηθεί κατά 900.000 τόνους το χρόνο.  

    

 

     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

    
Amer GroupAmer GroupAmer GroupAmer Group  

Η κατασκευαστική εταιρεία Amer 

Group κέρδισε διαγωνισµό της Αρ-

χής Τουριστικής Ανάπτυξης της Αιγύ-

πτου για την ανάπτυξη περιοχής 2,8 

εκ. τετραγωνικών µέτρων στην όαση 

Fayoum, νοτίως του Καΐρου. Στόχος 

είναι η τουριστική ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης περιοχής, τοµέας 

στον οποίο η Amer Group έχει εµπει-

ρία, καθώς κύρια δραστηριότητά 

της έως τώρα υπήρξε η κατασκευή 

και πώληση εξοχικών κατοικιών. Σε 

συνέντευξη του στο Reuters, στέλε-

χος της εταιρείας δήλωσε, ότι υπάρ-

χουν πολλές ανεκµετάλλευτες εκτά-

σεις γης στη χώρα κατάλληλες για 

οικιστική ανάπτυξη, τόσο στην παραλιακή ζώνη όσο και 

στην έρηµο.  

    

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

    
Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα    

 Σύµφωνα µε κρατικές πηγές, τα καθαρά συναλλαγµατικά 

αποθέµατα της Αιγύπτου αυξήθηκαν κατά $55εκ. τον Ιού-

λιο 2010 σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα, παρά το 

γεγονός, ότι η χώρα δαπάνησε $678 εκ. για πληρωµές. Το 

ίδιο διάστηµα, οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ανήλθαν στο 

1,1% του συνολικού ΑΕΠ. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

    
Συµµετοχή της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ σε διαγωνσµούς Συµµετοχή της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ σε διαγωνσµούς Συµµετοχή της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ σε διαγωνσµούς Συµµετοχή της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ σε διαγωνσµούς 

για κατασκευή νέων  µονάδωνγια κατασκευή νέων  µονάδωνγια κατασκευή νέων  µονάδωνγια κατασκευή νέων  µονάδων    

Η αιγυπτιακή θυγατρική της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ, 

σύµφωνα µε δήλωση του εµπορικού διευθυντή της κ. Ste-

fano Medhat,  εξετάζει το ενδεχόµενο υποβολής προσφο-

ρών σε διαγωνισµούς για την κατασκευή νέων εργοστασί-

ων. To 2011 πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία 2 µονάδες 

έτοιµου σκυροδέµατος. Η παραγωγή της θυγατρικής του 

Τιτάνα στην Αίγυπτο διαµορφώθηκε στους 5 τόνους ετησί-

ως  µετά την θέση σε λειτουργία το 2010 νέας µονάδας 

στο Beni Suef. Ο ΤΙΤΑΝ Αιγύπτου ήταν η µοναδική θυγατρι-

κή του οµίλου που το 

2009 κατέγραψε κέρδη 

εξισορροπώντας 

κατ΄αυτόν τον τρόπο την 

µείωση των πωλήσεων 

στις ΗΠΑ, λόγω της στε-
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θνούς Ένωσης Φυσικού Αερίου, η ζήτηση για φυσικό αέριο 

µειώθηκε κατά 2,1% το 2009 λόγω της παγκόσµιας οικονο-

µικής κρίσης, ενώ οι ίδιοι οργανισµοί εκτιµούν, ότι ο τοµέας 

φυσικού αερίου χρειάζεται επενδύσεις συνολικού ύψους 

$7,1 τρις.  

 

   Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειαςΕργοστάσια πυρηνικής ενέργειαςΕργοστάσια πυρηνικής ενέργειαςΕργοστάσια πυρηνικής ενέργειας  

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρισµού Hassan Younes δήλωσε, 

ότι το πρώτο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη χώρα θα 

τεθεί σε λειτουργία έως το 2019, ενώ υπάρχει στόχος για 

τρία επιπλέον εργοστάσια έως το 2025. Επιπλέον, γνωστο-

ποίησε, ότι θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισµός για την 

κατασκευή του πρώτου, πιθανότατα στα τέλη του έτους. Το 

πρώτο εργοστάσιο εκτιµάται ότι θα κοστίσει $1,5-$1,8 δις. 

