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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 

 

Oικονοµικές εξελίξεις στην Αίγυπτο στις 9/2/2011 

 

Λειτουργία αγοράς  

Ο Υπουργός Άµυνας αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουργού Εµπορίου να επιτρέψει 

στα επιµελητήρια να εκδώσουν άδειες µεταφοράς εµπορευµάτων εντός των ωρών 

απαγόρευσης κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο στρατός θα συντονίζει την 

µεταφορά, σε µια προσπάθεια αποκατάστασης οµαλής ροής εµπορευµάτων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η τροφοδοσία της αγοράς. Το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

σύναψε συµφωνία εισαγωγής 170.000 τόνων σιτηρών από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία 

και την Αργεντινή µέσω διεθνούς διαγωνισµού, η παράδοση του οποίου θα αρχίσει 

την 21
η
 Μαρτίου τ.έ. Τα σιτηρά αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

επιδοτούµενου άρτου.  

 

Σύµφωνα µε ανακοίνωσή του Υπουργού Πετρελαίου, το φυσικό αέριο µε προορισµό 

την Ιορδανία και τη Συρία, το οποίο δεν µπορεί να µεταφερθεί εκεί λόγω της έκρηξης 

στον αγωγό µεταφοράς του, θα χρησιµοποιηθεί για εγχώρια κατανάλωση.   

 

Παρατηρείται σηµαντική αύξηση των τιµών των δοµικών υλικών: 8.500 λιρες ο τόνος 

σιδήρου,  1.400 λίρες τσιµέντου και έως 1.200 λίρες λευκού τούβλου. 

 

Τελωνεία 

Αποφασίστηκε η απαλλαγή από σταλίες για την περίοδο από 28 Ιαν έως 5 Φεβ για τα 

προϊόντα που είναι αποθηκευµένα στις αποθήκες του λιµανιού της Αλεξάνδρειας. 

Η µεταφορά εµπορευµάτων από τον λιµένα Αλεξανδρείας πραγµατοποιείται µε 

αυτοκινητοποµπές συνοδεία στρατού 

 

 

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας  

Επικρατεί σκεπτικισµός ως προς την τιµή διαµόρφωσης της ισοτιµίας του δολαρίου. 

Υπάρχει η πεποίθηση πως δεν θα υποτιµηθεί περαιτέρω η Αιγ. Λίρα σε σχέση µε το 

δολάριο, καθώς η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει µεγάλα αποθέµατα συναλλάγµατος και 

θα παρέµβει στην αγορά για την στήριξή της. Ο  διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 

δήλωσε  ότι η ζήτηση για το δολάριο είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε το ευρώ. 

Παράγοντες της αγοράς πιστεύουν ότι υπάρχει ισορροπία µεταξύ της προσφοράς και 

ζήτησης του δολαρίου, άλλοι ότι η ζήτηση είναι πολύ υψηλότερη από την προσφορά 

και αµφότεροι συµφωνούν ότι η ζήτηση για το ευρώ είναι περιορισµένη. Η λίρα 

κατέγραψε, χθες, το χαµηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου τα τελευταία έξι χρόνια 
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και διαµορφώθηκε στις  5.95 λίρες, (5,77 πριν την κρίση). Μετά την παρέµβαση της 

κεντρικής τράπεζας υποχώρησε κατά 8 γρόσια και διαµορφώθηκε σε 5,87. 

 

Η  ισοτιµία της λίρας διαµορφώθηκε ως εξής  

€ : αγορά 7,94, πώληση 8,09 

$ : αγορά 5,86, πώληση 5,89 

 

Με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας στα εµβάσµατα προς το εξωτερικό, ορίστηκε 

«valeur» 5 εργάσιµων ηµερών 

 

Αποφασίστηκαν οι νέοι κανονισµοί λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου που θα 

επαναλειτουργήσει την Κυριακή. Η περίοδος διαπραγµάτευσης περιορίστηκε σε 3 

ώρες και τέθηκαν ανώτερα όρια πτώσης µετοχών. 

 

Υποβάθµιση  της πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου. Τα επιτόκια δανεισµού 

διαµορφώθηκαν στις 345 µονάδες βάσης, µειωµένα κατά 100 µονάδες σε σχέση µε 

την προηγούµενη εβδοµάδα 

 

Κυβερνητικά µέτρα στον απόηχο των ταραχών  

Ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι το ∆ηµόσιο θα αρχίσει σύντοµα να 

δέχεται αιτήσεις για προσλήψεις σε κενές θέσεις, σε µια προσπάθεια να ικανοποιηθεί 

ένα από τα αιτήµατα των διαδηλωτών, που είναι η δηµιουργία θέσεων εργασίας.  

Επιπλέον, ο Υπουργός δήλωσε, ότι θα συντονίσει τις προσπάθειές του µε τον ιδιωτικό 

τοµέα, µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. 

 

 

 


