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Επιµέλεια – Σύνταξη : 

Ε. ∆αϊρετζής 
Φ. Γεωργίου 
Χ. Χελιώτης 

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα:∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα:∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα:∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα:    
 Ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικονοµικών δήλω-
σε, ότι το ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα της 
χώρας, το οποίο άρχισε να διογκώνεται 
µετά την πρόσφατη πολιτική αναταραχή, 
αναµένεται να ανέλθει σε 9,38% του ΑΕΠ 
το οικονοµικό έτος 2011/12 (Ιούλιος 
2011-Ιούνιος 2012) σε σύγκριση µε 8,5% 
του ΑΕΠ, που προβλέπεται να διαµορφω-
θεί το τρέχον έτος. Ας σηµειωθεί, ότι πριν 
από την εξέγερση οι εκτιµήσεις για το 
έλλειµµα ήταν της τάξης του 7,9%. Οικο-
νοµολόγοι εκτιµούν, ότι η κάµψη του του-
ρισµού, της κατανάλωσης και της επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας µετά τις πρό-
σφατες αναταραχές έπληξε τα εισοδήµα-
τα από τη φορολογία, τα οποία συνιστούν 
το 60% των κρατικών εσόδων. Παράλλη-
λα, η Κυβέρνηση αύξησε τις κοινωνικές 
της δαπάνες, ανταποκρινόµενη σε  αιτή-
µατα για θέσεις εργασίας και υψηλότε-
ρους µισθούς. Σύµφωνα µε τον Υπουργό 
Οικονοµικών το Σχέδιο Προϋπολογισµού 
προβλέπει έσοδα 342,6 δις  λιρών Αιγύ-
πτου (€42 δις) και έξοδα 500,7 δις 
(€62,5 δις). Ο Υπουργός Σχεδιασµού και 
∆ιεθνούς Συνεργασίας, κ. Faiza Abu el-
Naga, ανακοίνωσε ένα αναπτυξιακό πρό-
γραµµα ύψους 230 δις λιρών Αιγύπτου 
(€28,75), µε στόχο την ώθηση της οικονο-
µίας στη µετά-Μουµπάρακ εποχή. Το 55% 

του προγράµµατος, το οποίο δεν έχει 
λάβει ακόµα την τελική έγκριση της 
Κυβέρνησης, θα καλυφθεί από τον 
ιδιωτικό τοµέα και το υπόλοιπο από το 
∆ηµόσιο. Στο µεταξύ, η Αίγυπτος συνε-
χίζει να αναζητεί $10 δις από διεθνείς 
δανειστές και πλούσιες χώρες, προκει-
µένου να µπορέσει να ανακάµψει µετά 
την πτωτική πορεία των τελευταίων 
µηνών.    
 
Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:Συναλλαγµατικά αποθέµατα:  
Χαµηλό τετραετίας κατέγραψαν τα 
καθαρά συναλλαγµατικά αποθέµατα 
της Αιγύπτου τον Απρίλιο 2011 φθάνο-
ντας τα $28,05 δις, καθώς η οικονοµί-
α της χώρας διέρχεται περίοδο κρίσης 
µετά τις πρόσφατες αναταραχές, που 
είχαν ως αποτέλεσµα την σηµαντική 
κάµψη των τουριστικών αφίξεων και 
των ξένων επενδύσεων, καθώς και την 
πτώση των εξαγωγών. Αναλυτές ανα-
µένουν περαιτέρω πτώση των καθα-
ρών διεθνών αποθεµάτων σε $26 δις 
έως το τέλος Ιουνίου 2011. Ο Υπουρ-
γός Οικονοµικών της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε τον Απρίλιο, ότι στο ισοζύγιο πλη-
ρωµών σηµειώνονται απώλειες ύψους 
$3 δις και στον τουρισµό $1 δις κάθε 
µήνα.  
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Έσοδα από ∆ιώρυγα Σουέζ:Έσοδα από ∆ιώρυγα Σουέζ:Έσοδα από ∆ιώρυγα Σουέζ:Έσοδα από ∆ιώρυγα Σουέζ:  
Τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν κατά 
15,9% τον Απρίλιο 2011 σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του 
προηγούµενου έτους, ανερχόµενα σε $434,6 εκ. ($374,9 
εκ. τον Απρίλιο 2010). Τον Μάρτιο 2011 τα έσοδα από τη 
∆ιώρυγα ανήλθαν σε $413,5 εκ. 
 
