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Οκτώβριος 2010 

  Ισοτιµία: Ισοτιµία: Ισοτιµία: Ισοτιµία:    Στις αρχές Οκτωβρίου 
2010 η ισοτιµία λίρας Αιγύπτου –
δολαρίου ΗΠΑ διαµορφώθηκε σε 
5,6875 λίρες/ $1, υψηλότερο 6 ε-
βδοµάδων για την λίρα, ακολουθώ-
ντας έτσι το ευρώ, το οποίο σηµείωσε 
τη µεγαλύτερη αύξηση σε διάστηµα 5 
µηνών σε σχέση µε το δολάριο. Τον 
περασµένο Αύγουστο η λίρα είχε πέ-
σει σε χαµηλό 3,5 χρόνων σε σχέση 
µε το αµερικανικό νόµισµα. Σύµφωνα 
µε κύκλους της αγοράς, αιγυπτιακές 
εταιρείες πούλησαν τα δολάριά τους 
έναντι λιρών για λογιστικούς λόγους 
στο τέλος του πρώτου τετάρτου του 
οικονοµικού έτους 2010/11, µε απο-
τέλεσµα αύξηση ρευστότητας στην 
αγορά και άνοδο της αξίας του εγχώ-
ριου νοµίσµατος. Παράλληλα το Χρη-
µατιστήριο του Καϊρου σηµείωσε πτώ-
ση µετά από το υψηλό πέντε µηνών 
αρχές Οκτωβρίου. Κύκλοι του Χρηµα-
τιστηρίου επισηµαίνουν, ότι ένας από 
τους λόγους της υποτίµησης της λί-
ρας είναι ότι σηµειώθηκε µεγάλη ζή-
τηση εγγυητικών επιστολών από ξένες 
τράπεζες. Αντίθετα, τραπεζικοί κύκλοι 
θεωρούν, ότι η πτώση αυτή οφείλεται 
στο ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύ-
πτου αγοράζει ξένα νοµίσµατα, αφε-
νός για να ρίξει περαιτέρω την τιµή 
της λίρας, ώστε να ενισχυθούν οι αι-
γυπτιακές εξαγωγές, αφετέρου για να 
έχει αρκετά συναλλαγµατικά αποθέ-
µατα, προκειµένου να αντιµετωπίσει 
τον σκεπτικισµό διεθνών επενδυτών 
απέναντι στην Αίγυπτο ενόψει των 
προεδρικών εκλογών του επόµενου 
έτους.  
Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα:::: Η Κε-
ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοί-
νωσε, ότι τα συναλλαγµατικά αποθέ-
µατα της χώρας στο τέλος Σεπτεµβρί-
ου 2010 ήταν $35.53 δις ($33.51 
δις τον αντίστοιχο µήνα του 2009). Η 

ετήσια αύξηση Καθαρών Συναλλαγµατι-
κών Αποθεµάτων έπεσε σε 6% τον Σε-
πτέµβριο 2010 από 7,9% τον Αύγουστο 
2010, ενώ τον Μάϊο και Ιούνιο 2010 
είχε καταγραφεί η µεγαλύτερη ετήσια 
αύξησή τους από τον Νοέµβριο 2008 
σε 12.5% χάρη κυρίως σε επιδράσεις 
βάσης, ανάκτηση κεφαλαίων, σηµαντι-
κές εισροές και υψηλές αποδόσεις της 
διεθνούς χρηµατιστηριακής αγοράς. 
Αντίθετα, µείωση σηµειώθηκε για τα 
Καθαρά Συναλλαγµατικά Αποθέµατα 
την περίοδο Μάρτιου-Οκτωβρίου 2009 
εξαιτίας των επιπτώσεων της παγκόσµι-
ας οικονοµικής κρίσης, ενώ έκτοτε πα-
ρατηρείται  συνεχής αύξηση. 
Πορεία Προϋπολογισµού ΙούλιοςΠορεία Προϋπολογισµού ΙούλιοςΠορεία Προϋπολογισµού ΙούλιοςΠορεία Προϋπολογισµού Ιούλιος----
Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος 2010201020102010:::: Ο Υπουργός Οικονοµι-
κών κ. Youssef Boutros-Ghali ανακοί-
νωσε, ότι τα εισοδήµατα από τη φορο-
λόγηση αγαθών και υπηρεσιών έφτασαν 
τα 9.8 δις αιγυπτιακές λίρες (€1,3δις) 
το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2010, 
σηµειώνοντας άνοδο 15% σε σχέση µε 
το ίδιο διάστηµα το προηγούµενο έτος. 
Επιπλέον, τα δηµόσια έσοδα αυξήθηκαν 
κατά 1.2% φθάνοντας τα 23 δις αιγυ-
πτιακές λίρες(€3 δις) σε σύγκριση µε 
22.7 δις πέρυσι. Τέλος, σηµαντική αύ-
ξηση παρουσίασαν και οι δηµόσιες δα-
πάνες (10.5%, δηλαδή 52.3 δις λίρες-
€6,9 δις από 47.7 δις-€6,36 δις πέρυ-
σι) εξαιτίας της αύξησης σε µισθούς και 
συντάξεις κατά 1.2 δις αιγυπτιακές 
λίρες (€160 εκ.)  
 
ΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµός:::: Σύµφωνα µε την κρατική 
στατιστική υπηρεσία CAPMAS, ο πληθω-
ρισµός καταναλωτικών αγαθών αυξήθη-
κε κατά 11% µεταξύ 09.2009-
09.2010 σε σύγκριση µε 10.9% το διά-
στηµα 08.2009-08.2010. Η CAPMAS 
επισηµαίνει, ότι αυτό υποδεικνύει, ότι η 
µεγάλη και απότοµη αύξηση στις τιµές 
φρούτων και λαχανικών τον περασµένο 
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Αύγουστο ήταν εποχική, ενώ η αύξηση της τιµής τους τον 
Σεπτέµβριο οφειλόταν στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και 
ότι κατά πάσα πιθανότητα ο πληθωρισµός θα παραµείνει 
σταθερός τους επόµενους µήνες. Οι τιµές σε άλλα είδη δια-
τροφής παρέµειναν αµετάβλητες ή και ακόµα µειώθηκαν 
το Σεπτέµβριο, οπότε και έληξε το Ραµαζάνι, κατά την διάρ-
κεια του οποίου παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης. Σε 
περίπτωση που ο πληθωρισµός παραµείνει σχετικά σταθε-
ρός, τότε αναµένεται να παραµείνουν σταθερά και τα επι-
τόκια, κάτι που θα αποφασιστεί από την νοµισµατική επι-
τροπή της Κεντρικής Τράπεζας στην επόµενη συνεδρίασή 
της στις 4 Νοεµβρίου τ.έ. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα 
(09.2209-09.2010) ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισµού 
(που εξαιρεί τα επιδοτούµενα και τα προϊόντα µε ευµετά-
βλητη τιµή, όπως φρούτα και λαχανικά) αυξήθηκε κατά 
10.97% σε σύγκριση µε το προηγούµενο διάστηµα 
(08.2009-08.2010), σύµφωνα µε τη Κεντρική Τράπεζα της 
Αιγύπτου.  
    
Βιοµηχανική ανάπτυξηΒιοµηχανική ανάπτυξηΒιοµηχανική ανάπτυξηΒιοµηχανική ανάπτυξη:::: Ο Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχα-

νίας της Αιγύπτου κ. 
Rachid Mohamed Ra-
chid ανακοίνωσε, ότι ο 
ρυθµός ανάπτυξης του 
κλάδου της Βιοµηχανίας 
ήταν 5,5% το οικονοµι-
κό έτος 2009/10, που 
κατά τη γνώµη του απο-
τελεί υψηλό δείκτη σε 
συνθήκες παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης προ-

σθέτοντας, ότι στόχος είναι η επίτευξη ρυθµού ανάπτυξης 
10% το 2013. Ο Υπουργός σηµείωσε, ότι µε πρωτοβουλία 
του Υπουργείου κατασκευάστηκαν 1.302 εργοστάσια  αξί-
ας 79 δις Αιγυπτιακών λιρών (περίπου €10,5 δις), ενώ οι 
εξαγωγές εκτός πετρελαίου έφτασαν τα 105 δις. λίρες  
(€14 δις) από 97 δις λίρες (€12,9 δις) το 2009. Τέλος, ο 
Υπουργός ανέφερε, ότι το πρόγραµµα βιοµηχανικής ανά-
πτυξης για την περίοδο 2010-13 επικεντρώνεται στην δηµι-
ουργία νέων βιοµηχανικών ζωνών σε διάφορες περιοχές 
της χώρας και στην ενθάρρυνση του ιδιωτικού τοµέα, προ-
µε στόχο την ανάπτυξη των υποδοµών, την ποιοτική βελτίω-
ση του ανθρώπινου δυναµικού και την αναβάθµιση της 
Αιγυπτιακής Βιοµηχανίας.    
    
Ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης:Ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης:Ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης:Ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης: Σύµφωνα µε τον Αιγύπτιο 
Υπουργό Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Osman Mohamed Os-
man, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ρυθ-
µού ανάπτυξης 7-8% έως το 2016/17, όσο δηλαδή ήταν 
πριν από το 2008. Η Αίγυπτος, της οποίας το ΑΕΠ αυξήθη-
κε κατά 5,1% το οικονοµικό έτος 2009/10, δεν επλήγη µεν 
άµεσα από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, εν µέρει λόγω 
της υψηλής ρευστότητας και της µη σύνδεσής της µε τις 
διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, είχε όµως έµµεσες 
επιπτώσεις από αυτήν, καθώς κατέγραψε µειωµένα εισοδή-
µατα στον τουρισµό , τις εξαγωγές και τα έσοδα από τη 

∆ιώρυγα του Σουέζ. Τον 
περασµένο µήνα, η Κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι για 
το τρέχον οικονοµικό έτος 
(1η Ιουλίου 2010-30 Ιουνί-
ου 2011) αναµένει ρυθµό 
ανάπτυξης 6%. 

Έσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζ: Σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
Αρχής της ∆ιώρυγας του Σουέζ, τα έσοδα ήταν $410.2 εκ. 
τον Σεπτέµβριο από $436 εκ. τον περασµένο Αύγουστο. Σε 
ποσοστά επί τοις εκατό, τα έσοδα τον Σεπτέµβριο µειώθηκαν 
σε 7.2% έπειτα από τη µεγαλύτερη µέσα σε 2 χρόνια αύξηση 
κατά 17.3% τον Αύγουστο. Αναφορικά µε τον αριθµό των 
διερχόµενων πλοίων, αυτός µειώθηκε σε 1.513 τον Σεπτέµ-
βριο (72.8 εκ. τόνοι χωρητικότητα) από 1.659 τον προηγού-
µενο µήνα (78.3 εκ τόνοι χωρητικότητα). Τραπεζικοί κύκλοι 
τόνισαν, ότι η µείωση αυτή είναι φυσιολογική και πρέπει να 
αναµένεται µεγαλύτερος ρυθµός αύξηση των εσόδων τους 
επόµενους µήνες, έπειτα από ενέργειες της Αρχής της ∆ιώρυ-
γας του Σουέζ, όπως εκπτώσεις και άλλα κίνητρα για τα διερ-
χόµενα πλοία. Σύµφωνα µε Έκθεση της Economist Intelli-
gence Unit για το 2010, η µείωση του όγκου του παγκόσµιου 
εµπορίου καταναλωτικών αγαθών –και δη των προερχόµενων 
από την Κίνα- ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης συνέβαλε 
σηµαντικά στη µείωση των εσόδων της ∆ιώρυγας του Σουέζ. Η 
Έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι εξαιτίας της µείωσης κατά 9.6% 
του αριθµού των διερχοµένων πλοίων το οικονοµικό έτος 
2009/10, η Αρχή της ∆ιώρυγας του Σουέζ αποφάσισε να κρα-
τήσει σταθερό το ναύλο, ο οποίος επί σειρά ετών αυξανόταν 
σε ετήσια βάση και να προχωρήσει ακόµα και σε εκπτώσεις 
για ορισµένα είδη πλοίων, όπως είναι δεξαµενόπλοια αερίου 
κλπ.       
Αύξηση προϋπολογισµού τροφίµωνΑύξηση προϋπολογισµού τροφίµωνΑύξηση προϋπολογισµού τροφίµωνΑύξηση προϋπολογισµού τροφίµων:::: Σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του Υπουργού Αλληλεγγύης, η αιγυπτιακή Κυβέρνηση ενέκρινε 
επιπλέον κονδύλι ύψους 3-3.5 δις. αιγυπτιακών λιρών (€400-
466 εκ.) για τον κωδικό «τρόφιµα» του προϋπολογισµού.  Ανα-
λυτές εκτιµούν, ότι η συγκεκριµένη αύξηση θα οδηγήσει σε 
αύξηση του συνολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της Αιγύ-
πτου σε 8.2-8.3% το οικονοµικό έτος 2010/11 από 7.7%, της 
αρχικής πρόβλεψης.  
Επιδοτούµενα τρόφιµα: Επιδοτούµενα τρόφιµα: Επιδοτούµενα τρόφιµα: Επιδοτούµενα τρόφιµα: Με ανακοίνωσή του, ο Αιγύπτιος Υ-
πουργός Οικονοµικών κ. Youssef Boutros-Ghali διασκέδασε 
τους φόβους, για περικοπές στις επιδοτήσεις τροφίµων ενόψει 
του υψηλού πληθωρισµού, τονίζοντας ότι πρόθεση της Κυβέρ-
νησης είναι να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις όσοι πραγ-
µατικά το έχουν ανάγκη. Συγκεκριµένα, ο Υπουργός δήλωσε 
ότι δεν υπάρχει πρόθεση µείωσης των επιδοτήσεων για βασι-
κά και πετρελαϊκά προϊόντα και ότι η Κυβέρνηση αναµένεται 
να δαπανήσει περίπου 101 δις αιγυπτιακές λίρες για επιδοτή-
σεις, δηλαδή το ¼ του προϋπολογισµού για το έτος 2010/11. 
Οι επιδοτήσεις ειδών πρώτης ανάγκης αποτελούν ευαίσθητο 
θέµα στην Αίγυπτο, καθώς υπάρχει το κακό προηγούµενο του 
2008, όταν αύξηση τιµών βασικών αγαθών και ελλείψεις στο 
επιδοτούµενο ψωµί είχαν ως αποτέλεσµα βίαιες συγκρούσεις 
διαδηλωτών µε την αστυνοµία. Τέλος, ο Υπουργός Οικονοµι-
κών ανέφερε, ότι λαµβάνονται µέτρα, ώστε οι επιδοτήσεις να 
κατευθύνονται στους πραγµατικά άπορους, κάτι που θα συµ-
βεί µε τη χρήση δελτίων τροφίµων. 
Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Παγκόσµια ΤράπεζαΠαγκόσµια ΤράπεζαΠαγκόσµια ΤράπεζαΠαγκόσµια Τράπεζα εκτιµά, ότι τα 
µέτρα που έχει λάβει η αιγυπτιακή κυβέρνηση τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, έχουν οδηγήσει στη διεύρυνση του µεριδίου των 
ατόµων µε χαµηλό εισόδηµα σε επιδοτούµενα αγαθά κατά 
70%, ενώ σε πραγµατικές τιµές το ποσό που αναλογεί σε κάθε 
δικαιούχο αυξήθηκε από 27 λίρες σε 106 λίρες Αιγύπτου. 
Αύξηση υπήρξε και στον αριθµό των οικογενειών, που δικαιού-
νται επιδοτούµενο ψωµί (81% από 76%), καθώς και αυτών 
που δικαιούνται δελτία τροφίµων (68% από 57%). 
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Επενδύσεις του Επενδύσεις του Επενδύσεις του Επενδύσεις του IFCIFCIFCIFC:::: Η Εταιρεία ∆ιεθνούς Χρηµατοδότη-
σης (IFC),µέλος του οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
επενδύει $20 εκ. στο Ταµείο Intaj Capital II, που θα διο-
χετευτούν στην Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική και την 
Τουρκία, σύµφωνα µε ανακοίνωση τύπου της εταιρείας. 
Το Ταµείο Intaj Capital II, ύψους $300 εκ. επενδύει σε 
εταιρείες σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, βοηθώ-
ντας τες να επεκταθούν δηµιουργώντας νέες θέσεις ερ-
γασίας. Το Ταµείο επιχορηγείται από την σαουδαραβική 
εταιρεία Swicorp KSA, η οποία παρέχει συµβουλευτικές 
υπηρεσίες στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Στις 
επιχειρήσεις, που θα λάβουν επιχορήγηση από το IFC, θα 
δοθεί και περαιτέρω βοήθεια για την βελτίωση του µάνα-
τζµεντ και για την εναρµόνισή τους µε τα νέα περιβαλλο-
ντολογικά δεδοµένα. Σηµειώνεται, ότι το οικονοµικό έτος 
2009-10 το IFC  επένδυσε συνολικά ποσό άνω  των  
$860 εκ. σε χρηµατοπιστωτικές αγορές στη Μέση Ανατο-
λή.  

Αγορά Αγορά Αγορά Αγορά Olympic Olympic Olympic Olympic 
GroupGroupGroupGroup από  από  από  από 
ElectroluxElectroluxElectroluxElectrolux:::: Η 
σουηδική εται-
ρεία Electrolux 
(η 2η µεγαλύτε-
ρη εταιρεία 
παραγωγής 

οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στον κόσµο) συµφώνησε 
να αγοράσει την αιγυπτιακή Olympic Group, που αποτε-
λεί την µεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία στη Μέση Ανατο-
λή και Βόρεια Αφρική. Τα τελευταία 30 χρόνια υπήρχε 
συνεργασία µεταξύ των δύο εταιριών, µε την αιγυπτιακή 
να είναι αποκλειστικός διανοµέας στην περιοχή των προ-
ϊόντων της σουηδικής (µε εµπορικές ονοµασίες Elec-
trolux, AEG, Frigidaire, Zanussi). Σουηδοί αναλυτές εκτι-
µούν, ότι η κίνηση της Electrolux ήταν η καλύτερη δυνα-
τή, καθώς όχι µόνο επεκτείνεται σε αναδυόµενες οικονο-
µίες της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, αλλά αυ-
τό γίνεται µέσω του επί σειρά ετών εµπορικού αντιπροσώ-
που της.  

    
Εγκαίνια Εγκαίνια Εγκαίνια Εγκαίνια 2222ουουουου    MakroMakroMakroMakro:::: Το δεύτερο 
κατάστηµα χονδρικής µέσα σε δύο 
µήνες Makro εγκαινιάστηκε στην 
περιοχή Qaliubiya στην Αίγυπτο. Το 
κατάστηµα καταλαµβάνει έκταση 
10.000 τετραγωνικών µέτρων, 
έχει στα ράφια του πάνω από 
20.000 προϊόντα και πρόκειται να 
απασχολήσει πολλούς εργαζόµε-
νους, σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή 
της περιοχής.   
 