Σηµειώνεται, ότι το ενδιαφέρον για πυρηνική ενέργεια της 

Αιγύπτου ανανεώθηκε το 2007, 21 χρόνια αφού τα ανάλογα 

σχέδια είχαν ανακληθεί, λόγω του ατυχήµατος στο Τσερνο-

µπίλ το 1986. 

 

Συµφωνία πώλησης φυσικού αερίου στο ΙσραήλΣυµφωνία πώλησης φυσικού αερίου στο ΙσραήλΣυµφωνία πώλησης φυσικού αερίου στο ΙσραήλΣυµφωνία πώλησης φυσικού αερίου στο Ισραήλ    

 Με συµφωνία 20ετούς διάρκειας, που υπογράφηκε ανάµε-

σα στην ισραηλινή Israel Corp και την East Mediterranean 

Gas (EMG), θα αρχίσει η πώληση αιγυπτιακού φυσικού αερί-

ου στο Ισραήλ. Συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε να πωλούνται 

1,4 δις κυβικά µέτρα ετησίως για 20 χρόνια, µε τους αγορα-

στές να δικαιούνται να ζητήσουν η ποσότητα να αυξηθεί σε 

2,9 δις. κυβικά µέτρα.   

 

Η Αίγυπτος πόλος έλξης για επενδύσεις στις  Ανανεώσιµες Η Αίγυπτος πόλος έλξης για επενδύσεις στις  Ανανεώσιµες Η Αίγυπτος πόλος έλξης για επενδύσεις στις  Ανανεώσιµες Η Αίγυπτος πόλος έλξης για επενδύσεις στις  Ανανεώσιµες 

Πηγές ΕνέργειαςΠηγές ΕνέργειαςΠηγές ΕνέργειαςΠηγές Ενέργειας    

 Σύµφωνα µε τον ∆είκτη Χωρών Προσέλκυσης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας της Ernst &Young, η Αίγυπτος καταλαµβά-

νει την 22η θέση µεταξύ των πλέον ελκυστικών προορισµών 

για επενδύσεις στις ΑΠΕ. Ο δείκτης αποτυπώνει τις πρώτες 

30 χώρες παγκοσµίως µε τις σηµαντικότερες µακροπρόθε-

σµες δυνατότητες κατά πρώτον λόγο στην αιολική και κατά 

δεύτερον στην ηλιακή ενέργεια. Επίσης, για πρώτη φορά 

καταλαµβάνουν θέση στον κατάλογο η Νότια Κορέα, η Ρου-

µανία και το Μεξικό ενώ εκπλήσσει η κατάληψη της 1ης θέ-

σης από την Κίνα κυρίως λόγω της µεγάλης προόδου στις 

υποδοµές της αιολικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τους κυβερ-

νητικούς σχεδιασµούς, η Αίγυπτος µέχρι το 2020 θα παράγει 

το 20% της ενέργειάς της από ΑΠΕ (35 gigawatts) εκ των 

οποίων 60% από αιολική, στόχο πού η Ernst &Young θεωρεί 

ρεαλιστικό. Το µεγαλύτερο αιολικό δυναµικό της χώρας βρί-

σκεται στην περιοχή της ∆ιώρυγας του Σουέζ και στην κοιλά-

δα του Νείλου. Ο Υπουργός Ηλεκτρισµού και Ενέργειας κ. 

Hassan Younis ανακοίνωσε επενδύσεις σε εναλλακτικές µορ-

φές ενέργειας αξίας $ 110 δις έως το 2027. Η πρόσφατη 

αναθεώρηση της νοµοθεσίας για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας δίνει πλέον  δυνατότητα σύµπραξης δηµοσίου µε 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

    
Εξαγωγές φυσικού αερίουΕξαγωγές φυσικού αερίουΕξαγωγές φυσικού αερίουΕξαγωγές φυσικού αερίου    

 Ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. Sameh Fahmy δήλωσε, 

ότι οι συνολικές εξαγωγές φυσικού αερίου της χώρας θα 

παραµείνουν το 2010 στα ίδια επίπεδα µε το 2009 (21 δις 

κυβικά µέτρα), καθώς οι χαµηλές τιµές δεν ενθαρρύνουν 

αύξηση των πωλήσεων, προσθέτοντας, ότι η αγορά δεν α-

νταποκρίνεται ικανοποιητικά λόγω των χαµηλών τιµών, που 

αποτρέπουν την διαπραγµάτευση νέων συµφωνιών. Εκτός 

των χαµηλών τιµών, η αυξηµένη εσωτερική ζήτηση οδήγησε 

την αιγυπτιακή κυβέρνηση να αποφασίσει το πάγωµα επιπλέ-

ον εξαγωγών το 2008 έως το τέλος 2010, οπότε θα επανε-

ξετάσει το µορατόριουµ. Επιπλέον, η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ε-

νέργειας ανακοίνωσε τον περασµένο µήνα, ότι ο υπερκορε-

σµός της αγοράς φυσικού αερίου άσκησε πιέσεις στις τιµές, 

οι οποίες αναµένεται να συνεχιστούν για τα δέκα επόµενα 

χρόνια, παρά την αυξανόµενη 

ζήτηση. Η Αίγυπτος θεωρείται 

η 15η χώρα στον κόσµο µε τα 

µεγαλύτερα αποθέµατα φυσι-

κού αερίου, πολλά από τα ο-

ποία βρίσκονται ανοικτά των 

µεσογειακών ακτών.  

 

Ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίουΑνακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίουΑνακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίουΑνακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου    

 Ο Υπουργός Ενέργειας της Ν. Κορέας ανακοίνωσε, ότι η 

Dana Petroleum Plc, ιδιοκτησίας της κρατικής νοτιοκορεατι-

κής  Korea National Oil Corp., ανακάλυψε νέο κοίτασµα 

πετρελαίου στην Αίγυπτο σε µια περιοχή, για την οποία η 

άδεια για έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου ανήκει κατά 65% 

στην Dana και κατά 35% στην ιαπωνική Inpex Corp., ενώ η 

παραγωγή έφτασε τα 1.343 βαρέλια την ηµέρα 

 

Φόρουµ για το φυσικό αέριοΦόρουµ για το φυσικό αέριοΦόρουµ για το φυσικό αέριοΦόρουµ για το φυσικό αέριο  

Οι µεγαλύτερες χώρες σε παραγωγή φυσικού αερίου (Ρωσία, 

Ιράν, Κατάρ) συµφώνησαν να διοργανώσουν την πρώτη διά-

σκεψη κορυφής χωρών-παραγωγών φυσικού αερίου στις 2 

Ιουνίου 2011 στο θέρετρο Sharm El-Sheikh της Αιγύπτου, 

ορίζοντας τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου Sameh Fahmy 

ως πρόεδρο του φόρουµ. Η διοργάνωση του φόρουµ αποφα-

σίστηκε εξαιτίας των ανησυχιών, που εκφράζονται , ότι οι 

χαµηλές τιµές του φυσικού αερίου αποτρέπουν επενδύσεις 

σε έρευνες για νέα κοιτάσµατα και σε υποδοµές. Στην ίδια 

συνάντηση, ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας απέρριψε κάθε 

ιδέα για µείωση της παραγωγής, προκειµένου να αυξηθεί η 

τιµή λέγοντας, ότι πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι  ελέγχου 

της.  Σύµφωνα µε το ισχύον διεθνές εµπορικό σύστηµα η 

µόνη επαρκής φόρµουλα τιµολόγησης είναι αυτή που βασίζε-

ται στις τιµές του ντίζελ και του πετρελαίου κίνησης. Σύµφω-

να µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Φόρουµ Ενέργειας και της ∆ιε-
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ιδιωτικό τοµέα εξέλιξη που αναµένεται να δώσει σηµαντική 

ώθηση σε ιδιωτικές επενδύσεις στον τοµέα. Ήδη έχει γίνει 

προεπιλογή (short list) αιγυπτιακών και ξένων επιχειρήσεων 

για έργο δηµιουργίας αιολικού πάρκου στο Σουέζ το 2013 

 