Ανεργία:Ανεργία:Ανεργία:Ανεργία:  
Σε 11,9% ανήλθε η ανεργία στην Αίγυπτο το πρώτο τρίµηνο 
2011 από 8,9% στα τέλη 2010, σύµφωνα µε ανακοίνωση 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Αιγύπτου. Αιτία της µεγά-
λης αύξησης θεωρείται ότι είναι οι οικονοµικές συνέπειες 
των πρόσφατων αναταραχών (απεργίες, διακοπή λειτουργί-
ας παραγωγικών µονάδων, ραγδαία πτώση της τουριστικής 
δραστηριότητας κλπ).  
    
∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από ∆ΝΤ:∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από ∆ΝΤ:∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από ∆ΝΤ:∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από ∆ΝΤ:  
Σύµφωνα µε δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών, κ. Samir 
Radwan, η Κυβέρνηση της Αιγύπτου συνεχίζει τις διαπραγ-
µατεύσεις µε το ∆ΝΤ, προκειµένου να λάβει δάνειο ύψους 
$3-4 δις εκφράζοντας παράλληλα την εκτίµηση, ότι η οικο-
νοµική ανάπτυξη της χώρας θα επιταχυνθεί το επόµενο οικο-
νοµικό έτος. Τέλος, ο Υπουργός εξέφρασε την εκτίµηση, ότι 
η οικονοµική ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος θα κυµανθεί σε 
2%. 
∆άνειο από συναλλαγµατικά αποθέµατα:∆άνειο από συναλλαγµατικά αποθέµατα:∆άνειο από συναλλαγµατικά αποθέµατα:∆άνειο από συναλλαγµατικά αποθέµατα:  
Η Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιεθνούς Συνεργασίας, κ. Faiza 
Abul Naga, δήλωσε, ότι για πρώτη φορά η Κυβέρνηση έλαβε 
δάνειο προερχόµενο από τα συναλλαγµατικά της αποθέµα-
τα, µε αποτέλεσµα αυτά να µειωθούν από $36 δις σε $30 
δις προσθέτοντας, ότι η αιγυπτιακή οικονοµία βρίσκεται σε 
κρίσιµη καµπή και χρειάζεται τόνωση. Από την πλευρά τους 
αναλυτές εκτιµούν, ότι το δάνειο συνήφθη µε σκοπό την 
αγορά ορισµένων στρατηγικής σηµασίας εµπορευµάτων, 
καθώς οι εισοδηµατικές εισροές από τον τουρισµό και τις 
πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν µειωθεί. Οι 
αναλυτές τονίζουν, ότι το ξένο χρέος της χώρας ανέρχεται 
σε $33 δις, ενώ το εσωτερικό της χρέος σε 888 δις λίρες 
Αιγύπτου (€111 δις), που συνιστά το 90% του ΑΕΠ. 
    

Προϋπολογισµός κεφαλαιουχικών δαπανών:Προϋπολογισµός κεφαλαιουχικών δαπανών:Προϋπολογισµός κεφαλαιουχικών δαπανών:Προϋπολογισµός κεφαλαιουχικών δαπανών:  
Ο Προϋπολογισµός κεφαλαιουχικών δαπανών για το οικονο-
µικό έτος 2011/12 προσδιορίστηκε στα 509,3 δις λίρες 
Αιγύπτου (€63,6 δις), δηλαδή 28 δις λίρες (€3,5 δις) περισ-
σότερες από το προηγούµενο έτος. Ο Υπουργός Οικονοµικών 
της Αιγύπτου δήλωσε, ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 
τρέχοντος έτους αναµένεται να ανέλθει µεταξύ 9,1 και 10%, 

µε τις δαπάνες για υγεία, παιδεία και κοινωνικούς τοµείς να 
αυξάνονται παράλληλα µε την επίλυση της κρίσης για τους 
εργατικούς µισθούς, για τους οποίους θα καθοριστούν ανώ-
τεροι και κατώτεροι.  
 