Τιµές σιτηρώνΤιµές σιτηρώνΤιµές σιτηρώνΤιµές σιτηρών:::: Ο Υπουργός Γεωργί-
ας της Αιγύπτου κ. Amin Abaza 
ανακοίνωσε, ότι η φετινή τιµή αγο-
ράς ντόπιων σιτηρών θα είναι 300 

Αιγ. Λίρες/1 ardab (=120 κιλά), 20% περισσότερο από 
πέρυσι. Σύµφωνα, όµως, µε ειδικούς αναλυτές, η αύξηση 
αυτή δεν επαρκεί για να δώσει κίνητρα στους αγρότες να 
καλλιεργήσουν σιτηρά, καθώς το κόστος καλλιέργειας 

είναι υψηλό, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να αναµένεται 
να στραφούν σε πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες. Η Αίγυ-
πτος καταναλώνει 14 εκ. τόνους σιτηρών ετησίως, 50% 
εκ των οποίων εισάγονται, καθιστώντας την τον µεγαλύ-
τερο εισαγωγέα παγκοσµίως. Συγχρόνως, η εξάρτησή 
της από τις εισαγωγές την καθιστά ευάλωτη σε περιπτώ-
σεις κρίσης (όπως η φετινή απαγόρευση εξαγωγών σιτη-
ρών από τη Ρωσία, τον κύριος προµηθευτή της). Ωστό-
σο, οι ίδιοι αναλυτές τονίζουν, ότι η ρίζα του όλου προ-
βλήµατος ανεπάρκειας σιτηρών είναι η επιδότηση του 
ψωµιού και η µέχρι τώρα χαµηλή τιµή αγοράς των ντό-
πιων σιτηρών και προτείνουν ως λύση αφενός την παρο-
χή κινήτρων στους αγρότες και αφετέρου την αναµόρ-
φωση του συστήµατος επιδότησης, ώστε να διασφαλίζε-
ται, ότι αυτό ωφελεί αυτούς που πραγµατικά το έχουν 
ανάγκη και θα εξοικονοµεί χρήµατα για την Κυβέρνηση.  
 
Ενίσχυση Κλωστοϋφαντουργίας:Ενίσχυση Κλωστοϋφαντουργίας:Ενίσχυση Κλωστοϋφαντουργίας:Ενίσχυση Κλωστοϋφαντουργίας: Σύµφωνα µε την κρατι-
κή εφηµερίδα Al-Akhbar, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εµπορί-
ου και Βιοµηχανίας δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση θα κατα-
βάλει 280 εκ αιγ. Λίρες ως ενίσχυση σε 120 κλωστοϋφα-
ντουργικές επιχειρήσεις της χώρας, που επλήγησαν από 
ελλείψεις σε νήµατα και 
την αύξηση των διεθνών 
τιµών. Εξάλλου, ο Αιγύπτι-
ος Πρωθυπουργός ανα-
κοίνωσε, πως  δε θα επι-
βάλλονται δασµοί στα 
υφάσµατα έως τις 
31.03.2011 και, πως η 
επιδότηση των εξαγωγέ-
ων υφασµάτων, οι οποίοι 
χρησιµοποιούν εγχώριες 
πρώτες ύλες, θα αυξηθεί 
σε 50%. Αναλυτές τονί-
ζουν, ότι η εν λόγω κρίση 
προέκυψε, καθώς υπήρχε 
µειωµένη ζήτηση τα προηγούµενα χρόνια, λόγω της πα-
γκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ενώ τώρα που η ζήτηση 
άρχισε πάλι να αυξάνεται δεν υπάρχει και η ανάλογη 
προσφορά. Η παραγωγή βαµβακιού βαίνει µειούµενη τα 
τελευταία 30 χρόνια στην Αίγυπτο, κάτι που,  προβλέπε-
ται να συνεχιστεί και το οικονοµικό έτος 2010/11. Σχε-
δόν το 60% των αναγκών για βαµβάκι στη χώρα καλύ-
πτεται µε εισαγωγές, κυρίως από την Ελλάδα και τη Συ-
ρία, ενώ προβλέπεται η συνέχιση της αύξησης τόσο της 
παραγόµενης ποσότητας όσο και  των εισαγωγών το 
επόµενο οικονοµικό έτος, ενώ αναµένεται πτώση στις 
εξαγωγές, λόγω µεγαλύτερης απορρόφησης από την 
τοπική αγορά. Γεγονός είναι, όπως τονίζουν οι ίδιοι ανα-
λυτές, ότι η χώρα αντιµετωπίζει µεγάλο ανταγωνισµό 
από την Τουρκία, την Κίνα και την Ινδία και διατυπώνε-
ται η πρόταση από ορισµένες πλευρές να επικεντρωθεί 
η Αίγυπτος µόνο σε επενδύσεις ακατέργαστου βαµβα-
κιού, στο οποίο διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα.   
 
ΑιγυπτιοΑιγυπτιοΑιγυπτιοΑιγυπτιο----κινεζικές συµφωνίες: κινεζικές συµφωνίες: κινεζικές συµφωνίες: κινεζικές συµφωνίες: Κατά τη διάρκεια ενός 
επιχειρηµατικού forum στο Κάϊρο, στο οποίο συµµετεί-
χαν αιγυπτιακές και κινεζικές εταιρείες µε έδρα την ε-
παρχία Guangdong, υπογράφηκαν 22 συµφωνίες για 
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επενδύσεις συνολικού ύψους $250 εκ Σηµειώνεται, ότι η 
επαρχία Guangdong αποτελεί τον πρώτο σε προτιµήσεις 
προορισµό επενδύσεων στην Κίνα, έχει ετήσιο ρυθµό ανά-
πτυξης 13,6%, ενώ η αξία των εξαγωγών της ανέρχεται στο 
1/3 της συνολικής αξίας των κινεζικών εξαγωγών. Οι συµ-
φωνίες, που υπογράφηκαν αφορούν τους τοµείς: κατα-
σκευαστικό, οικιστικό, µεταλλευτικό, υφαντουργίας, µετα-
φορών, τουρισµού, επιπλώσεων, χηµικών και φαρµακευτι-
κών, ηλεκτρονικών, οικιακών συσκευών και µηχανικού εξο-
πλισµού.  
    
Εξόρυξη χρυσού:Εξόρυξη χρυσού:Εξόρυξη χρυσού:Εξόρυξη χρυσού: Σύµφωνα µε δηλώσεις του Αιγύπτιου Υ-

πουργού Πετρελαίου και 
Μεταλλευµάτων κ. Sameh 
Fahmy, η Κυβέρνηση ετοιµά-
ζει νέο νόµο, µε σκοπό την 
προσέλκυση επενδύσεων για 
εξόρυξη χρυσού στην Ανατο-
λική Έρηµο, δραστηριότητα 
η οποία ατόνησε τον περα-
σµένο αιώνα εξαιτίας των 
περιορισµών σε επενδύσεις, 
που επέβαλε ο τότε Πρόε-
δρος Νάσσερ.  
Η ανανέωση του ενδιαφέρο-
ντος ξένων επενδυτών για 
τον συγκεκριµένο τοµέα α-
ναθερµάνθηκε το 2008 µε 

την σύσταση του «Κώδικα Εξορύξεων» προσελκύοντας αρ-
κετές ξένες εταιρείες, όπως την καναδική Nuinsco. Το αρ-
µόδιο Υπουργείο σχεδίασε ένα χάρτη της Ανατολικής ερή-
µου εντοπίζοντας 120 τοποθεσίες, στις οποίες πιστεύεται 
ότι γίνονταν εξορύξεις χρυσού την εποχή των Φαραώ, ενώ 
γνωστοποίησε ότι ήδη 100 αλλοδαπές εταιρείες έχουν επι-
δείξει ανάλογο ενδιαφέρον.         

