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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
 
Oικονοµικές εξελίξεις στην Αίγυπτο στις 10/2/2011 

 
 

  

Επιχειρήσεις  

Έπειτα από 12ήµερη διακοπή λειτουργίας τριών εργοστασίων της στην Αίγυπτο, η 
Nestle Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι επαναλειτουργούν οι µονάδες παραγωγής και τα 
κέντρα διανοµής των προϊόντων της. Επίσης η Shell ανακοίνωσε ότι 
επαναλαµβάνεται ο οµαλός εφοδιασµός των πρατηρίων ο οποίος της ηµέρες της 
κρίσης είχε µειωθεί στο ελάχιστο λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Το 
διάστηµα κορύφωσης της κρίσης τα περισσότερα στελέχη και οι οικογένειές τους 
εγκατέλειψαν την χώρα. 
Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν διέκοψαν την λειτουργία τους κατά την 
διάρκεια της κρίσης. 
 
Ισοτιµία  

Η  ισοτιµία της λίρας διαµορφώθηκε ως εξής  
€ : αγορά 7,98, πώληση 8,1 
$ : αγορά 5,87, πώληση 5,9 
 
Σήµερα λειτουργούν 16 υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.   
 
Μεταφορές  

Ο Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Ibrahim Mannaa, δήλωσε, ότι οι πτήσεις προς 
την Αίγυπτο µειώθηκαν κατά 70% εξαιτίας της κρίσης, ενώ έγινε γνωστό από πηγές 
του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου του Καϊρου, ότι την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου, 14 
αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς το Κάϊρο ελλείψει επιβατών.  
Ο Υπουργός γνωστοποίησε, επίσης, ότι οι επιβάτες της Egyptair µειώθηκαν κατά 
54% τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, και ότι οι εργαζόµενοι του αεροδροµίου δεν 
πρόκειται να απολυθούν, ούτε να µειωθούν οι αποδοχές τους.  Περίπου κατά το ήµισυ 
περικόπηκαν οι πτήσεις του αιγυπτιακού εθνικού µεταφορέα µετά το ξέσπασµα της 
κρίσης στη χώρα. 
 
Λόγω της απεργίας των εργαζοµένων στους κρατικούς σιδηροδρόµους, δεν 
εκτελούνται επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές  
 
Τα κέρδη από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ µειώθηκαν τον Ιανουάριο 2011 κατά 1,6% σε 
σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2010, ανερχόµενα σε $416,6 εκ. από $423,4εκ. τον 
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∆εκέµβριο. Παρά ταύτα, το ποσό αυτό είναι κατά 8,6% αυξηµένο από το αντίστοιχο 
του Ιανουαρίου 2010. Αιγύπτιοι αξιωµατούχοι δήλωσαν, ότι η ∆ιώρυγα δεν 
επηρεάστηκε από την αναταραχή, που επικρατεί στη χώρα τις τελευταίες εβδοµάδες, 
καθώς και ότι οι απεργίες, που πραγµατοποιούνται από εργαζόµενους εταιρειών στη 
ζώνη της ∆ιώρυγας, δε θα εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία της. Σύµφωνα µε 
αναλυτές, οι δύο παράγοντες που βοήθησαν στη διατήρηση των εσόδων από τη 
∆ιώρυγα ήταν η αυξηµένη τιµή του πετρελαίου και η κυβερνητική δέσµευση για 
διατήρηση της οµαλής κυκλοφορίας των πλοίων.  Τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα του 
Σουέζ, µαζί µε αυτά από τον τουρισµό, τις εξαγωγές πετρελαιοειδών και τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελούν τα κυριότερα εισοδήµατα της Αιγύπτου.  
 
Ενέργεια 

Έπειτα από διακοπή παροχής αιγυπτιακού φυσικού αερίου στο Ισραήλ, λόγω έκρηξης 
σε αγωγό στο Β. Σινά, η µεταφορά του πρόκειται να ξαναρχίσει στις 17 Φεβρουαρίου 
τ.έ. Σηµειώνεται, ότι η Αίγυπτος εξάγει στο Ισραήλ το 40% του φυσικού αερίου, που 
χρειάζεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τον περασµένο ∆εκέµβριο 4 
ισραηλινές εταιρείες υπέγραψαν 20ετή συµβόλαια αξίας $10 δις. για εισαγωγή 
αιγυπτιακού φυσικού αερίου.  
 
 
 
 
 
 