Αµερικανική οικονοµική βοήθεια στην Αίγυπτο:Αµερικανική οικονοµική βοήθεια στην Αίγυπτο:Αµερικανική οικονοµική βοήθεια στην Αίγυπτο:Αµερικανική οικονοµική βοήθεια στην Αίγυπτο:  
 
Σε ανακοίνωσή της, η αµερικανική Πρεσβεία στο Κάϊρο ανα-
κοίνωσε, ότι οι ΗΠΑ αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν οικο-
νοµικά την Αίγυπτο στην δύσκολη για τη χώρα παρούσα περί-
οδο µετάβασής της προς τη ∆ηµοκρατία. Η ανακοίνωση εκ-
δόθηκε έπειτα από δηµοσίευµα της αµερικανικής εφηµερί-
δας Washington Post, σύµφωνα µε το οποίο η Κυβέρνηση 
των ΗΠΑ είχε αποφασίσει να διαγράψει αιγυπτιακό χρέος 
ύψους $1 δις ως µέρος ενός πακέτου στήριξης , το οποίο θα 
περιλαµβάνει επίσης εµπορικά και επενδυτικά κίνητρα. Απο-
τέλεσµα του δηµοσιεύµατος ήταν η άνοδος του γενικού δεί-
κτη του Χρηµατιστηρίου κατά 1,1% τη ∆ευτέρα, 9 Μαϊου. Τα 
παραπάνω συντελούνται σε µια στιγµή γενικότερης κρίσης 
στην οικονοµία, καθώς µετά την ανατροπή του πρώην Προέ-
δρου Χ. Μουµπάρακ σχεδόν κατέρρευσαν ο τουρισµός και οι 
ξένες επενδύσεις, ενώ οι υπόλοιποι τοµείς της οικονοµίας 
κατέγραψαν σηµαντική επιβράδυνση. Τον περασµένο µήνα 
το ∆ΝΤ εκτίµησε, ότι η Αίγυπτος χρειάζεται $10-12 δις για να 
καλύψει τις ανάγκες της, ενώ ο Αιγύπτιος Υπουργός Οικονο-
µικών δήλωσε, ότι η χώρα αναζητεί $10 δις από διεθνείς 
δανειστές και πλούσιες χώρες. Οι πρόσφατες αναταραχές 
έχουν µειώσει σηµαντικά τα έσοδα της Κυβέρνησης από 
φόρους και την ανάγκασαν να αυξήσει τις κοινωνικές της 
δαπάνες, γεγονότα που θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση 
του ∆ηµοσιονοµικού χρέους σε 9,4% του ΑΕΠ από το προ 
επαναστάσεως αναµενόµενο 8,5%. Υπολογίζεται, ότι η οικο-
νοµική δραστηριότητα µειώθηκε κατά 7% το διάστηµα Ια-
νουαρίου-Μαρτίου 2011 και το ∆ΝΤ προβλέπει ρυθµό ανά-
πτυξης 1% για το τρέχον οικονοµικό έτος, που λήγει στις 30 
Ιουνίου 2011, ποσοστό πολύ µικρότερο του 5,1% το προη-
γούµενο έτος.     
 
Οικονοµική βοήθεια από Σ. Αραβία:Οικονοµική βοήθεια από Σ. Αραβία:Οικονοµική βοήθεια από Σ. Αραβία:Οικονοµική βοήθεια από Σ. Αραβία:  
Σύµφωνα µε κυβερνητική ανακοίνωση, η Κυβέρνηση της Σ. 
Αραβίας αποφάσισε να παράσχει οικονοµική βοήθεια στην 
Αίγυπτο ύψους $4 δις, υπό τη µορφή δανείων µε ευνοϊκούς 
όρους, καταθέσεων και επιδοτήσεων. Ο αιγυπτιακός τύπος 
ανέφερε, ότι η σαουδαραβική βοήθεια θα χρησιµοποιηθεί 
για τη στήριξη του Προϋπολογισµού, της Κεντρικής Τράπε-
ζας, αναπτυξιακών έργων και για αγορά οµολόγων.   
 
Αύξηση επιδοτήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης:Αύξηση επιδοτήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης:Αύξηση επιδοτήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης:Αύξηση επιδοτήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης:  
Πολλοί Αιγύπτιοι οικονοµολόγοι εγκωµίασαν την απόφαση 
της Κυβέρνησης να αυξήσει τις επιδοτήσεις ειδών πρώτης 
ανάγκης από 90 σε 115 δις λίρες Αιγύπτου (από €11,25 σε 
€14,37) κατά το τρέχον οικονοµικό έτος εκφράζοντας την 
άποψη, ότι δεν πρέπει να πληρώσουν οι φτωχοί για τον πλη-
θωρισµό, ακόµα κι αν η αύξηση των επιδοµάτων προκαλεί 
διόγκωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της χώρας. Σύ-
σταση των οικονοµολόγων προς την Κυβέρνηση είναι να δια-
νέµονται τα επιδόµατα µε προσεκτικό τρόπο και να επωφε-
ληθούν από αυτά µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, προκειµέ-
νου να καταπολεµηθεί η αυξανόµενη ανεργία.   
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Συµφωνία µε το Σουδάν:Συµφωνία µε το Σουδάν:Συµφωνία µε το Σουδάν:Συµφωνία µε το Σουδάν:    
    