 

Χρηµατιστήριο Καίρου:Χρηµατιστήριο Καίρου:Χρηµατιστήριο Καίρου:Χρηµατιστήριο Καίρου: Ο νέος πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου 
του Καίρου κ. Khaled Serry Siam δήλωσε στα πλαίσια ενός 
Συνεδρίου, ότι τα σοβαρότερα προβλήµατα, που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν, είναι οι κανονισµοί, που διέπουν τις εισηγµέ-
νες εταιρείες και ο έλεγχός τους, καθώς και η έλλειψη ώριµων 
και ενηµερωµένων επενδυτών. Από την άλλη πλευρά, θεωρεί 
ότι λόγοι, που κάνουν το συγκεκριµένο Χρηµατιστήριο ελκυστι-
κό είναι οι σταθερές και επαρκείς τιµές συναλλάγµατος και η 
έλλειψη περιορισµών σε αλλοδαπές επενδύσεις, στον επανα-
πατρισµό κεφαλαίων και στα κέρδη.  Ο κ. Siam δήλωσε, ότι 
ετοιµάζονται νέα µέτρα και κανονισµοί, προκειµένου να επι-
ταθούν οι έλεγχοι στις µεταβιβάσεις και πωλήσεις, καθώς το 
Χρηµατιστήριο έχει συχνά κατηγορηθεί για παραβίαση των 
διαδικασιών και για λάθη στους ισολογισµούς των εισηγµένων. 
Σηµειώνεται, ότι το 77% των επενδυτών του Χρηµατιστηρίου 
του Καίρου είναι Αιγύπτιοι. 
Αγορά Κεφαλαίων:Αγορά Κεφαλαίων:Αγορά Κεφαλαίων:Αγορά Κεφαλαίων: Ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου του Καϊ-
ρου κ. Khaled Serry Sayam δήλωσε, ότι εντός ολίγων εβδοµά-
δων πρόκειται να αρχίσει άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατι-
στήριο, σε µια προσπάθεια να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις 
µεταφορών και ενέργειας, οι οποίες θεωρείται ότι απέτυχαν 
να εναρµονιστούν µε τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού. Για 
την κάλυψη των αναγκών αυτών, η Κυβέρνηση σχεδιάζει έργα 
υποδοµών ύψους $8.75 δις τους επόµενους 18 µήνες. O κ. 
Saυam συµπλήρωσε, ότι τα επόµενα τρία χρόνια πρόκειται να 
υλοποιηθούν «τεράστια έργα» στον τοµέα των υποδοµών και 
ότι ο τραπεζικός τοµέας δε µπορεί να καλύψει την χρηµατο-
δότησή τους.  
Η ισοτιµία αιγυπτιακής λίρας - δολαρίου έφτασε στις 18.10 
στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 2007 
(αποδίδεται στο προεκλογικό κλίµα), που σηµαίνει ότι η ζήτη-
ση αιγυπτιακών τίτλων από ξένους επενδυτές έχει ατονήσει, 
αν και το ενδιαφέρον για την αγορά µετοχών από αλλοδα-
πούς συνεχίστηκε.  
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Απαγόρευση εξαγωγής τσιµέντουΑπαγόρευση εξαγωγής τσιµέντουΑπαγόρευση εξαγωγής τσιµέντουΑπαγόρευση εξαγωγής τσιµέντου:::: Ο 
Αιγύπτιος Υπουργός Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας κ. Rachid Mohamed 
Rachid δήλωσε, ότι δεν πρόκειται να 
επεκταθεί χρονικά η απαγόρευση 
εξαγωγής τσιµέντου από τη χώρα, η 
οποία έληξε στα τέλη Σεπτεµβρίου, 
καθώς οι µηχανισµοί προσφοράς και 
ζήτησης εξασφαλίζουν τις ανάγκες 
της αγοράς και δεν τίθεται θέµα κρα-
τικής παρέµβασης. Η απαγόρευση 
εξαγωγών επιβλήθηκε το 2009, όταν 
η ζήτηση τσιµέντου αυξήθηκε κατά 
25% λόγω της αυξηµένης οικοδοµι-
κής δραστηριότητας, ωστόσο, έκτοτε, 
η ζήτηση έχει µειωθεί. Το 2006 η 
Αίγυπτος ήταν η 5η µεγαλύτερη εξα-
γωγέας τσιµέντου παγκοσµίως. Επι-
πλέον, έγινε γνωστό, ότι η Κυβέρνηση 
προτίθεται να χορηγήσει 12 νέες 
άδειες σε βιοµηχανίες παραγωγής 
τσιµέντου, µε στόχο την κατά 40% 
αύξησης της παραγωγής του έως το 
2015.  
 
Στροφή κατασκευαστικών εταιρειών Στροφή κατασκευαστικών εταιρειών Στροφή κατασκευαστικών εταιρειών Στροφή κατασκευαστικών εταιρειών 
στην µεσαία τάξη:στην µεσαία τάξη:στην µεσαία τάξη:στην µεσαία τάξη: Εκπρόσωποι κατα-
σκευαστικών εταιρειών,  δήλωσαν, ότι 
το ενδιαφέρον τους πλέον εστιάζεται 
στα µεσαίες και κατώτερες εισοδηµα-
τικά τάξεις. Όπως τόνισαν, υπάρχει 
ανισορροπία µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης οικιών για τις τάξεις αυτές, 
που οφείλεται όχι µόνο στο ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της οικοδοµικής 
δραστηριότητας τα προηγούµενα 
χρόνια αφορούσε την ανώτερη εισο-
δηµατικά τάξη, αλλά και σε δηµογρα-
φικούς παράγοντες (αύξηση γάµων, 
ετήσιος αριθµός αύξησης πληθυσµού 
2% ή 1.6 εκ.) Επιπλέον, λόγω της επι-
βράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης, η 
ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες µειώ-
θηκε κατά 50%, ενώ αυτή για µικρο-
µεσαίες κατά 20%, ενώ σύµφωνα µε 
πρόσφατες µελέτες το 95% των Αιγυ-
πτίων αναζητεί σπίτι µικρότερο των 
125 τ.µ. (σηµειώνεται, ότι οι προσφε-
ρόµενες κατοικίες είναι γενικά µεγά-
λες λόγω του µεγέθους των οικογε-
νειών). Έτσι, πολλές εταιρείες έχουν 
ήδη προχωρήσει στην κατασκευή 
πολυκατοικιών στα περίχωρα του 
Καϊρου, που περιλαµβάνουν µικρότε-
ρα διαµερίσµατα. Σηµειώνεται ότι ο 
κατασκευαστικός τοµέας της Αιγύ-
πτου ξεπέρασε τις συνέπειες της πα-
γκόσµιας οικονοµικής κρίσης  λόγω 
της ρευστότητας στην οικονοµία αλλά 

και λόγω του µεγάλου νεανικού πλη-
θυσµού της χώρας (και συνεπώς µε-
γάλης ζήτησης σε στέγη). Παρόλαυτα, 
η ίδια έλλειψη πιστωτικών δυνατοτή-
των υπήρξε εµπόδιο για την ανάπτυ-
ξη µικροµεσαίας αγοράς ακινήτων. Η 
Κυβέρνηση ετοιµάζεται να ψηφίσει 
έναν νέο νόµο, που θα αυξήσει το 
συνολικό ποσό προς δανειοδότηση 
για αγορά κατοικίας. Βέβαια, παρά 
την έµφαση που φαίνεται να δίνεται 
στη µικροµεσαία τάξη, η κατασκευή 
πολυτελών κτισµάτων θα συνεχιστεί. 
Οι κατασκευές παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην αιγυπτιακή οικονοµία συ-
νεισφέροντας το 8.6% του ΑΕΠ και 
απασχολώντας το 10% του εργατικού 
δυναµικού. Το 1ο τέταρτο του οικονο-
µικού έτους 2010/11 (Ιούλιος-
Σεπτέµβριος 2010), οι επενδύσεις 
στον εν λόγω τοµέα έφτασαν το 9%, 
ενώ, ακόµα κι αν η ζήτηση για πολυ-
τελή κτίρια µειώνεται, υπάρχει σηµα-
ντική δηµογραφική πίεση, που µε τη 
σειρά της δίνει ώθηση σε νέες κατα-
σκευές, επηρεάζοντας έτσι θετικά το 
σύνολο της οικονοµίας.   
Συνεργασία Συνεργασία Συνεργασία Συνεργασία ArcelorArcelorArcelorArcelor----Egyptian IronEgyptian IronEgyptian IronEgyptian Iron &  &  &  & 
SteelSteelSteelSteel:::: Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες, η µεγαλύτερη εταιρεία 
χάλυβα στον κόσµο Arcelor Mittal 
έχει αρχίσει διερευνητικές επαφές µε 

την αιγυπτιακή Egyptian Iron & Steel, 
προκειµένου να διαπιστωθεί η δυνα-
τότητα µεταξύ τους συνεργασίας, η 
οποία, εάν ευοδωθεί, µπορεί να επι-
φέρει $2,6 δις. στην αιγυπτιακή πλευ-
ρά, δεδοµένου ότι,  τα σχέδια της 
Arcelor Mittal περιλαµβάνουν επενδύ-
σεις και µεταφορά τεχνολογίας και 
εξοπλισµού στα εργοστάσια της αιγυ-
πτιακής εταιρείας.  
 
Έρευνες αντίΈρευνες αντίΈρευνες αντίΈρευνες αντί----ντάµπιγκ για εισαγωγές ντάµπιγκ για εισαγωγές ντάµπιγκ για εισαγωγές ντάµπιγκ για εισαγωγές 
τουρκικού χάλυβα: τουρκικού χάλυβα: τουρκικού χάλυβα: τουρκικού χάλυβα: Το Αιγυπτιακό 
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
ανακοίνωσε, ότι η χώρα έχει αρχίσει 
έρευνες για να διαπιστωθούν τυχόν 
ενέργειες ντάµπιγκ χάλυβα εκ µέρους 
της Τουρκίας, κάτι που θα µπορούσε 
να παραβιάσει την συµφωνία ελεύθε-
ρου εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών, 

εάν η Αίγυπτος προβεί σε αντίποινα. Η 
Αίγυπτος αποτελεί σηµαντική αγορά 
χάλυβα για την Τουρκία, εξαιτίας της 
έντονης οικοδοµικής της δραστηριότη-
τας. Ο Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχα-
νίας δήλωσε, ότι πρέπει να υπάρχει υ-
γιής ανταγωνισµός και ότι, επιπλέον, η 
τοπική αγορά πρέπει να προστατευτεί 
από παράνοµες πρακτικές. Οι έρευνες 
ήταν αποτέλεσµα καταγγελίας του Επι-
µελητηρίου Χαλυβουργικών Βιοµηχα-
νιών τον περασµένο Αύγουστο στην 
Αρχή αντι-ντάµπιγκ, ότι πρακτικές ντά-
µπιγκ από την τουρκική ζηµίωναν την 
τοπική βιοµηχανία. Επισηµαίνεται, ότι οι 
εισαγωγές τουρκικού χάλυβα αυξήθη-
καν σηµαντικά στις αρχές 2010 µετά 
την πτώση των διεθνών τιµών και παρό-
τι οι τιµές του αιγυπτιακού έµειναν στα-
θερές. Ανάλογη αύξηση των εισαγωγών 
το 2009 είχε οδηγήσει τον µεγαλύτερο 
παραγωγό χάλυβα στην Αίγυπτο, την 
Ezz Steel να ζητήσει ενέργειες αντί-
ντάµπιγκ, αλλά τον περασµένο Μάϊο η 
Κυβέρνηση αποφάσισε να µην προχω-
ρήσει στην περαιτέρω εξέταση των έως 
τότε καταγγελιών, καθώς θεωρήθηκε, 
ότι οι αυξηµένες εισαγωγές δεν 
έβλαψαν σοβαρά την εγχώρια βιοµηχα-
νία. Επισηµαίνεται, ότι η Αίγυπτος και η 
Τουρκία υπέγραψαν Συµφωνία Ελεύθε-
ρου Εµπορίου το 2005.  
  
