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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
Οικονοµικές εξελίξεις  17.2.2011 

 

 

 

Οικονοµική πολιτική  

 

Αίτηµα διαγραφής χρεών: Σε συνάντησή του µε τον επικεφαλής της Aντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρέσβη Marc Franco, ο υπηρεσιακός Υπουργός 
Οικονοµικών, κ. Samir Radwan, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το 
ενδεχόµενο διαγραφής χρεών από δάνεια, που η Αίγυπτος έλαβε από την ΕΕ, καθώς 
και άνευ όρων δανειοδότησης της  Κυβέρνησης. Ο Υπουργός δήλωσε, ότι το αίτηµά 
του είναι συµβατό µε την πολιτική των χωρών-δανειοδοτών και, ότι η διαγραφή θα 
διευκολύνει την Κυβέρνηση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 
Επιπλέον δήλωσε, ότι ανέλυσε στον κ. Franco το κυβερνητικό σχέδιο για ταχεία 
οικονοµική ανάπτυξη, το οποίο περιλαµβάνει άµεση έναρξη έργων υποδοµής, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, καθώς και µηχανισµούς στήριξης 
µικρών επιχειρήσεων και αναµόρφωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της 
χώρας. Ο Πρέσβης κ. Franco δήλωσε, ότι η ΕΕ υποστηρίζει την Αίγυπτο σε αυτό το 
κρίσιµο στάδιο αναδόµησης της αιγυπτιακής οικονοµίας και δηµιουργίας 
περισσότερων θέσεων εργασίας και τόνισε, ότι η οικονοµική πολιτική των 
προηγούµενων ετών έβαλε γερά θεµέλια στην οικονοµία της χώρας, βοηθώντας την 
να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τον αρνητικό 
αντίκτυπο της παρούσας πολιτικής κρίσης.  
 
Επενδύσεις : Ο πρόεδρος της Γενικής Αρχής Επενδύσεων είχε συναντήσεις µε 
εκπροσώπους των µεγάλων διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Αίγυπτο, ώστε να συµβάλλει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των ξένων στην 
αιγυπτιακή οικονοµία. Επίσης αντιπροσωπεία της εν λόγω Αρχής συναντήθηκε µε 
στελέχη του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στο Κάιρο.  
Σύµφωνα µε στατιστικά της Γενικής Αρχής Επενδύσεων, κατά την περίοδο 1 -14 
Φεβρουαρίου ιδρύθηκαν 122 νέες επιχειρήσεις, µε αξία συνολικού κεφαλαίου 2.22 
δις λιρών, στους τοµείς της γεωργίας, της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών, του 
τουρισµού, των κατασκευών καθώς και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής. Σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του παρελθόντος έτους 
παρατηρήθηκε µείωση της τάξης του 50%. Οι εταιρίες αυτές ανήκουν κατά 79,8 σε 
Αιγυπτίους, κατά 19,3% σε Αραβικές χώρες και κατά 0,9% σε αλλοδαπούς από τις 
χώρες όπως Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα, Σουηδία, 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Ινδία και την Ουγγαρία. Εκτιµάται πως θα 
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δηµιουργηθούν, από τις επενδύσεις αυτές, ευκαιρίες απασχόλησης για 8.075 θέσεις 
εργασίας. 
 
Οι Πρέσβεις της Γερµανίας και της Ιαπωνίας στο Κάϊρο είχαν συναντήσεις µε τον 
Αιγύπτιο Υπουργό ∆ιεθνούς Συνεργασίας κ. Fayza Abul Naga και δήλωσαν στη 
συνέχεια, ότι οι χώρες τους θα συνεχίσουν τις επενδύσεις και, ότι οι τουρίστες των 
χωρών τους θα ξαναρχίσουν να ταξιδεύουν στην Αίγυπτο προς έµπρακτη υποστήριξη 
των προσπαθειών, που καταβάλλει η χώρα σε αυτή την κρίσιµη φάση 
 
Χρηµατοπιστωτικός τοµέας  

Η ∆ιοίκηση του Αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου ανακοίνωσε, ότι το Χρηµατιστήριο θα 
παραµείνει κλειστό και αύριο, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και θα επαναλειτουργήσει όταν 
οι τραπεζικές εργασίες εξοµαλυνθούν µε 48ωρη προειδοποίηση.  