 Ο Αιγύπτιος Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε, ότι η χώρα του 
συνήψε συµφωνία µε το Σουδάν, σύµφωνα µε την οποία το 
Σουδάν παραχωρεί έκταση 1,25 εκ. φεντάνια (5,058 εκ. τε-
τραγωνικά χιλιόµετρα) σε ιδιωτικές αιγυπτιακές εταιρείες, µε 
σκοπό την αναµόρφωσή τους και καλλιέργειά τους από Αιγύ-
πτιους ειδικούς και αγρότες. Η συµφωνία προβλέπει, ότι 3 
αιγυπτιακές εταιρείες θα έχουν την ευθύνη της χρηµατοδότη-
σης και διοίκησης του έργου, καθώς και της δηµιουργίας της 
απαραίτητης υποδοµής.    
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

∆ιατήρηση επιτοκίων∆ιατήρηση επιτοκίων∆ιατήρηση επιτοκίων∆ιατήρηση επιτοκίων:  
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου διατήρησε σταθερά τα 
ηµερήσια επιτόκιά της, µε σκοπό την ώθηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης και την τιθάσευση του πληθωρισµού. Η οικονοµική 
δραστηριότητα στην Αίγυπτο σχεδόν σταµάτησε για πολλές 
εβδοµάδες µετά το ξέσπασµα των αναταραχών, ενώ οι κύ-
ριες πηγές συναλλαγµατικών εισροών, δηλαδή ο τουρισµός 
και οι ξένες επενδύσεις, έχουν καταρρεύσει. Με ανακοίνωσή 
της η Κεντρική Τράπεζα εκτίµησε, ότι τα πολιτικά προβλήµα-
τα θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κατανάλωση και τις ε-
πενδύσεις, ενώ την ίδια ώρα είναι αβέβαιη και η διεθνής ανά-
καµψη εξαιτίας των υψηλών διεθνών τιµών πετρελαίου και 
των πολιτικών αναταραχών σε πολλά µέρη του κόσµου. Ανα-
λυτές εκτιµούν τον µέσο όρο πληθωρισµού για το τρέχον έτος 
σε 11,2% και σε 13,8% το επόµενο οικονοµικό έτος, λόγω 
κυρίως της αύξησης παγκοσµίως των τιµών τροφίµων και της 
υποτίµησης του εθνικού νοµίσµατος.  
    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Αδυναµία ολοκλήρωσης έργων:Αδυναµία ολοκλήρωσης έργων:Αδυναµία ολοκλήρωσης έργων:Αδυναµία ολοκλήρωσης έργων:  
Σύµφωνα µε έρευνα ειδικών του κατασκευαστικού τοµέα, 
πολλές αιγυπτιακές εταιρείες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 
ολοκλήρωση των έργων τους κατά την µετά-επαναστατική 
περίοδο, λόγω ακύρωσης συµβολαίων εκ µέρους πολλών µε-
µονωµένων πελατών εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και 
της απροθυµίας των τραπεζών να τα χρηµατοδοτήσουν. Προ-
βλέπουν δε, ότι αποτέλεσµα των παραπάνω θα είναι η µείωση 
των τιµών ακινήτων στη χώρα τους επόµενους µήνες. Σοβαρή 
πτώση έχει σηµειωθεί στη ζήτηση πολυτελών κατοικιών, ενώ η 
κρίση στον τουρισµό θα έχει αντίκτυπο στον τουριστικό κατα-
σκευαστικό τοµέα στο εξής. Και ενώ πολλοί αναλυτές πιστεύ-
ουν, ότι η πτώση των τιµών ακινήτων θα λειτουργήσει διορθω-
τικά στις αδικαιολόγητα υπερβολικές τιµές του παρελθόντος, 
εκπρόσωποι των εταιρειών του κλάδου ισχυρίζονται, ότι οι 
τιµές δεν πρέπει να µειωθούν, καθώς η ανάληψη επιχειρηµα-
τικού κινδύνου για τη πραγµατοποίηση των έργων στο άµεσο 
µέλλον είναι κατά πολύ αυξηµένη.   
Απώλειες της Απώλειες της Απώλειες της Απώλειες της SODIC:SODIC:SODIC:SODIC:    
 Η τρίτη µεγαλύτερη εγγεγραµµένη κατασκευαστική εταιρεία 
της Αιγύπτου SODIC κατέγραψε αυξηµένες απώλειες το πρώ-
το τέταρτο του 2011 εξαιτίας της πρόσφατης εξέγερσης και 
της -λόγω αυτής- ακύρωσης πολλών πωλήσεων. Παρά τις α-
πώλειες ύψους $2,7 εκ. η εταιρεία ανακοίνωσε, ότι θα ολο-
κληρώσει τα έργα, τα οποία έχει ξεκινήσει. Ο κατασκευαστι-
κός τοµέας της Αιγύπτου αποτελούσε βασικό κλάδο προσέλ-
κυσης ξένων επενδύσεων και µοχλό ανάπτυξης, αλλά µετά 

την εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου έχει επιβραδυνθεί σηµα-
ντικά εξαιτίας µιας σειράς δικαστικών µαχών σχετικών µε 
πωλήσεις κρατικής γης την περίοδο διακυβέρνησης Μου-
µπάρακ, σε µία εκ των οποίων είναι κατηγορούµενος ο 
πρώην πρόεδρος της εταιρείας SODIC και πεθερός του µε-
γαλύτερου γιου του πρώην προέδρου. Οι ακυρώσεις συµφω-
νιών αγοράς από πολλούς πελάτες και οι ελλιπείς αποπλη-
ρωµές ανέρχονται σε 90 εκ. λίρες Αιγύπτου (€11,25 εκ.). 
Στο µεταξύ µηδενικές ήταν οι νέες πωλήσεις για το 2011 
και η εταιρεία µείωσε τις σχεδιαζόµενες για το 2011 επεν-
δύσεις της από 1,8 σε 1,2 δις λίρες Αιγύπτου.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Επιδότηση προϊόντων πετρελαίου:Επιδότηση προϊόντων πετρελαίου:Επιδότηση προϊόντων πετρελαίου:Επιδότηση προϊόντων πετρελαίου:  
Ο Αιγύπτιος Υπουργός πετρελαίου, κ. Abdallah Ghorab, δή-
λωσε, ότι οι επιδοτήσεις για προϊόντα πετρελαίου  κατά το 
οικονοµικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2011 αναµένε-
ται να ξεπεράσουν τα 100 δις λίρες Αιγύπτου (€12,5 δις) 
από 83 δις (€10,3 δις) το τρέχον οικονοµικό έτος λόγω αλυ-
ξησης τιµών. Αυτό θα σηµάνει αύξηση των επιδοτήσεων 
κατά 21%. Αναλυτές του Ινστιτούτου Εθνικού Σχεδιασµού 
επισηµαίνουν, ότι η αύξηση των εν λόγω επιδοτήσεων θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις κυβερνητικές δαπάνες για 
εκπαίδευση και υγεία, αλλά ότι δεν υπάρχει διαφορετική 
λύση, καθώς αυξηµένες τιµές στα συγκεκριµένα αγαθά θα 
επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική σταθερότητα. Προτεί-
νουν, δε ως αντιστάθµισµα (γενικόλογα οµολογουµένως) 
την δηµιουργία θέσεων εργασίας για µείωση της ανεργίας 
και την διασφάλιση, ότι οι επιδοτήσεις θα ωφελήσουν αυ-
τούς που τις έχουν πραγµατικά ανάγκη. 
 