Αύξηση επενδύσεων σε ιδιωτικά σχολεί-Αύξηση επενδύσεων σε ιδιωτικά σχολεί-Αύξηση επενδύσεων σε ιδιωτικά σχολεί-Αύξηση επενδύσεων σε ιδιωτικά σχολεί-
α:α:α:α: Η αιγυπτιακή κατασκευαστική εται-
ρεία Cairo for Investment and Real 
Estate Development, η οποία ειδικεύε-
ται στην κατασκευή και διαχείριση ιδιω-
τικών σχολείων, ανακοίνωσε, ότι αναµέ-
νει τα έσοδα από τη συγκεκριµένη δρα-
στηριότητά της να ανέλθουν σε $17,5 
εκ. το 2010 και ότι προβλέπει περαιτέ-
ρω αύξησή τους το 2011 σε $26 εκ. 
Για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου 
τοµέα επιδεικνύεται ενδιαφέρον από 
πολλές αιγυπτιακές εταιρείες, καθώς οι 
διευθυντές τους συχνά εκφράζουν τη 
δυσαρέσκειά τους για το ότι σε µια οι-
κονοµία, που σηµείωσε ρυθµό ανάπτυ-
ξης 5.1% το 2009/10 και αναµένεται 
αυτός να ανέλθει σε 6% το τρέχον οικο-
νοµικό έτος, τα δηµόσια σχολεία δεν 
παράγουν αρκετούς και µε τις απαραί-
τητες δεξιότητες αποφοίτους, οι οποίοι 
µπορούν να απορροφηθούν την αγορά. 
Η συγκεκριµένη εταιρεία έχει υπό τον 
έλεγχό της 17 σχολεία, τα οποία προ-
βλέπεται να αυξηθούν σε 20 το 2011 
και 25 το 2012 . 
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Ηλιακή ενέργειαΗλιακή ενέργειαΗλιακή ενέργειαΗλιακή ενέργεια 

Η Αίγυπτος εξασφάλισε κονδύλι $270 εκ. 

από την Παγκόσµια Τράπεζα για την κα-

τασκευή σταθµού ηλιακής ενέργειας, 

δυναµικότητας 100 ΜW. Αυτή τη στιγµή 

η χώρα παράγει ενέργεια περίπου 

25.000 megawatts, τα οποία δεν επαρ-

κούν, όπως δείχνουν οι συνεχιζόµενες 

διακοπές ρεύµατος σε πολλές περιοχές, 

ενώ υπάρχει στόχος να επενδυθεί ποσό 

$100-200 δις. για τριπλασιασµό της 

παραγωγής έως το 2027. Η Κυβέρνηση 

ανακοίνωσε, ότι από τα $270 εκ. της 

Παγκόσµιας Τράπεζας, τα $100 εκ. απο-

τελούν Επένδυση του Clean Technology 

Fund (θυγατρική της Παγκόσµιας Τράπε-

ζας) και τα $170 εκ. αποτελούν δάνειο 

της Τράπεζας. Το περασµένο Αύγουστο η 

Αιγυπτιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε, ότι 

είχε εξασφαλίσει $600 εκ. δάνειο από 

την Παγκόσµια Τράπεζα για χρηµατοδό-

τηση της κατασκευής του σταθµού ηλε-

κτρικής ενέργειας στη Βόρεια Γκίζα στα 

περίχωρα του Καιρου, δυανµικότητας 

1,500  MW.  

 

 

 

Νέοι Σταθ-Νέοι Σταθ-Νέοι Σταθ-Νέοι Σταθ-

µοί Ενέρ-µοί Ενέρ-µοί Ενέρ-µοί Ενέρ-

γειας:γειας:γειας:γειας: Το 

Αιγυπτιακό 

Υπουργείο 

Ηλεκτρισµού ανακοίνωσε, ότι πρόκειται 

να υπογράψει Συµφωνία µε την εταιρεία 

του Κουβέιτ Kharafi Group, ώστε η τε-

λευταία να κατασκευάσει 2 νέους σταθ-

µούς ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής 

ισχύος 1.000 MW κόστους περίπου 

$645 εκ. Ο ένας εκ των δύο νέων 

σταθµών πρόκειται να κατασκευαστεί 

στην Ισµαηλία (κανάλι του Σουέζ), 

ενώ ο άλλος στην περιοχή Damietta 

στις ακτές της Μεσογείου. 

 

Εισαγωγές πετροχηµικών από το Εισαγωγές πετροχηµικών από το Εισαγωγές πετροχηµικών από το Εισαγωγές πετροχηµικών από το     

ΙράνΙράνΙράνΙράν    

 Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων 

Mehr µετέδωσε δηλώσεις του διευθυ-

ντή της εταιρείας εµπορίας πετροχη-

µικών ότι 25.000 τόνοι πετροχηµικών 

εξήχθησαν από το Ιράν στην Αίγυπτο. 

Σηµειώνεται, ότι οι δύο χώρες, οι ο-

ποίες δεν έχουν αποκαταστήσει τις 

διπλωµατικές τους σχέσεις από την 

ισλαµική επανάσταση του 1979, ενώ 

ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να επα-

ναληφθούν οι µεταξύ τους τακτικές 

αεροπορικές επιβατικές πτήσεις. Σύµ-

φωνα µε τον Ιρανό αξιωµατούχο, 

στόχος του Ιράν είναι η αύξηση των 

εξαγωγών πετρελαίου στη Μέση Ανα-

τολή. Το Ιράν, σύµφωνα µε ιρανικές 

πηγές,  έχει εξάγει από τις αρχές του 

νέου ιρανικού έτους (20 Μαρτίου 

2010) πετροχηµικά αξίας $4.3 δις 

(αύξηση 56% σε σχέση µε την µε την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούµε-

νου έτους), από το οποίο 41.5% κα-

τευθύνθηκε στην Άπω Ανατολή, 

23.9% στη Μέση Ανατολή και 10.7% 

στην Ινδία.  

 

Αύξηση παροχής φυσικού αερίουΑύξηση παροχής φυσικού αερίουΑύξηση παροχής φυσικού αερίουΑύξηση παροχής φυσικού αερίου    

 Σύµφωνα µε τα κρατικά µέσα ενηµέ-

ρωσης, ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρε-

λαίου δήλωσε, ότι υπάρχει σχέδιο 

αύξησης της παροχής φυσικού αερί-

ου σε σπίτια, µε στόχο την εξυπηρέτη-

ση 750.000 επιπλέον καταναλωτών 

το οικονοµικό έτος 2010/11, που 

σηµαίνει αύξηση της τάξης του 55% 

σε ένα έτος. Σε σχετική µε το θέµα 

ανακοίνωσή της, η Αιγυπτιακή Εται-

ρεία Χαρτοφυλακίου Φυσικού Αερίου 

ανακοίνωσε, ότι µόνο το τρέχον έτος 

θα διευρυνθεί η παροχή φυσικού αερίου 

στην Άνω Αίγυπτο (Νότια Αίγυπτος) σε 

100.000 καταναλωτές.    

Ευρωπαϊκό δάνειο:Ευρωπαϊκό δάνειο:Ευρωπαϊκό δάνειο:Ευρωπαϊκό δάνειο: Σύµφωνα µε δηµοσι-

ογραφικές πηγές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων παρέτεινε 2 δάνεια προς 

το αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισµού 

και Ενέργειας, συνολικού ύψους €560 

εκ. Από αυτά, τα €260 εκ. θα χρησιµο-

ποιηθούν για την αναβάθµιση του εθνι-

κού ηλεκτρι-

κού δικτύου, 

ενώ µε τα 

υπόλοιπα 

€300 εκ. θα 

χρηµατοδο-

τηθεί η κα-

τασκευή του 

σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας στη Βό-

ρειο Γκίζα, ισχύος 1.500 MW, ο οποίος 

θα τεθεί σε λειτουργία το 2014. Ο Υ-

πουργός Ηλεκτρισµού και Ενέργειας κ. 