««««Ελληνικά ΠετρέλαιαΕλληνικά ΠετρέλαιαΕλληνικά ΠετρέλαιαΕλληνικά Πετρέλαια»: »: »: »: Μεταβίβαση µέρους των δικαιωµά-Μεταβίβαση µέρους των δικαιωµά-Μεταβίβαση µέρους των δικαιωµά-Μεταβίβαση µέρους των δικαιωµά-

των έρευνας στην Αίγυπτοτων έρευνας στην Αίγυπτοτων έρευνας στην Αίγυπτοτων έρευνας στην Αίγυπτο    

 Η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» ανακοίνωσε ότι µεταβιβά-

ζει µέρος των δικαιωµάτων έρευνας και παραγωγής πετρε-

λαίου στην περιοχή West Obaved στην ∆υτική Έρηµο της 

Αιγύπτου στην εταιρεία VEGAS OIL &GAS SA 

Oι δύο εταιρείες θα δηµιουργήσουν κοινοπραξία µε ποσο-

στό 70% η VEGAS και 30% τα «Ελληνικά Πετρέλαια» την 

διαχείριση της οποίας θα αναλάβει η εταιρεία VEGAS. Η 

εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» αποφάσισε την πώληση µέ-

ρους των δικαιωµάτων της , στο πλαίσιο της διαχείρισης 

του χαρτοφυλακίου της στοχεύοντας στην διασπορά επεν-

δυτικών κινδύνων λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης στην 

Ελλάδα  

 

Ενεργειακή διασύνδεση Αιγύπτου Ενεργειακή διασύνδεση Αιγύπτου Ενεργειακή διασύνδεση Αιγύπτου Ενεργειακή διασύνδεση Αιγύπτου –––– Σαουδικής Αραβίας Σαουδικής Αραβίας Σαουδικής Αραβίας Σαουδικής Αραβίας 

 Ο αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρισµού ανακοίνωσε ότι ολο-

κληρώθηκε η έρευνα για το έργο ενεργειακής διασύνδεσης 

Αιγύπτου – Σ. Αραβίας για µεταφορά ενέργειας 3.000 

megawatt, κόστους $1,5 δις. Το έργο, σύµφωνα µε τον 

Υπουργό, αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2013. Οι δύο χώ-

ρες κατέχουν το 87% της παραγωγής ηλεκτρισµού στον 

αραβικό κόσµο. Το έργο βασίζεται στην διαφορά κατανα-

λωτικής αιχµής  µεταξύ των δύο χωρών. Η µεγαλύτερη κα-

τανάλωση ηλεκτρισµού στην Σ. Αραβία παρατηρείται τις 

πρωινές ώρες, ενώ στην Αίγυπτο τις βραδινές. Έτσι, «η εξα-

γώµενη ενέργεια το πρωί θα επιστρέφει το απόγευµα στην 

Αίγυπτο». Το έργο θα περιλαµβάνει εναέριο καλώδιο µή-

κους 1300 km  εκ των οποίων 450 km στην Αίγυπτο και 

850 km στην Σ. Αραβία 

 

Χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ από την Γερµανία και την Πα-Χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ από την Γερµανία και την Πα-Χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ από την Γερµανία και την Πα-Χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ από την Γερµανία και την Πα-

γκόσµια Τράπεζα:γκόσµια Τράπεζα:γκόσµια Τράπεζα:γκόσµια Τράπεζα: 

$ 50 εκ. και € 250 εκ σε δάνεια και χορηγήσεις από την 

Γερµανία και την Παγκόσµια Τράπεζα πρόκειται να χρηµα-

τοδοτήσουν έργα στον τοµέα των ΑΠΕ . Πρόκειται για ηλια-

κά και αιολικά πάρκα που θα τροφοδοτούν σταθµούς πα-

ραγωγής ενέργειας καθώς και κατασκευή σταθµού υδροη-

λεκτρικής ενέργειας  

 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
Πωλήσεις βαµβακιούΠωλήσεις βαµβακιούΠωλήσεις βαµβακιούΠωλήσεις βαµβακιού    

