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Συναλλαγματικά αποθέματα 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν οριακά τον Οκτώβριο σε $16,42 
δισ., έναντι $16,34 δισ. τον Σεπτέμβριο. 
 
Μείωση εμπορικού ελλείμματος 
Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Αύγουστο σε LE27,9 δισ. ($3,6 δισ.), 
έναντι LE37,5 δισ. τον Αύγουστο 2014. Οι εξαγωγές μειώθηκαν, λόγω της 
πτώσης της αξίας των εμπορευμάτων, κατά 14,4% σε LE13,1 δισ., ενώ η αξία 
των εισαγωγών μειώθηκε κατά 22,5% σε LE41 δισ. Η Στατιστική Υπηρεσία 
αποδίδει την εν λόγω πτώση στην μείωση της αξίας, κυρίως, των πρώτων υλών 
και των τροφίμων. 
 
Μείωση δημοσιονομικού ελλείμματος 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το οικονομικό έτος 2014-2015 μειώθηκε σε 
11,5% του ΑΕΠ, έναντι 12,2% το 2013-2014,  λόγω της αύξησης των φορο-
λογικών εσόδων. Οι αρχικές προβλέψεις για το 2014-2015 ανέρχονταν σε 
10,8% του ΑΕΠ.  
 
Μακροοικονομικοί στόχοι Κυβέρνησης 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο στόχος δημοσιονομι-
κού ελλείμματος για το οικονομικό έτος 2015-2016 είναι 9% - 9,5% και ρυθ-
μού ανάπτυξης 5% - 5,5%. Για το δημόσιο χρέος προβλέπεται μείωση σε 88%, 
μέσω της περαιτέρω ενσωμάτωσης της «παράλληλης» οικονομίας και της ε-
φαρμογής του ΦΠΑ, καθώς και μείωση της ανεργίας σε 10%.  
 
 
Αναβολή εφαρμογής ΦΠΑ 
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Φορολογικής Αρχής, η υιοθέτηση του ΦΠΑ 
αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι τον σχηματισμό Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο, 
μήνα κατά τον οποίο θα ξεκινούσε η εφαρμογή του.  
 
Πληθωρισμός 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε τον Οκτώβριο σε 10,3%, έναντι 
9,2% τον Σεπτέμβριο.  
 
Μείωση ανεργίας 
Ο δείκτης ανεργίας μειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε 12,8%, έναντι 13,1% τον Σε-
πτέμβριο 2014.  



 

 

Aνατίμηση λίρας έναντι δολαρίου. 
 
 Ο αιγυπτιακός τύπος αναφέρε-
ται στην αιφνιδιαστική για την 
αγορά συναλλάγματος απόφα-
ση που έλαβε στις 11/11 η Κε-
ντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, 
να μειώσει την τιμή του δολαρί-
ου κατά Λ.Αιγ. 0,20, επιφέρο-
ντας με τον τρόπο αυτό ισχυρό 

πλήγμα στη μαύρη αγορά ξένου συναλλάγματος στη χώ-
ρα.  
Τραπεζικές πηγές αποκάλυψαν ότι η μείωση της τιμής του 
δολαρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δέσμης τραπεζι-
κών μέτρων με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 
στο αιγυπτιακό νόμισμα. 
Ο Πρόεδρος της Banque Misr, χαρακτήρισε σημαντικό 
αυτό το βήμα, τονίζοντας ότι στοχεύει στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην αιγυπτιακή λίρα, την εξάλειψη της τε-
χνητής ζήτησης και στην ενθάρρυνση της αποταμίευσης 
σε εθνικό νόμισμα και επεσήμανε ότι η μείωση της τιμής 
του δολαρίου είναι ένα σημαντικό μέτρο, μετά την πρό-
σφατη απόφαση αύξησης  των επιτοκίων σε ορισμένα 
τραπεζικά μέσα αποταμίευσης . 
Στην παράλληλη αγορά συναλλάγματος δημιουργήθηκε 
μια κατάσταση σύγχυσης, καθότι οι κερδοσκόποι και οι 
έμποροι συναλλάγματος  σταμάτησαν να αγοράζουν δο-
λάρια και προσπαθούν να απαλλαγούν από όσα έχουν 
αγοράσει σε υψηλές τιμές, φοβούμενοι νέα πτώση της 
τιμής του.   
(Σύνταξη/επιμέλεια : Γραφείο Τύπου Ελληνικής Πρεσβείας) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Αξιολόγηση της αιγυπτιακής οικονομίας και προβλέψεις 
για την πορεία της από την Standard & Poors 
 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση 
της Standard & Poors (S & P),  η πι-
στοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου 
αναθεωρήθηκε σε σταθερή από θετι-
κή εν μέσω προσδοκιών ότι οι εξωτερι-
κές ανισορροπίες της Αιγύπτου θα 
συνεχισθούν, ενώ ενδέχεται να μειω-
θεί η χρηματοδοτική στήριξη από τις 