AAAAπειλή διεθνούς διαιτησίας για µη µεταφορά αερίου στο πειλή διεθνούς διαιτησίας για µη µεταφορά αερίου στο πειλή διεθνούς διαιτησίας για µη µεταφορά αερίου στο πειλή διεθνούς διαιτησίας για µη µεταφορά αερίου στο 
Ισραήλ:Ισραήλ:Ισραήλ:Ισραήλ:  
∆ύο αµε-
ρικανικών 
συµφερό-
ντων εται-
ρείες-
µέτοχοι 
της EMG, 
που είναι 
υπεύθυνη 
για τη 
µεταφορά 
φυσικού 
αερίου από την Αίγυπτο στο Ισραήλ, απείλησαν ότι θα προ-
σφύγουν σε διεθνή διαιτησία εναντίον της Κυβέρνησης της 
Αιγύπτου, εάν η τελευταία συνεχίσει την αναστολή εξαγω-
γών φυσικού αερίου στο Ισραήλ. Οι δύο εταιρείες είναι οι 
EMI-EGI LP και Ampal-American Israel Corp. Νοµική βάση 
για τέτοια προσφυγή προσφέρει η διµερής συµφωνία προ-
στασίας επενδύσεων µεταξύ των ΗΠΑ και της Αιγύπτου.  
    
Βοήθεια Παγκόσµιας Τράπεζας για έργα ηλεκτρισµού:Βοήθεια Παγκόσµιας Τράπεζας για έργα ηλεκτρισµού:Βοήθεια Παγκόσµιας Τράπεζας για έργα ηλεκτρισµού:Βοήθεια Παγκόσµιας Τράπεζας για έργα ηλεκτρισµού:  
Η Παγκόσµια Τράπεζα συµφώνησε να παράσχει στην Αίγυ-
πτο βοήθεια $1,14 δις για έργα ηλεκτρισµού, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του Αιγύπτιου Υπουργού Ηλεκτρισµού. Αυτά 
περιλαµβάνουν έναν σταθµό ενέργειας 1500 µεγαβάτ στην 
Γκίζα, καθώς και διασύνδεση σταθµών παραγωγής ενέρ-
γειας. Συνολικά, η Παγκόσµια Τράπεζα υποσχέθηκε βοήθεια 
ύψους $6 δις στην Αίγυπτο και την Τυνησία για την ανάκαµ-
ψη των δοκιµαζόµενων οικονοµιών τους.    
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου µε την Αφρική:Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου µε την Αφρική:Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου µε την Αφρική:Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου µε την Αφρική:  
Πηγές του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας ανέφε-
ραν, ότι πρόθεση της αιγυπτιακής Κυβέρνησης είναι να 
δηµιουργήσει Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου µε αφρικανικές 
χώρες, µε τις οποίες το διµερές εµπόριο εκπροσωπεί το 
20% του συνολικού εξωτερικού εµπορίου της Αιγύπτου. Στο 
µεταξύ, στελέχη του αµερικανο-αιγυπτιακού Επιµελητηρίου 
δήλωσαν, ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να δηµιουργήσουν Ζώνη 
Ελεύθερου Εµπορίου µε την Αίγυπτο µε σκοπό την ώθηση 
της οικονοµικής ανάπτυξης, ωστόσο η σχετική απόφαση θα 
ληφθεί µετά τις επικείµενες αιγυπτιακές εκλογές.    
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Κλείσιµο Κλείσιµο Κλείσιµο Κλείσιµο 550 550 550 550 εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας:εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας:εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας:εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας:  
Οι ιδιοκτήτες 
550 µονάδων 
κλωστοϋφα-
ντουργίας στη 
Μαχάλλα απο-
φάσισαν να 
κλείσουν τις 
παραγωγικές 
τους µονάδες 
και να «στείλουν 
τα κλειδιά τους» 
στον Πρωθυ-
πουργό και τον 

Υπουργό Εµπορίου σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την αδυνα-
µία της Κυβέρνησης να λύσει το πρόβληµα της έλλειψης 
πρώτων υλών. Είχε προηγηθεί αίτηµά τους στην Κυβέρνηση 
να απαγορεύσει την εξαγωγή νήµατος, να το επιδοτήσει 
ώστε η τιµή του να µην υπερβαίνει τις 600 λίρες Αιγύπτου 
(€75) ανά τόνο και να καταργήσει τους εισαγωγικούς δα-
σµούς στο εισαγώµενο νήµα έως το τέλος του έτους. Ο 
Πρόεδρος της κρατικής µετοχικής Company for Spinning 
and Weaving,  αρνήθηκε να συναντηθεί µε τους εργοστα-
σιάρχες και απέρριψε τα αιτήµατά τους. ∆ήλωσε δε ότι θα 
επιβληθούν δασµοί αντί-ντάµπιγκ στο εισαγώµενο βαµβάκι 
και ότι πιθανή απαγόρευση εξαγωγών νήµατος θα κόστιζε 
στη χώρα έως και 500 εκ. λίρες Αιγύπτου (€62,5 εκ.) από 
πρόστιµα για αθέτηση συµβολαίων. Επιπλέον, περισσότερες 
από 150 βιοµηχανίες του κλάδου στην βιοµηχανική περιο-
χή της Αλεξάνδρειας Mergem απειλούνται µε πτώχευση 
λόγω των συνεχιζόµενων απεργιών και της έλλειψης ασφά-
λειας, που οδήγησε τις τράπεζες στην διακοπή  χορήγησης 
πιστώσεων προς αυτές.       
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
 
