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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
 
Oικονοµικές εξελίξεις στην Αίγυπτο στις 14/2/2011 

 
 
Οικονοµική πολιτική  

 
Ο νέος Υπουργός Οικονοµικών κ. Samir Radwan, δήλωσε, ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή 
της πολιτικής του Υπουργείου του, ορίζοντας ως πρώτη προτεραιότητά την 
ικανοποίηση των αιτηµάτων των πολιτών και ως δεύτερη την εκπλήρωση των 
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας  προς στο ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα. 
Εξέφρασε την εκτίµηση, ότι τα πρόσφατα µέτρα σχετικά µε τη διευκόλυνση των 
τελωνείων και την πληρωµή φόρων, καθώς επίσης και το κεφάλαιο των 5 δις λιρών, 
που αποφασίστηκε να δοθεί σε όσους υπέστησαν ζηµιές εξαιτίας της εξέγερσης, δεν 
πρόκειται να επηρεάσουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας. Εκτιµά επίσης ότι η 
αύξηση του ΑΕΠ για το τρέχον οικονοµικό έτος θα κυµανθεί µεταξύ 3,5-4% έναντι 
«προ-κρίσης» πρόβλεψης  για 6%   
 
Περιπτώσεις απεργιών και εργασιακής «απειθαρχίας» παρατηρήθηκαν ευρέως το 
τελευταίο διάστηµα στον κρατικό και ιδιωτικό τοµέα. Με την ανακοίνωση του 
Στρατιωτικού Συµβουλίου (13.2), ότι το Σύνταγµα αναστέλλεται και η Βουλή 
διαλύεται µέχρι την προκήρυξη εκλογών εντός εξαµήνου,  αναστέλλεται και το 
δικαίωµα της απεργίας.   
 
Χρηµατοπιστωτικός τοµέας  

    

Μετά την ανακοίνωση Στρατιωτικού Συµβουλίου (βλ ανωτέρω), ελήφθη απόφαση 
αναστολής λειτουργίας των Τραπεζών για 2 ηµέρες. Οι Τράπεζες θα 
επαναλειτουργήσουν µε κανονικό ωράριο από Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου. Η απόφαση 
ελήφθη, προκειµένου κυρίως να προστατευτεί το εθνικό νόµισµα από απότοµη πτώση 
έναντι του δολαρίου εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων. Την πρώτη ηµέρα της 
εργάσιµης εβδοµάδας (13.02.2011), η ισοτιµία της αιγυπτιακής λίρας παρέµεινε 
σταθερή έναντι του αµερικανικού δολαρίου.  
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου επιµήκυνε την περίοδο («valeur») για µεταφορά 
µεγάλων ποσών χρηµάτων από την Αίγυπτο στο εξωτερικό από 2 σε 5 εργάσιµες 
ηµέρες, σε µια προσπάθεια αποτροπής κυβερνητικών παραγόντων και επιχειρήσεων 
να µεταφέρουν κεφάλαια σε άλλες χώρες. Το όριο για τα παραπάνω µέτρα είναι 
$100.000, µε την εξαίρεση της αποπληρωµής εισαχθέντων εµπορευµάτων. Το µέτρο 
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εκτιµάται από αναλυτές, ότι µπορεί να προβληµατίσει ξένους επενδυτές, ενώπιον του 
ενδεχοµένου να µην µπορούν να επαναπατρίσουν κεφάλαιά τους.   
 
Η  ισοτιµία της λίρας διαµορφώθηκε ως εξής  
€ : αγορά 7,92, πώληση 8,05 
$ : αγορά 5,87, πώληση 5,9 
 
Το Χρηµατιστήριο της Αιγύπτου αποφάσισε να παγώσει τις αξίες, που ανήκουν σε 
πρώην Υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωµατούχους  και επιχειρηµατίες, για τους 
οποίους έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα και των οποίων οι τραπεζικοί 
λογαριασµοί έχουν επίσης παγώσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας. Το 
Χρηµατιστήριο θα επαναλειτουργήσει την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος 
του Χρηµατιστηρίου επεσήµανε, ότι οι µετοχές των εταιρειών, στις οποίες τα 
παραπάνω άτοµα κατέχουν αξίες, δεν πρόκειται να επηρεαστούν προκαλώντας 
απώλειες τους υπόλοιπους επενδυτές. Αντίστοιχη απόφαση για πάγωµα των µετοχών 
των εν λόγω προσώπων έλαβαν και ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες οι συγκεκριµένοι 
κατέχουν µετοχές 
 
 
Λειτουργία αγοράς  

Η Αίγυπτος προχώρησε σε σύµβαση εισαγωγής 170.000 τόνων σίτου από διάφορες 
χώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 έως 10 του Απριλίου.  

Ο ∆ρ Ahmed Rakaibi, πρόεδρος της επιτροπής για την παρακολούθηση του σιταριού 
δήλωσε τα αποθέµατα σίτου επαρκούν για µια περίοδο 3 µηνών. 

Η κρατική εταιρεία Sugar and Integrated Industries Company ανακοίνωσε ότι τα 
αποθέµατα ζάχαρης επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της χώρας έως τον 
επόµενο Οκτώβριο και ότι η λειτουργία των εργοστασίων δεν επηρεάστηκε από την 
πρόσφατη εξέγερση. 

Τηλεπικοινωνίες  

Οι κυριότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Vodafone, Etisalat, Telecom 
Egypt's TE Data, και  Mobinil's LinkDotNet) ανακοίνωσαν, ότι θα παράσχουν 
δωρεάν υπηρεσίες για 15 ηµέρες στους συνδροµητές, των οποίων η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο διακόπηκε από 28 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου, σε µια προσπάθεια της 
πρώην κυβέρνησης να συντρίψει την εξέγερση στη χώρα, η οποία άρχισε από 
χρήστες του διαδικτύου και µέσω µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας.   

Στάση της  Γερµανίας για την «µετά Μουµπάρακ»  περίοδο  

Σε συνάντηση στελεχών Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας στο Βερολίνο µε 
εκπροσώπους των γερµανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο 
αποφασίστηκε µεταξύ των άλλων  ο πρόεδρος της Γερµανικής Οµοσπονδίας 
Βιοµηχανιών να επισκεφθεί την Αίγυπτο τον Απρίλιο στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης 
των γερµανικών εταιρειών να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στην Αίγυπτο και 
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της αύξησης της γερµανικής παρουσίας στην Αίγυπτο κατά την προσεχή περίοδο. Ο 
Γερµανός υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι η γερµανική κυβέρνηση θα 
συνεχίσει να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια στην Αίγυπτο, χωρίς καµία µείωση, 
προκειµένου, να βοηθήσει την χώρα στην βελτίωση των υποδοµών της.  

 

Ε. ∆αϊρετζής 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