Hassan Younes δήλωσε, ότι το συνολικό 

κόστος για την αναβάθµιση του ηλεκτρι-

κού δικτύου της Αιγύπτου υπολογίζεται 

σε €762 εκ., που θα καλυφθούν µε δα-

νεισµό από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή 

Τράπεζα και από άλλες αναπτυξιακές 

Τράπεζες της Ευρώπης, µε δωρέα 

ύψους €20 εκ. από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή και µε εσωτερική χρηµατοδότηση 

από την Αιγυπτιακή Εταιρεία Ηλεκτρι-

σµού.   
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Συγχώνευση εταιρειώνΣυγχώνευση εταιρειώνΣυγχώνευση εταιρειώνΣυγχώνευση εταιρειών 

Η Αιγυπτιακή Weather Investments 
(στην οποία ανήκει και η Wind Hellas) 
και η ρωσική Vimpelcom υπέγραψαν 
µια συµφωνία ύψους $6.6 δις., δηµι-
ουργώντας έτσι την πέµπτη µεγαλύτερη 
εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσµο. Η 
συµφωνία, στην οποία δεν περιλαµβά-
νεται η Wind Hellas, αλλά το 51.7% της 
αιγυπτιακής Orascom Telecom και το 
100% της Wind Italy, ποσοστά που που-
λήθηκαν στην Vimpelcom, αποτελεί τη 
µεγαλύτερη διεθνή συµφωνία που έγινε 
ποτέ από ρωσική εταιρεία.  
Ο κύριος µέτοχος της  Weather Invest-
ments Naquib Sawiris, ο οποίος θα 
µετέχει στο νέο διοικητικό συµβούλιο 
της  Vimpelcom δήλωσε, ότι η συµφωνί-
α αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα των 
δύο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας εταιρειών 
και την υψηλή αξία, που µε τα χρόνια 
δηµιουργήθηκε για τους µετόχους τους. 
Ο διευθυντή της ρωσικής Vimpelcom 
δήλωσε, ότι µε τη συγχώνευση δηµιουρ-
γείται µια κορυφαία παγκόσµια εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών µε ισχυρές βάσεις στην 
Ασία, Ευρώπη και Αφρική.   
    
OutsourcingOutsourcingOutsourcingOutsourcing::::  
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών της 
εταιρείας Vodafone, η Αίγυπτος έχει τη 
δυνατότητα να γίνει κορυφαίος προορι-
σµός για δραστηριότητες εξωτερικής 
ανάθεσης (outsourcing) παγκοσµίως. 
Εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν, 

ότι η Αίγυπτος αποτελεί την τρίτη ση-
µαντικότερη χώρα σε έµψυχο δυναµι-
κό στην περιοχή Ευρώπης-Μ. Ανατο-
λής-Αφρικής.  
Ο µεγάλος αριθµός αποφοίτων Πανεπι-
στηµίων (330.000 το χρόνο) καθώς 
και η βαρύτητα που δίνεται στην εκµά-
θηση ξένων γλωσσών, καθιστά τη χώ-
ρα ανταγωνιστική, ακόµα και σε σχέση 
µε την Ινδία και τις Φιλιππίνες, που 
αποτελούν τους κορυφαίους προορι-
σµούς outsourcing. Θετικά αποτιµώ-
νται επίσης οι προσπάθειες της Κυβέρ-
νησης να διευκολύνει τη δραστηριότη-
τα απλοποιώντας τις φορολογικές και 
δασµολογικές διαδικασίες θεσπίζοντας 
σχετικούς νόµους. Το περασµένο έτος, 
η Αίγυπτος κατέλαβε την 13η θέση 
στον τοµέα της παροχής παγκόσµιων 
υπηρεσιών, ενώ φέτος κατέλαβε την 
6η θέση. 
 
Αύξηση συνδροµητών κινητής Αύξηση συνδροµητών κινητής Αύξηση συνδροµητών κινητής Αύξηση συνδροµητών κινητής     
τηλεφωνίαςτηλεφωνίαςτηλεφωνίαςτηλεφωνίας 
Σε 60.2 εκατοµµύρια ανήλθε ο αριθ-
µός των συνδροµητών κινητής τηλεφω-
νίας στην Αίγυπτο τον περασµένο Ια-
νουάριο, σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ση-
µειώνοντας αύξηση 20.3% σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε 
αναλυτές της αγοράς να αναµένεται 

µεγαλύτερη αύξηση στο µέλλον (82 εκ. 
συνδροµές το 2013), καθώς κυρίαρχο 
φαινόµενο αποτελεί η πολλαπλότητα 
συνδροµών (περισσότερες από 1 κινη-
τές συνδέσεις για κάθε άτοµο) και η 
προσφορά πολλαπλών υπηρεσιών από 
τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
(mobile banking, πακέτα φτηνών συν-
δροµών, δωρεάν αξεσουάρ κλπ).  
Οι συνδροµές σταθερής τηλεφωνίας 
µειώθηκαν σε 9.9 εκ., δηλ. πτώση 5% 
σε ένα έτος. Σύµφωνα µε τους αναλυ-
τές, το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών 
προτίθεται να εξουσιοδοτήσει την 
Telecom Egypt, τη µοναδική εταιρεία 

σταθερής τηλεφωνίας (κρατική) να 
διαµορφώσει πακέτο προσφορών, το 
οποίο θα περιλαµβάνει την παροχή 
άλλων υπηρεσιών δωρεάν.  
Τέλος, αναφορικά µε τους χρήστες 
διαδικτύου, έγινε γνωστό, ότι ο αριθ-
µός τους αυξήθηκε σε 22.1 εκατοµµύ-
ρια, σηµειώνοντας αύξηση 43% σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος.  
 
 

Wind HellasWind HellasWind HellasWind Hellas:::: Αποχωρεί τελικά έπειτα 
από τέσσερα χρόνια από την Wind 
Hellas ο Αιγύπτιος κροίσος Naquib 
Sawiris, καθώς η εταιρεία πέρασε στον 
έλεγχο των κατόχων των οµολογιών 
υψηλής εξασφάλισης (διεθνείς θεσµι-
κοί επενδυτές, προερχόµενοι κυρίως 
από τις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία), οι 
οποίοι και κατέθεσαν την πιο συµφέ-
ρουσα προσφορά.  
Σηµειώνεται, ότι τον Ιούλιο η Wind ξεκί-
νησε διαδικασία αναδιάρθρωσης (τη 
δεύτερη στα 4 χρόνια παρουσίας της 
στην Ελλάδα). Η παραπάνω εξέλιξη, 
που στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε θετι-
κή, καθώς αποτελεί σηµαντική επένδυ-
ση στην δύσκολη οικονοµικά περίοδο 
που διέρχεται η χώρα, αποτελεί νέο 
πλήγµα για τον Αιγύπτιο επιχειρηµατία, 
ο οποίος, ενώ είχε πρόσφατα συµφω-
νήσει να πουλήσει την εταιρεία τηλεπι-
κοινωνιών του στην ρωσική Vimpel-
com, η διαδικασία σταµάτησε λόγω 
της θυγατρικής στο Αλγέρι Djezzy, την 
οποία η Αλγερινή Κυβέρνηση προσπα-
θεί να κρατικοποιήσει.  
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Εισαγωγές σιτηρών: Εισαγωγές σιτηρών: Εισαγωγές σιτηρών: Εισαγωγές σιτηρών: Η Αίγυπτος, που 

αποτελεί τον µεγαλύτερο εισαγωγέα 

σιτηρών παγκοσµίως, αγόρασε 

240.000 τόνους γαλλικών ($285/

τόνο) και καναδικών ($275/τόνο) 

σιτηρών για τον επόµενο ∆εκέµβριο. 

Από την αρχή του τρέχοντος οικονο-

µικού έτους (1.07.2010), αγοράστη-

καν 2.35 εκ. τόνοι γαλλικών, αµερικά-

νικων και καναδικών σιτηρών, ενώ το 

προηγούµενο οικονοµικό έτος και 

πριν από την απαγόρευση εξαγωγών 

ρωσικών σιτηρών, αγοράστηκαν συ-

νολικά 5.53 εκ. τόνοι αµερικανικών, 

γαλλικών, ρωσικών γερµανικών καζα-

κικών και καναδικών σιτηρών για την 

κάλυψη των αναγκών της εγχώριας 

αγοράς. 

 

Κίνητρα για εισαγωγές κρέατος:Κίνητρα για εισαγωγές κρέατος:Κίνητρα για εισαγωγές κρέατος:Κίνητρα για εισαγωγές κρέατος:    

Εξαιτίας της αλµατώδους αύξησης 

των τιµών κόκκινου κρέατος και που-

λερικών, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ 

το µέσο ποσοστό αύξησης παγκοσµί-

ως φτάνοντας αντίστοιχα σε 25% και 

40%, η αιγυπτιακή Κυβέρνηση απο-

φάσισε να προσφέρει κίνητρα σε ει-

σαγωγείς, προκειµένου να αυξηθεί η 

προσφορά των συγκεκριµένων προϊό-

ντων και να εξισορροπηθούν οι τιµές.  

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται δυνατότητα 

στις αιγυπτιακές τράπεζες να εξαι-

ρούν τους εισαγωγείς των συγκεκρι-

µένων προϊόντων από το να πληρώ-

νουν ως ελάχιστο ποσοστό το 50% 

της αξίας του ως ασφάλεια, που επι-

βάλλεται επίσηµα στις εισαγωγές. Η 

εν λόγω ρύθµιση θα ισχύσει για 6 µή-

νες και θα εναπόκειται στην διακριτική 

ευχέρεια των τραπεζών να καθορίσουν 

το ποσοστό, που θα επιβάλλουν ως α-

σφάλεια.   