 Σύµφωνα µε ανακοίνωσή της, η Οµοσπονδία Εξαγωγέων 

βάµβακος Αλεξάνδρειας (Alcotexa) δεσµεύτηκε την πρώτη 

εβδοµάδα ∆εκεµβρίου 2010 να πουλήσει 1.209 τόνους 

βαµβακιού (421 τ. ποικιλίας Giza 88 και 788 τ. ποικιλίας 

Giza 86). Οι συνολικές συµφωνίες της Alcotexa για την περί-

οδο 2010/11, που άρχισε τον περασµένο Σεπτέµβριο α-

νέρχονται σε 84.199 τόνους βαµβακιού αξίας $304,67 

εκ., την ίδια περίοδο πέρυσι η Οµοσπονδία είχε πωλήσει 

35.705 τόνους βαµβακιού αξίας $78,5 εκ.  

 

Οργανικά προϊόνταΟργανικά προϊόνταΟργανικά προϊόνταΟργανικά προϊόντα    

 Με ανακοίνωσή του, ο Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας κ. 

Rachid Mohamed Rachid έκανε γνωστό, ότι η Κυβέρνηση έχει 

αποφασίσει να επιβάλλει αυστηρότερους κανονισµούς και ε-

ντατικότερο έλεγχο στη βιοµηχανία οργανικών τροφίµων, οι 

οποίοι αφορούν κυρίως την ετικέτα και τις προδιαγραφές του 

προϊόντος. Ο Υπουργός συµπλήρωσε, ότι τα συγκεκριµένα µέ-

τρα αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών και, ότι οι 

εταιρείες και τα πρακτορεία διανοµής, που εµπλέκονται στο 

εµπόριο οργανικών τροφίµων, έχουν προθεσµία τριών µηνών 

για να προσαρµοστούν στις νέες διατάξεις. Σύµφωνα µε στοι-

χεία του ∆ιεθνούς Κέντρου Εµπορίου (ΙΤC), ο συγκεκριµένος 

τοµέας στην Αίγυπτο είναι αρκετά ανεπτυγµένος και µεγεθύνε-

ται περαιτέρω µε ταχείς ρυθµούς, ενώ δραστηριοποιούνται 

έως τώρα σε αυτόν 500 αγροτικές µονάδες, οι οποίες παρά-

γουν ποικιλία προϊόντων, όπως σταφύλια, φράουλες, εσπεριδο-

ειδή, µάνγκος, λαχανικά, δηµητριακά κλπ, καθώς και µη φαγώ-

σιµα όπως βαµβάκι και φαρµακευτικά φυτά.  

Σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία του  ΙΤC, το µεγαλύτερο µέρος 

της παραγωγής προορίζεται µεν για εξαγωγές, αλλά υπάρχει 

συγχρόνως µεγάλη ζήτηση και στο εσωτερικό, η οποία ενθαρ-

ρύνει νέες επενδύσεις στον τοµέα, καθώς οι παραγωγοί αισθά-

νονται ασφαλέστεροι, όταν εξαρτώνται λιγότερο από τις εξαγω-

γές. Το τελευταίο όµως οδήγησε σε σειρά παραβιάσεων των 

κανόνων, καθώς µη βιολογικά προϊόντα προωθήθηκαν στην 

αγορά µε ετικέτα οργανικού προϊόντος. Με τον νέο κανονισµό 

επιβάλλονται διεθνείς προδιαγραφές  και προβλέπονται αυστη-

ρότεροι έλεγχοι στις µονάδες παραγωγής, ενώ άµεσα θα γνω-

στοποιηθούν οι µηχανισµοί και διαδικασίες εφαρµογής των 

νέων κανονισµών από την Αιγυπτιακή Γενική Αρχή Προτύπων 

και Ποιότητας. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
Mitsubishi MotorsMitsubishi MotorsMitsubishi MotorsMitsubishi Motors    