Απώλειες της Απώλειες της Απώλειες της Απώλειες της Thomas Cook:Thomas Cook:Thomas Cook:Thomas Cook:   
Η βρετανικών συµφερόντων ταξιδιωτική εταιρεία Thomas 
Cook ανακοίνωσε, ότι από τις 
αρχές του έτους κατέγραψε 
καθαρές απώλειες €227 εκ. 
λόγω των αναταραχών στην 
Αίγυπτο και την Τυνησία και 
ότι προβλέπει περισσότερες 
απώλειες στη συνέχεια, τις 
οποίες υπολογίζει σε €39 εκ. 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, 

εξαιτίας των πρόσφατων γεγονότων υπήρξε ακύρωση 
160.000 ταξιδιών προς την Αίγυπτο και 40.000 προς την 
Τυνησία. 
Πτώση Τουρισµού:Πτώση Τουρισµού:Πτώση Τουρισµού:Πτώση Τουρισµού:  
Κατά 60% µειώθηκε ο τουρισµός στην Αίγυπτο τον Μάρτιο 
2011 σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του περασµένου έτους. 
Συγκεκριµένα, τον περασµένο Μάρτιο επισκέφτηκαν τη χώρα 
535.000 τουρίστες από 1,3 εκ. τον Μάρτιο 2010 και κατα-
γράφηκαν απώλειες ύψους $648 εκ. σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση της αιγυπτιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο Τουρισµός είναι 
από τους τοµείς, που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα πρό-
σφατα γεγονότα στη χώρα. Ο αριθµός τουριστών από την 
Ανατολική Ευρώπη (που αποτελούσαν στο παρελθόν την 
πλειοψηφία) µειώθηκε κατά 86,2%, ενώ από την ∆υτική Ευ-
ρώπη κατά 54,4%.    

    
ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  κ. ΚΟΥΒΕΛΗ  ΣΤΟ ΚΑΙΡΟΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  κ. ΚΟΥΒΕΛΗ  ΣΤΟ ΚΑΙΡΟΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  κ. ΚΟΥΒΕΛΗ  ΣΤΟ ΚΑΙΡΟΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  κ. ΚΟΥΒΕΛΗ  ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ    

 ( ( ( (18181818----20.5.2011)20.5.2011)20.5.2011)20.5.2011)    
    
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σ. Κουβέλης πραγµατοποίησε 
µεταξύ 18 και 20 Μαίου επίσκεψη στο Κάιρο συνοδευόµενος 
από επιχειρηµατική αποστολή 18 επιχειρήσεων. Η διοργάνω-
ση της εν λόγω επιχειρηµατικής αποστολής έγινε από κοινού 
µε το Υπουργείο Εξωτερικών (Β8 ∆νση) και τον Σύνδεσµο Ελ-
ληνικών Βιοµηχανιών η δε διοργάνωση των επιχειρηµατικών 
συναντήσεων  έγινε από το Γραφείο ΟΕΥ Καίρου στους χώ-
ρους της Οµοσπονδίας Αιγυπτιακών Βιοµηχανιών (Federation 
of Egyptian Industries). Οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην 
αποστολή  δραστηριοποιούνται στους τοµείς των κατασκευ-
ών, δοµικών υλικών, ενέργειας,  υγείας, κλωστοϋφαντουργίας, 
µελετών, ΙΤ. 
Στο πλαίσιο της υπουργικής επίσκεψης, πέραν των συναντήσε-
ων της επίσηµης ελληνικής αντιπροσωπείας µε αιγύπτιους 
υπουργούς, το Γραφείο ΟΕΥ διοργάνωσε επιχειρηµατικό fo-
rum και  συναντήσεις µεταξύ εκπροσώπων ελληνικών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο και αρµόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες παραγωγικών υπουργείων. 
 