 

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά 

µείωση του συγκεκριµένου ελάχιστου 

ποσοστού, καθώς πρόσφατα το εν 

λόγω ποσοστό είχε µειωθεί από 100% 

σε 50%, σε µια προσπάθεια συγκρά-

τησης του πληθωρισµού. Εκπρόσωποι 

των εισαγωγέων αντέδρασαν θετικά 

στο παραπάνω µέτρο, εκτιµώντας ότι 

θα συµβάλλει στην ενίσχυση της προ-

σφοράς και θα µειώσει τις τιµές, ενώ 

αντίθετα οι κτηνοτρόφοι και οι εκτρο-

φείς πουλερικών (που είχαν στο πα-

ρελθόν µειώσει κατά 50% τον εφοδια-

σµό της αγοράς εξαιτίας της γρίπης των 

πτηνών, γεγονός που οδήγησε στην αύ-

ξηση της τιµής τους) αντέδρασαν αρνη-

τικά, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση θα 

έπρεπε να πάρει µέτρα για την ποσοτι-

κή και ποιοτική βελτίωση της εγχώριας 

παραγωγής, παρά να προσφέρει κίνη-

τρα για επιπλέον εισαγωγές.     

    

 ΑµερικανοΑµερικανοΑµερικανοΑµερικανο----αιγυπτιακές εµπορικές σχέ-αιγυπτιακές εµπορικές σχέ-αιγυπτιακές εµπορικές σχέ-αιγυπτιακές εµπορικές σχέ-

σεις:σεις:σεις:σεις: Η εµπορική σύµβουλος των ΗΠΑ 

στο Κάϊρο δήλωσε, ότι οι ΗΠΑ επιδιώ-

κουν να διπλασιάσουν τις εξαγωγές 

τους στην Αίγυπτο την επόµενη πενταε-

τία στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβου-

λίας Εξαγωγών, που εγκαινίασε ο Πρόε-

δρος Οµπάµα τον περασµένο Μάρτιο. 

Τόνισε επίσης, ότι η Αίγυπτος αποτελεί 

ελκυστική αγορά για τους Αµερικανούς, 

καθώς αποτελεί την πολυπληθέστερη 

αραβική χώρα, ξεπέρασε την οικονοµι-

κή κρίση και έχει στρατηγική θέση στην 

περιοχή. Επιπλέον ανέφερε ότι τον 

Μάρτιο 2011 θα γίνει επιχειρηµατική 

αποστολή αµερικανικών εταιρειών στην 

Αίγυπτο µε στόχο τη σύναψη συµφω-

νιών για την κατασκευή ή εκσυγχρονι-

σµό λιµανιών της χώρας. Σηµειώνεται, 

ότι φέτος η Αίγυπτος ανακοίνωσε την 

κατασκευή 46 έργων υποδοµών αξίας 

$16 δις., Σε ερώτηση, αν η πολιτική 

αβεβαιότητα της Αιγύπτου (έπονται 

προεδρικές εκλογές και ο νυν Πρόεδρος 

δεν έχει ακόµη καταστήσει γνωστό, εάν 

είναι και πάλι υποψήφιος) επηρεάζει τις 

αµερικανικές επιχειρήσεις, η Αµερικανίδα 

σύµβουλος είπε, ότι οι επιχειρήσεις επιθυ-

µούν τη σταθερότητα, καθώς επενδύουν 

µεγάλα κεφάλαια, προσθέτοντας, ότι η 

Αίγυπτος τη διαθέτει, αφού ο νυν Πρόε-

δρος είναι στη θέση του εδώ και πολλά 

χρόνια και είναι γνωστό το συγκεκριµένο 

εµπορικό περιβάλλον, που έχει διαµορφω-

θεί. Το 2009 οι αµερικανικές εξαγωγές 

στην Αίγυπτο ήταν της τάξης των $5,3 

δις., ενώ οι αιγυπτιακές εξαγωγές στις 

ΗΠΑ έφτασαν τα $2,1 δις.   

 

ΤουρκικόΤουρκικόΤουρκικόΤουρκικό----Αιγυπτιακό Εµπόριο:Αιγυπτιακό Εµπόριο:Αιγυπτιακό Εµπόριο:Αιγυπτιακό Εµπόριο: Σύµφωνα 

µε ανακοίνωση του Αιγύπτιου Υπουργού 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας κ. Rachid Mo-

hamed Rachid, ο συνολικός όγκος του 

εµπορίου µεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου 

ανήλθε σε $3.2 δις στα τέλη του 2009 και 

αναµένεται να ανέλθει σε $4 δις έως το 

τέλος του 2010 και σε $5 δις το 2011. Ο 

Υπουργός χαρακτήρισε τις διµερείς σχέ-

σεις ως ένα καλό παράδειγµα επιτυχηµέ-

νης οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ δύο 

χωρών, τονίζοντας ότι η οικονοµική συνερ-

γασία της χώρας του µε αυτές της Μέσης 

Ανατολής και του Ισλαµικού κόσµου έχει 

ως στόχο την επιτάχυνση της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της βελτίωσης των συνθη-

κών διαβίωσης. Εξάλλου, από τη σύναψη 

Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου µεταξύ 

Αιγύπτου και Τουρκίας το 2007, έχουν 

αυξηθεί πολύ οι τουρκικές επενδύσεις 

στην Αίγυπτο. Το 2009 ανήλθαν σε $1.5 

δις, ενώ για το 2010 προβλέπεται να ξε-

περάσουν τα $2 δις. Τέλος, η τακτική σύν-

δεση λιµένων των δύο χωρών, που αναµέ-

νεται να εγκαινιαστεί τον Νοέµβριο θεω-

ρείται ότι θα συµβάλει στην αύξηση του 

εµπορίου, του τουρισµού, της ναυτιλίας 

και του διµερούς εµπορίου.   

 Εξαγωγές βαµβακιού:Εξαγωγές βαµβακιού:Εξαγωγές βαµβακιού:Εξαγωγές βαµβακιού: Ο Σύνδεσµος Εξα-

γωγέων Βαµβακιού Αλεξάνδρειας 

(Alcotexa)  δεσµεύτηκε να πουλήσει 

46.406 τόνους βαµβακιού την εβδοµάδα 

2-9.10.2010, σύµφωνα µε δηλώσεις εκ-

προσώπου του. Για την περίοδο 2010/11, 

που άρχισε τον περασµένο Σεπτέµβριο, οι 

εξαγωγικές υποχρεώσεις του Συνδέσµου 

ανέρχονται σε 64.930 τόνους αξίας 

$224,22 εκ. 
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Αναδιάρθρωση του τοµέα αρτοποιίας:Αναδιάρθρωση του τοµέα αρτοποιίας:Αναδιάρθρωση του τοµέα αρτοποιίας:Αναδιάρθρωση του τοµέα αρτοποιίας: 

Ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός κ. Ahmed 

Nazif ζήτησε από τους Υπουργούς Ε-

µπορίου & Βιοµηχανίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων να συγκροτήσουν µια 

οργανωτική Αρχή, η οποία θα επιθεω-

ρεί την παραγωγή και διανοµή του 

επιδοτούµενου ψωµιού, θα καταγρά-

φει τυχόν αυξανόµενες ανάγκες και θα 

ελέγχει την παραγωγή σε όλα τα στάδι-

α.  Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. 

Magdy Rady, δήλωσε, ότι έργο της 

Αρχής θα είναι η διασφάλιση της επαρ-

κούς και αποτελεσµατικής χρήσης του 

επιδόµατος και η ενθάρρυνση δηµι-

ουργίας µεγάλων µονάδων αρτοποιίας 

και µετατροπής των µικρής κλίµακας 

αρτοποιείων σε µεγάλης κλίµακας µο-

νάδες διανοµής. Οι Αιγύπτιοι κατανα-

λώνουν περίπου 14 εκ. τόνους σιτη-

ρών ετησίως, γεγονός που καθιστά την 

αντίστοιχη βιοµηχανία µια από τις 

σπουδαιότερες στη χώρα, κυρίως αν 

ληφθεί υπόψη, ότι πάνω από 240 εκ. 

φραντζόλες ψωµιού παράγονται καθη-

µερινά από περίπου 17.000 µικρά 

αρτοποιεία. Εξάλλου, ο Υπουργός Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων κ. Ali Mosehli 

παρουσίασε ένα πρόγραµµα για την 

αναδόµηση του συστήµατος παραγω-

γής µε απώτερο στόχο την αύξησή 

της, καθώς και για τη λειτουργία µι-

κροοικονοµικών προτύπων στα χωριά 

της χώρας και για την έναρξη λειτουρ-

γίας κρατικών µύλων και εταιρειών 

αρτοποιίας. Ο Αιγύπτιος Πρωθυπουρ-

γός κάλεσε τους αρµόδιους Υπουργούς 

να φροντίσουν για την έναρξη λειτουρ-

γίας της ανωτέρω Αρχής το συντοµότε-

ρο δυνατό, σε µια προσπάθεια να δια-

σφαλιστεί, ότι δε θα ξεσπάσουν εκ 

νέου οι βίαιες αναταραχές µεταξύ 

πολιτών και αστυνοµίας, που σηµειώ-

θηκαν στη χώρα εξαιτίας της έλλειψης 

στην αγορά επιδοτούµενου ψωµιού το 

2008.  