 Η Mitsubishi Motors Corporation (MMC) συνήψε νέα συµφωνί-

α µη-αποκλειστικής αντιπροσωπείας στην αιγυπτιακή αγορά µε 

την Diamond Motors, η οποία αποτελεί κοινοπραξία 3 εται-

ρειών (Al Mulla Group, Al Kharafi Group, Smart Car). Ο Γενικός 

∆/ντής της ιαπωνικής εταιρείας για την Ευρώπη, Μέση Ανατο-

λή και Αφρική κ. Ryuichi Hasuo δήλωσε, ότι η απόφαση αυτή 

προέκυψε λόγω των σηµαντικών ρυθµών ανάπτυξης της αγο-

ράς αυτοκινήτου στην Αίγυπτο και της ανάγκης να υπάρχουν 

περισσότεροι διανοµείς στην χώρα.  Στην νέα συµφωνία προ-

βλέπεται η εγκαθίδρυση κέντρων ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

σε διάφορες περιοχές της Αιγύπτου (πώληση, σέρβις αυτοκινή-

των, ανταλλακτικά) συνολικού κόστους $100 εκ. Εκπρόσωπος 

της κοινοπραξίας δήλωσε ότι, στόχος αποτελεί, η δηµιουργία 

µιας νέας διακριτής εικόνας για την επωνυµία Mitsubishi στην 

Αίγυπτο, προκειµένου να επιτευχθεί αύξηση του µεριδίου πωλή-

σεων της εταιρείας στην εγχώρια αγορά σε 5-8% του συνόλου 

πωλήσεων.   
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ΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣ    

    
Πρόγραµµα οικιστικής ανάπτυξης έως το Πρόγραµµα οικιστικής ανάπτυξης έως το Πρόγραµµα οικιστικής ανάπτυξης έως το Πρόγραµµα οικιστικής ανάπτυξης έως το 2022202220222022    

 O Yπουργός Στέγασης κ. Mohamed Al-Magrebi  ανακοίνω-

σε ότι η αιγυπτιακή Κυβέρνηση προτίθεται να δηµιουργή-

σει 60 νέες πόλεις έως το 2022. Το Υπουργείο Στέγασης 

άρχισε να εφαρµόζει πριν τριάντα χρόνια µια νέα στρατη-

γική ανακατανοµής του πληθυσµού εκτός της κοιλάδας 

και του ∆έλτα Νείλου, περιοχές που αντιστοιχούν µόνο στο 

6% της συνολικής επιφάνειας της χώρας . Σύµφωνα µε την 

δήλωση του Υπουργού, η Αίγυπτος στοχεύει να αξιοποιήσει 

εκτάσεις της ερήµου µε κατασκευή οικισµών στο πλαίσιο 

µιας πολιτικής για κοινωνική σταθερότητα και οικονοµική 

ευµάρεια. Από το 1980 έχουν δηµιουργηθεί  23 πόλεις 

στην έρηµο µε κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 500 

δις λιρών (περίπου € 66,7 δις) όπου σήµερα διαβιούν 5,5 

εκ. άτοµα σε 1,2 εκ. οικιστικές µονάδες. Ο κ. Al-Maghrebi 

αναφέρθηκε  στην κατασκευή βιοµηχανικών ζωνών που 

είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να προσφέρουν 500.000 νέες 

θέσεις εργασίας καθώς και στην δηµιουργία αστικών περιο-

χών στις παραθαλάσσιες περιοχές µε στόχο να καλυφθούν οι 

στεγαστικές ανάγκες του πληθυσµού έως το 2050. Τέλος ο 

Υπουργός  αναφέρθηκε στην εφαρµογή στις νέες πόλεις ενός 

νέου µοντέλου αειφόρου ανάπτυξης µε χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, ανακύκλωσης νερού, οικολογικά σχεδια-

σµένων  κατοικιών και χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς.      

