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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
 
Oικονοµικές εξελίξεις στην Αίγυπτο στις 17/2/2011 

 
Ξένη οικονοµική βοήθεια  
 
Ο νέος Υπουργός Οικονοµικών, κ. Samir Radwan, δήλωσε, ότι διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και συγκεκριµένα η Παγκόσµια Τράπεζα και η 
Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσφέρθηκαν να βοηθήσουν οικονοµικά την 
χώρα.  Συµπλήρωσε δε, ότι όλες οι προσπάθειές του Υπουργείου στην παρούσα 
συγκυρία επικεντρώνονται  στον περιορισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της 
χώρας, που ανήλθε σε 100 δις  λίρες (€12,8 δις) το οικονοµικό έτος 2009/10 και, ότι 
θα εξετάσει τις ανωτέρω προσφορές, όταν η κατάσταση στη χώρα εξοµαλυνθεί.  
 
Αµερικάνικη βοήθεια προς Αίγυπτο 
Στην «µεταεπαναστατική» Αίγυπτο οι προτεραιότητες της αµερικανικής βοήθειας 
όπως αυτές εκφράστηκαν από την αµερικανική πολιτική ηγεσία µετά την 25η 
Ιανουαρίου και όπως ετέθησαν από στέλεχος της USAID στο Κάιρο είναι:  η 
δηµοκρατία, η κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,  οι οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις, η διαφάνεια στην διαδικασία εκδηµοκρατισµού  της πολιτικής, η 
στήριξη σχηµατισµών που είναι υπέρ της δηµοκρατίας. Ετησίως η αµερικανική 
βοήθεια ανέρχεται σε $  250 εκ. Ωστόσο, φαίνεται ότι, οι προτεραιότητες της 
παρούσας, υπό µετάβαση κυβέρνησης,  είναι κυρίως οικονοµικές όπως η δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, το οικιστικό, η ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.      
     
 

 

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας  

Σύµφωνα µε νεώτερη ανακοίνωση, το Χρηµατιστήριο δεν πρόκειται να επαναλάβει 
τις εργασίες του την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί  Προ 
ηµερών η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την διακοπή λειτουργίας όλων των 
τραπεζών έως την 20η Φεβρουαρίου, καθώς οι εργαζόµενοι κρατικών τραπεζών 
πραγµατοποίησαν απεργίες. Στέλεχος του Χρηµατιστηρίου ανέφερε, ότι ερευνώνται 
τρόποι να ενισχυθούν οι µικροεπενδυτές που έχασαν χρήµατα την 27η Ιανουαρίου, 
όταν οι τιµές των µετοχών κατέρρευσαν, καθώς πολλοί προέβησαν σε µαζικές 
πωλήσεις λόγω των πολιτικών εξελίξεων,  επισηµαίνοντας όµως, ότι καµία πώληση 
δεν πρόκειται να ακυρωθεί.  
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Πιστεύεται ότι δεν έχει ακόµη παρέλθει ο κίνδυνος «ελεύθερης πτώσης» του 
Χρηµατιστηρίου και σε τούτο οφείλονται οι διαρκείς αναβολές επανέναρξης των 
εργασιών του. Οι ξένες τράπεζες, µε εξαίρεση την ιταλικών συµφερόντων ALΕΧ 
ΒΑΝΚ, δεν φαίνεται να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαχείρισης αιτηµάτων 
του προσωπικού τους.   

Η  ισοτιµία της λίρας διαµορφώθηκε ως εξής  
€ : αγορά 7,91, πώληση 8,03 
$ : αγορά 5,87, πώληση 5,9 
 
 
Επιχειρήσεις  

 
Η ελληνικών συµφερόντων κεραµοποιϊα «Egyptian Greek for Clay Bricks & Roofing 
tiles» η οποία λειτουργεί στην Ανω Αίγυπτο (Περιφέρεια Μίνια) και απασχολεί περί 
τα 350 άτοµα, κατελήφθη  από τους εργαζόµενους µε οικονοµικά κυρίως αιτήµατα.  
Λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που επικρατεί στην περιοχή, εκφράζονται φόβοι 
για την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του µηχανολογικού 
εξοπλισµού.    

Ο όµιλος Talaat Moustafa  στον οποίο ανήκει η µεγαλύτερη εγγεγραµµένη 
κατασκευαστική εταιρεία της χώρας ανακοίνωσε, ότι δεν υπέστη καταστροφές κατά 
τις πρόσφατες αναταραχές και ότι η λειτουργία της επανέρχεται σταδιακά σε 
κανονικούς ρυθµούς. Η εταιρεία έκανε επίσης γνωστό, ότι υπήρξαν µεγάλες 
οικονοµικές απώλειες στις ξενοδοχειακές µονάδες που της ανήκουν.  

Μεταφορές 

 
Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόµιο του Καίρου λειτουργούν µε µέση πληρότητα 
20-30% ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν µειώσει αισθητά τον αριθµό των 
πτήσεων τους προς την Αίγυπτο.  
 
Στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην Αιγυπτιακή 

Οικονοµία 

Το υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας προέβη στην υιοθέτηση στρατηγικής µε 
σκοπό την αποκατάσταση της πλήρους εµπιστοσύνης στην εθνική οικονοµία της 
Αιγύπτου και την συνέχιση της ροής των ξένων επενδύσεων, ιδίως στους 
παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας.  
Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ηρεµίας της αγοράς. Θα υπάρξει 
συνάντηση µε τους επικεφαλείς των εµπορικών επιµελητηρίων προκειµένου να 
εντοπιστούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας και τους τρόπους εξάλειψης 
αυτών µε σκοπό να υπάρχει  συνεχή ροή των εµπορευµάτων και των τροφίµων και να 
αποφευχθούν τυχόν κενά µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Με κυβερνητικές 
εγγυήσεις θα εξασφαλιστεί η αγορά του σίτου και η συνέχεια των συµβάσεων.  Θα 
επιδιωχθεί επίσης η στήριξη των παραγωγικών µονάδων µε διευκολύνσεις στις 
εισαγωγικές διαδικασίες αλλά και στον φόρο πωλήσεων µε στόχο την αποκατάσταση 
της παραγωγικής ικανότητάς τους και την διατήρηση της απασχόλησης. Τέλος θα 
ληφθούν  όλα εκείνα τα µέτρα που εγγυώνται την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης 
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στην αιγυπτιακή οικονοµία και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων µε επιτροπές που 
θα επισκέπτονται αγορές του εξωτερικού µε σκοπό την ενηµέρωση και προώθηση 
των επενδύσεων στην Αίγυπτο.  
Ήδη µια αποστολή των Αιγυπτίων βιοµηχάνων θα µεταβεί στο Παρίσι και την 
Άγκυρα την επόµενη εβδοµάδα για να ενηµερώσει για τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
Αίγυπτο και να καθησυχάσει την επιχειρηµατική κοινότητα. Αυτό αποφασίστηκε 
µετά την συνάντηση της υπουργού µε τους πρέσβεις της Τουρκίας, της Γαλλίας και 
της Ινδίας στο Κάιρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να διευκρινίσει 
την κατεύθυνση της οικονοµικής πολιτικής της Αιγύπτου στον έξω κόσµο.  
 
 
Ε. ∆αϊρετζής 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