Μείωση κερδών καπνοβιοµηχανίας: Μείωση κερδών καπνοβιοµηχανίας: Μείωση κερδών καπνοβιοµηχανίας: Μείωση κερδών καπνοβιοµηχανίας: Τα 

κέρδη της µονοπωλιακής αιγυπτιακής 

εταιρείας τσιγάρων Eastern Company 

µειώθηκαν κατά 52% το πρώτο τέταρ-

το του οικονοµικού έτους 2010/11 

(1η Ιουλίου-30 Σεπτεµβρίου 2010), 

σύµφωνα µε πηγές του Χρηµατιστηρί-

ου του Καϊρου, ανερχόµενα σε 73 εκ. 

αιγυπτιακές λίρες (€9,3 εκ) σε σύγκριση 

µε 150.6 εκ. λίρες (€19,3 εκ.) την ίδια 

περίοδο του περασµένου έτους.   

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣ    
Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού διαχείρι-Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού διαχείρι-Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού διαχείρι-Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού διαχείρι-

σης υδάτων:σης υδάτων:σης υδάτων:σης υδάτων:  

Όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας κ. Rachid 

Mohamed Rachid, η Αίγυπτος αναζητεί 

περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στον 

τοµέα της διαχείρισης υδάτων και για 

το λόγο αυτό επαναπροκήρυξε διεθνή 

διαγωνισµό για τον σταθµό Abu 

Rawash προσφέροντας 20ετές συµβό-

λαιο για τη σχεδίαση, χρηµατοδότηση, 

κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή 

του, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι, 

για τους οποίους αυτός επαναπροκηρύ-

χθηκε. Ο Υπουργός υπογράµµισε ότι, 

«αναζητούνται επιθετικά» ιδιώτες εταί-

ροι και υπάρχει στόχος για επενδύσεις 

50εκ. λιρών Αιγύπτου (€6,6δις) σε έργα 

υποδοµής µέσα στους επόµενους 18 

µήνες 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Τουρισµού κ. 

Zoheir Garranah ανακοίνωσε, ότι το 

πρώτο εξάµηνο του 2010 και έπειτα 

από µια κακή τουριστικά χρονιά λόγω 

της οικονοµικής κρίσης, οι αφίξεις στη 

χώρα αυξήθηκαν κατά 21% φτάνοντας 

τα 7 εκ. άτοµα και τα αντίστοιχα έσοδα 

κατά 17,6% φτάνοντας τα $5,58 δις. Ο 

Υπουργός τόνισε, ότι αναµένεται ο αριθ-

µός των αυξήσεων έως το τέλος του 

2010 να ανέλθει σε 15 εκ., ενώ τα 

έσοδα σε $13 δις, ενώ αποκάλυψε, ότι 

η χώρα έχει θέσει σε εφαρµογή ένα 

φιλόδοξο σχέδιο µεγέθυνσης του τουρι-

στικού τοµέα, σύµφωνα µε το οποίο ο 

αριθµός των τουριστών θα ανέλθει σε 

25 εκ. και αυτός των εσόδων σε $21 

δις έως το 2022. Σύµφωνα πάντα µε 

τον Υπουργό Τουρισµού, τα αεροδρόµια 

της χώρας έχουν αναβαθµιστεί, προκει-

µένου να δέχονται µεγαλύτερο αριθµό 

αεροσκαφών, ενώ 212.000 δωµάτια 

ξενοδοχείων βρίσκονται υπό κατασκευή 

µε στόχο τον διπλασιασµό των ήδη λει-

τουργούντων στα επόµενα 5 χρόνια. 

Επισηµαίνεται, ότι αυτή τη στιγµή το 

12,6% του εργατικού δυναµικού απα-

σχολείται στον τοµέα του τουρισµού, 

ενώ οι περισσότεροι τουρίστες προέρ-

χονται από τη Ρωσία και ακολουθούν η 

Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ουκρα-

νία και η Πολωνία.  Αναλυτές της αγο-

ράς τονίζουν, ότι η οικονοµική κρίση 

στην Ευρώπη ωθεί πολλούς Ευρωπαί-

ους τουρίστες σε αναζήτηση χαµηλού 

κόστους τουριστικών προορισµών, 

όπως η Αίγυπτος. Επιπλέον, η Αίγυπτος 

εξακολουθεί να αποτελεί δηµοφιλή 

προορισµό για Ανατολικοευρωπαίους, 

κυρίως Ρώσους. Τελευταία, η διαφηµι-

στική εκστρατεία στο εξωτερικό κατευ-

θύνεται σε περιοχές µε µεγαλύτερες 

πιθανότητες µελλοντικής ανάπτυξης, 

όπως η Λατινική Αµερική, µε 5 χώρες 

της οποίας  υπεγράφη τον περασµένο 

Ιούλιο Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου 

και η Ασία, από την οποία µόνο α αριθ-

µός των Ινδών τουριστών αυξήθηκε 

κατά 37,8% το πρώτο τέταρτο του 

2010.  Ωστόσο διατυπώνονται ενστά-

σεις για το εάν θα πρέπει να ενθαρρύ-

νεται ο χαµηλού κόστους τουρισµός, 

καθώς δεν αποφέρει υψηλά έσοδα στη 

χώρα. Την ίδια στιγµή γίνονται προσπά-

θειες τόνωσης του ντόπιου και του 

προερχόµενου από τις αραβικές χώρες 

τουρισµού, καθώς, ενώ οι Ευρωπαίοι 

και Αµερικάνοι έρχονται µε σχετικά 

φτηνά πακέτα στη χαµηλή σαιζόν, οι 

άραβες νοικιάζουν στην πλειοψηφία 

τους πολυτελείς σουίτες και διαµένουν 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σήµερα 

οι άραβες τουρίστες στην Αίγυπτο απο-

τελούν το 18% του συνόλου των τουρι-

στών, το υψηλότερο ποσοστό αράβων 

τουριστών στον κόσµο 

 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
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2222ndndndnd International Fair for Ceramics and Sanitary ware  International Fair for Ceramics and Sanitary ware  International Fair for Ceramics and Sanitary ware  International Fair for Ceramics and Sanitary ware ---- ICS ICS ICS ICS 

 11-14/11/2010 
Tel. :Tel. :Tel. :Tel. :+2(02) 33368404 - 37491434 
Fax :Fax :Fax :Fax : +2(02) 33368404 

∆ιοργανωτής: ∆ιοργανωτής: ∆ιοργανωτής: ∆ιοργανωτής:  Climex Creation Co. 
ΤόπςΤόπςΤόπςΤόπς: : : : The Exhibition Complex (Hall 1,2,3) 
  
The International Exhibition for Machine Tools,Industry Tools, Welding &Cutting Equipment The International Exhibition for Machine Tools,Industry Tools, Welding &Cutting Equipment The International Exhibition for Machine Tools,Industry Tools, Welding &Cutting Equipment The International Exhibition for Machine Tools,Industry Tools, Welding &Cutting Equipment ---- Mactech  Mactech  Mactech  Mactech ---- Handling  Handling  Handling  Handling 
Expo Expo Expo Expo ---- Air Tech  Air Tech  Air Tech  Air Tech ---- TranspoTech TranspoTech TranspoTech TranspoTech 
25-28/11/2010 
Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: +2(02) 526 44 99 - 5247996 
Fax:Fax:Fax:Fax: +2(02) 5264499 

Website :Website :Website :Website : http://www.ifg-eg.com 

EEEE----mail: mail: mail: mail: info@ifg-eg.com 
∆ιοργανωτής:∆ιοργανωτής:∆ιοργανωτής:∆ιοργανωτής: International Fairs Group 
ΤόποςΤόποςΤόποςΤόπος: : : : The Exhibition Complex (Hall 1,2,3,4,5) 
  

International Exhibition of Home FurnishingsInternational Exhibition of Home FurnishingsInternational Exhibition of Home FurnishingsInternational Exhibition of Home Furnishings----Home DecoHome DecoHome DecoHome Deco 

 3-6/12/2010 
Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:+2(02)33355423 
Fax.:Fax.:Fax.:Fax.:+2(02)33367979 

EEEE----mail: mail: mail: mail: info@visionfairs.com 
∆ιοργανωτής∆ιοργανωτής∆ιοργανωτής∆ιοργανωτής Vision Fairs. 

  

Electrix ExhibitionElectrix ExhibitionElectrix ExhibitionElectrix Exhibition 

4-7/12/2010 

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:+2(02) 27359801 
Fax.:Fax.:Fax.:Fax.:+2(02) 27355838 

Website: Website: Website: Website: http://www.egytec.com 

EEEE----mail: mail: mail: mail: egytec@egytec.com 

∆ιοργανωτής∆ιοργανωτής∆ιοργανωτής∆ιοργανωτής Egy Tech Co. 

ΤόποςΤόποςΤόποςΤόπος: : : : Exhibition Complex (1,2,3,4,5) - Chefren hall - Nefertiti Banquet hall - Mycerinos hall 

  

  

Steel Concrete ExhibitionSteel Concrete ExhibitionSteel Concrete ExhibitionSteel Concrete Exhibition 

12-15/12/2010 

EEEE----mail: mail: mail: mail: prestige@link.net 
∆ιοργανωτής: ∆ιοργανωτής: ∆ιοργανωτής: ∆ιοργανωτής: Prestige Co. 
Τόπος: Τόπος: Τόπος: Τόπος: The Exhibition Complex (1-2-3-4-5) 