Περισσότεροι από 200 επενδυτές προέβησαν σε διαµαρτυρία µπροστά από το 
Χρηµατιστήριο ζητώντας την ακύρωση των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκε στις 
26 και 27 Ιανουαρίου, µε αποτέλεσµα η αγορά να έχει απώλειες της τάξεως των 70 
δισ. Λιρών (περίπου 9 δίς €). Επίσης, ορισµένοι επενδυτές ζήτησαν να µην 
επαναλειτουργήσει το Χρηµατιστήριο έως την εκλογή νέου προέδρου.   

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, πρώτη µέρα λειτουργίας των τραπεζών µετά την 
απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας για αναστολή λειτουργίας για µία εβδοµάδα 
εξαιτίας απεργιών, αναλυτές πιστεύουν ότι η αγορά λειτούργησε «προσεκτικά» και 
επαγγελµατικά και ότι διακινήθηκαν περίπου $340 εκ. στην διατραπεζική αγορά 
συναλλάγµατος. Η Κεντρική Τράπεζα  δεσµεύτηκε να ξεκινήσει διάλογο µε τους 
εργαζόµενους των κρατικών τραπεζών, σε µια προσπάθεια να επιλύσει τα αιτήµατά 
τους. Η 20η Φεβρουαρίου ήταν η έβδοµη, συνολικά, ηµέρα που οι Τράπεζες 
λειτούργησαν από την 27η Ιανουαρίου τ.έ.   

Η  ισοτιµία της λίρας διαµορφώθηκε ως εξής : 
€ : αγορά 8, πώληση 8,13 
$ : αγορά 5,87, πώληση 5,9 
 
Επιχειρήσεις 

Πολλές αιγυπτιακές και αλλοδαπές εταιρείες, που είχαν αναστείλει τις εργασίες του 
εξαιτίας των πρόσφατων ταραχών επαναλειτουργούν πλέον κανονικά. : 

− Palm Hills, µια από τις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Αιγύπτου, 
επαναλειτουργεί µετά από µια εβδοµάδα διακοπής και θα συνεχίσει τα έργα, τα 
οποία είχαν προαποφασιστεί.  

− Nestle Egypt, η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τροφίµων και ποτών στη χώρα 
επανέλαβε την παραγωγή και διανοµή των προϊόντων της. 

− Lafarge Cement Egypt, λειτουργεί κανονικά, 

− Al-Arafa Holding (επενδυτική στον κλωστοϋφαντουργικό τοµέα), 
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− GB Auto (η µεγαλύτερη εταιρεία συναρµολόγησης και διανοµής αυτοκινήτων 
στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική), 

− Η χαλυβουργία Εzzsteel, λειτουργεί µερικώς παρά τις συνεχιζόµενες έρευνες 
σχετικά µε την εµπλοκή του προέδρου της σε οικονοµικά σκάνδαλα µε πρώην 
Υπουργούς.   

Αναστολή πτήσεων της Aegean προς Κάϊρο την θερινή περίοδο 2011: H εταιρεία 
Αegean εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Λόγω της αστάθειας στην Αίγυπτο που έχει 
οδηγήσει στην έλλειψη πληρότητας στις πτήσεις, η Aegean αναγγέλει την αναστολή 
των πτήσεών της προς/από Κάϊρο κατά την θερινή περίοδο 2011, µε ισχύ από 
27/3/2011. Η εταιρεία θα εξετάσει την αξιοποίηση της χωρητικότητας των ως άνω 
πτήσεων σε προορισµούς που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
δυνατότητες για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισµού».  

E. ∆αϊρετζής 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α’  
 
 


