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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 

 

Oικονοµικές εξελίξεις στην Αίγυπτο στις 16/2/2011 

 

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας 

Μετά από συνεχείς αναβολές, αποφασίστηκε «τελικά» η επαναλειτουργία του 

Χρηµατιστηρίου για την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος του αιγυπτιακού 

Χρηµατιστηρίου, κ. Khaled Serry Seyam, απέδωσε την αναβολή στο κλείσιµο των 

Τραπεζών µέχρι την 20
η
 Φεβρουαρίου, εξαιτίας στάσεων εργασίας που 

αποφασίστηκαν σε αυτές και στον αρνητικού αντίκτυπο, που το συγκεκριµένο 

γεγονός θα έχει στο Χρηµατιστήριο. Το Χρηµατιστήριο παραµένει κλειστό από τις 31 

Ιανουαρίου 2011, καθώς, 2 ηµέρες µετά την έναρξη των ταραχών, οι τιµές των 

µετοχών έπεσαν κατά 16% (απώλειες € 9 δις περίπου). Τέλος, ο Πρόεδρος του 

Χρηµατιστηρίου ανακοίνωσε την απαγόρευση µεταφοράς χρηµάτων από πρώην 

υπουργούς, επίσηµους και επιχειρηµατίες, για τους οποίους έχει εκδοθεί απαγόρευση 

εξόδου από τη χώρα και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει, 

εωσότου ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εισαγγελική έρευνα.   

 

Την Κυριακή λειτούργησαν 38 υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Λειτουργία αγοράς 

Ανακοινώθηκε από την Γενική Αρχή Προµήθειας Αγαθών (GASC), η αγορά µε 

µειοδοτικούς διαγωνισµούς που θα λάβουν χώρα στις 17 και 20/2, ποσοτήτων ρυζιού 

από την τοπική αγορά. ∆ηµοσιεύµατα κάνουν λόγο για προµήθεια από το εξωτερικό.    

O αντιπρόεδρος της ανωτέρω Αρχής δήλωσε επίσης ότι η προµήθεια σιταριού (η 

Αίγυπτος είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσµίως) διενεργείται κανονικά  

Σύµφωνα µε έρευνα διαφόρων επιµελητηρίων της χώρας, οι τιµές κρέατος και 

πουλερικών µειώθηκαν τις προηγούµενες µέρες, ενώ σταθεροποιήθηκαν και οι τιµές 

άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, όπως των ψαριών, λαχανικών, ζάχαρης, ρυζιού, 

αλευριού, λαδιού, οσπρίων και αυγών.    

 

Ξένες επιχειρήσεις  

Ορισµένες ξένες επιχειρήσεις υπέστησαν ζηµιές κατά την διάρκεια των ταραχών (η 

γερµανική ή Metro, η γαλλική Carrefour, η ολλανδική Heineken κ.α.) ενώ αρκετές 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα λειτουργίας από µισθολογικές διεκδικήσεις και άλλου 

είδους απαιτήσεις εργαζοµένων (πχ απόλυση γενικών διευθυντών). Οσον αφορά τις 

ελληνικές επιχειρήσεις ζηµιές έχουν αναφερθεί από την Τράπεζα Πειραιώς (σε 3 

υποκαταστήµατα και µηχανήµατα ΑΤΜ)     
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Η Suez Cement (Italcimenti) ανέστειλε την λειτουργία της µέχρι να αποκατασταθεί η 

ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή 

 

∆ηµόσιο χρέος 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Αρχής Ελέγχου, κ. Gawdat al-Malt ανακοίνωσε, ότι το 

εξωτερικό και εσωτερικό χρέος της χώρας ανήλθε συνολικά σε 1,08 τρις λίρες, ή 

89,5% του ΑΕΠ του 2010, µε το εσωτερικό να ανέρχεται στις 30 Ιουνίου 2010 σε 888 

δις λίρες ή 73,6% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το «όριο ασφάλειας». Ο νέος Υπουργός 

Οικονοµικών κ. Samir Radwan δήλωσε ότι το δηµόσιο έλλειµµα τον Ιούνιο 2011 

(όταν λήγει το τρέχον οικονοµικό έτος) θα διαµορφωθεί µεταξύ 8,2-8,4% αντί «προ 

ταραχών» πρόβλεψης 7,9%.     

 

Ε. ∆αϊρετζής 

Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