    

    

∆άνειο για έργα υποδοµής∆άνειο για έργα υποδοµής∆άνειο για έργα υποδοµής∆άνειο για έργα υποδοµής    

 Σύµφωνα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Αίγυπτος 

συνήψε δάνειο $308 εκ. µε το Αραβικό Ταµείο Οικονοµικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης. Τα χρήµατα πρόκειται να χρησι-

µοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση σταθµού ηλεκτρικής ε-

νέργειας βόρεια του Καΐρου, για έναν αγωγό φυσικού αερίου 

στη Νότια Αίγυπτο και για τον εκσυγχρονισµό του ∆ιεθνούς 

Αεροδροµίου της Χουργκάντα. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
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18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

www.agora.mfa.gr/eg50  

 

    

Aqua Therm 2011 (Egypt Pool & Water Technology Exhibition)Aqua Therm 2011 (Egypt Pool & Water Technology Exhibition)Aqua Therm 2011 (Egypt Pool & Water Technology Exhibition)Aqua Therm 2011 (Egypt Pool & Water Technology Exhibition) 

Duration: Duration: Duration: Duration: 12 - 14/2/2011 

Tel. :Tel. :Tel. :Tel. : +2(02) 3842040 - 3831902 

Fax. :Fax. :Fax. :Fax. : +2(02) 3842040 
web site:web site:web site:web site: http://www.aquathermeg.com 

EEEE----mail: mail: mail: mail: info@aquathermeg.com 

Organizer: Organizer: Organizer: Organizer: Ein Visual Communication Co. 
Hall: Hall: Hall: Hall: Exhibition Complex (Hall 1,2,3) 

Defilé Kids Fashion Show & Int'l Exhibition (Kids Fashion) Defilé Kids Fashion Show & Int'l Exhibition (Kids Fashion) Defilé Kids Fashion Show & Int'l Exhibition (Kids Fashion) Defilé Kids Fashion Show & Int'l Exhibition (Kids Fashion) ---- Summer Summer Summer Summer 

Duration:Duration:Duration:Duration: 12-14/2/2011 
Tel. & Fax:Tel. & Fax:Tel. & Fax:Tel. & Fax:+2(02) 24035345 - 24051618 

Website:Website:Website:Website: www.defiledegypte.com 
Email : Email : Email : Email : info@defiledegypte.com 
Organizer:Organizer:Organizer:Organizer: Defilé d'Egypte Co. 
Hall: Hall: Hall: Hall: Exhibition Complex (Hall 4) 

Windoorex Middle East 2011Windoorex Middle East 2011Windoorex Middle East 2011Windoorex Middle East 2011 

Duration:Duration:Duration:Duration: 12-14/2/2011 
Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:+2(02) 22632460 
Fax.:Fax.:Fax.:Fax.:+2(02) 226269682 
Website:Website:Website:Website:http://www.arabiangerman.com-  www.windoorex.com 
EEEE----mail:mail:mail:mail:info@arabiangerman.com 
Organizer:Organizer:Organizer:Organizer:Arabian German for Exhibitions & Fairs LTD. 
Hall: Hall: Hall: Hall: Exhibition Complex (Hall 5) - Mycerinos Hall 13-14/2 

Metal & Steel 2011Metal & Steel 2011Metal & Steel 2011Metal & Steel 2011 

Duration:Duration:Duration:Duration: 26-28/2/2011 
Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:+2(02) 22632460 
Fax.:Fax.:Fax.:Fax.:+2(02) 226269682 

Website:Website:Website:Website:http://www.arabiangerman.com - www.windoorex.com 

EEEE----mail:mail:mail:mail:info@arabiangerman.com 
Organizer:Organizer:Organizer:Organizer:Arabian German for Exhibitions & Fairs LTD. 
Hall: Hall: Hall: Hall: Exhibition Complex (Hall 5) - Mycerinos Hall - Press Center 27-28/2 

11111111stststst International Exhibition for Mills & Silos Preparation International Exhibition for Mills & Silos Preparation International Exhibition for Mills & Silos Preparation International Exhibition for Mills & Silos Preparation 

Duration:Duration:Duration:Duration: 26-28/2/2011 
Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:+2(02)23423619 
Fax:Fax:Fax:Fax:+2(02) 23420459 
EEEE----mail:mail:mail:mail:info@imgfairs.com 
Organizer:Organizer:Organizer:Organizer:International Group for Organizing Exhibitions CO. 
Hall: Hall: Hall: Hall: Gallery 
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