1. 1. 1. 1. Επιχειρηµατικό Επιχειρηµατικό Επιχειρηµατικό Επιχειρηµατικό ForumForumForumForum. 
Ελαβε χώρα στο αµφιθέατρο της Οµοσπονδίας Αιγυπτιακών 
Βιοµηχανιών µε συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων µέλη της 
αποστολής καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Αίγυπτο, αιγύπτιων επιχειρηµατιών,  εκπροσώπων επαγ-
γελµατικών ενώσεων και κρατικών παραγόντων. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο αντιπρόεδρος της Οµο-
σπονδίας κ. Mohamed Sewedy απηύθυνe χαιρετισµό στους 
120 περίπου συµµετέχοντες, ακολούθησε η,  κεντρική της 
εκδήλωσης,  παρέµβαση του ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουβέλη και παρεµ-
βάσεις του Υφυπουργού Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορί-
ου κ. Alaa Kenawy , του  προέδρου του αιγυπτιακού Οργανι-
σµού Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) κ. Osama 
Saleh και του εκπροσώπου του ΣΕΒ κ. Πατσιαβού. Των οµι-
λιών ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση. Τo forum καλύ-
φθηκε εκτενώς από την αιγυπτιακή τηλεόραση και τον έντυπο 
τύπο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε συνέντευξη 
του κ. Κουβέλη στα ΜΜΕ (τηλεόραση τύπος). 
 
2. 2. 2. 2. Κατ΄ιδίαν επιχειρηµατικές συναντήσεις Κατ΄ιδίαν επιχειρηµατικές συναντήσεις Κατ΄ιδίαν επιχειρηµατικές συναντήσεις Κατ΄ιδίαν επιχειρηµατικές συναντήσεις     
Σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα της Οµοσπονδίας, έλαβαν 
χώρα κατ’ ιδίαν συναντήσεις («b2b»). Από ελληνικής πλευράς 
πέραν των επιχειρήσεων που συνόδευαν τη αποστολή ΥΦΥ-
ΠΕΞ, συµµετείχαν ελληνικές επιχειρήσεις εγκαταστηµένες 
στην Αίγυπτο. Προσήλθαν εκπρόσωποι  45 αιγυπτιακών επιχει-
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ρήσεων και πραγµατοποιήθηκαν περί τις 80 επιχειρηµατικές 
συναντήσεις. Πέραν των εν λόγω συναντήσεων στους χώρους 
της Οµοσπονδίας, ορισµένες από τις   ελληνικές επιχειρήσεις 
είχαν συναντήσεις  και στις  έδρες επιχειρήσεων και Οργανι-
σµών. 
 
3. 3. 3. 3. Επισκέψεις ελληνικών επιχειρήσεων σε ΥπουργείαΕπισκέψεις ελληνικών επιχειρήσεων σε ΥπουργείαΕπισκέψεις ελληνικών επιχειρήσεων σε ΥπουργείαΕπισκέψεις ελληνικών επιχειρήσεων σε Υπουργεία. 
Εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ενερ-
γειακό τοµέα  στην Αίγυπτο είχαν συνάντηση µε υπηρεσια-
κούς παράγοντες του Υπουργείου Πετρελαίου και συζήτησαν 
θέµατα/προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 
Εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων είχαν κατ΄ιδίαν συνα-

ντήσεις µε   τον Υφυπουργό  Βιοµηχανίας και Εξωτερικού 
Εµπορίου κ. Alaa Kenawy στην έδρα του και συζήτησαν 
συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην λει-
τουργία των εταιρειών τους και αναζητήθηκαν τρόποι επί-
λυσής τους. 
 
Τέλος, σε δεξίωση που παρέθεσε ο Πρέσβυς στην κατοικία 
του προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, εκπρόσωποι των 
ελληνικών εταιρειών  που είναι εγκαταστηµένες στην Αίγυ-
πτο, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς µε τον ΥΦΥ-
ΠΕΞ θέµατα/προβλήµατα  που αφορούν την επιχειρηµατική 
παρουσία τους στην χώρα 

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  

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κουβέλη στο Κάιρο (18-20 /5) : 
Επιχειρηµατικό forum , συναντήσεις µε Υπουργούς της Αιγύπτου,  διµερείς συναντήσεις ελλήνων 

και αιγυπτίων επιχειρηµατιών) 