χώρες του Αραβικού Κόλπου. Η μακροπρόθεσμη πιστολη-
πτική ικανότητα της χώρας διατηρείται στο (Β-). Η Οικονο-
μική ανάκαμψη της Αιγύπτου αναμένεται να είναι σταδια-
κή και εξαρτάται από την διατήρηση της ασφάλειας και 
την πολιτική σταθερότητα.  
Σύμφωνα με τους αναλυτές της S & P,  «η σταθερή προο-
πτική αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες μας ότι η Αίγυπτος 
θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό πολιτικά σταθερή, η οικο-
νομία της θα συνεχίσει να αυξάνεται σταδιακά, ωστόσο εν 
μέσω μακροοικονομικών αντιξοοτήτων, ενώ  το δημοσιο-
νομικό έλλειμμα θα βελτιωθεί παραμένοντας ωστόσο σε 
υψηλά επίπεδα ».  

Η έκθεση της S&P προβλέπει  ότι ο μέσος ρυθμός 
ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονομίας θα κυμαν-
θεί περί το 4% την επόμενη τριετία και 3,8% το 
τρέχον οικονομικό έτος, έναντι κυβερνητικών 
προσδοκιών για 5%.  Η αύξηση του ρυθμού ανά-
πτυξης  εξαρτάται από την πολιτική και κοινωνική 
σταθερότητα, καθώς και τις διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις στο σύστημα  μισθών και νομισματικής 
πολιτικής, την εφαρμογή του ΦΠΑ, την επιδότηση 
της ενέργειας, καθώς και την πολιτική συναλλαγμα-
τικών ισοτιμιών 
 
Η πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου εξακολου-
θεί να περιορίζεται από ορισμένους παράγοντες, 
όπως υψηλό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογι-
σμού, το υψηλό εσωτερικό χρέος, το χαμηλό επίπε-
δο εσόδων και το «εύθραυστο»  των θεσμών του 
κράτους.  Επίσης η  πτώση των διεθνών τιμών πε-
τρελαίου, και η αυξανόμενη βία στην Μέση Ανατο-
λή είναι εξελίξεις που επηρεάζουν αρνητικά την 
αιγυπτιακή οικονομία ενώ αναμένεται συνέχιση 
επενδύσεων των χωρών του Κόλπου στην Αίγυπτο, 
αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο. 
 
Η έκθεση αναφέρει ότι η Αίγυπτος μπορεί να επω-
φεληθεί από τα εμβάσματα των Αιγυπτίων που ερ-
γάζονται στο εξωτερικό, καθώς επίσης και  από την 
πρόσφατη ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου από την "Eni", η οποία θα στηρίξει την ανά-
πτυξη μέσω νέων επενδύσεων, γεγονός που θα 
συμβάλλει στην βελτίωση της ενεργειακής κατά-
στασης στην εγχώρια αγορά. 
 
Μεταξύ άλλων στην έκθεση επαινούνται οι μεταρ-
ρυθμίσεις της Κυβέρνησης με στόχο τον εξορθολο-
γισμό των επιδοτήσεων ενέργειας για την επόμενη 
πενταετία  και την πολιτική της αύξησης των δαπα-
νών  για την παιδεία και την υγεία. 
 
Αναμένεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση θα επιδιώ-
ξει να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα του προϋπολο-
γισμού μέσω τοπικών τραπεζών οι οποίες, σύμφω-
να με την έκθεση, εξακολουθούν να απολαμβά-
νουν «πλεονάζουσας ρευστότητας». Επίσης, προ-
βλέπεται ότι η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας 
έναντι του δολαρίου θα φτάσει στο τέλος του τρέ-
χοντος οικονομικού έτους σε LE8.35 και σε LE8.45 
το 2017-18. 
 
Στην έκθεση προβλέπεται ότι ο μέσος όρος του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
θα ανέλθει σε 4,6% του ΑΕΠ για τα επόμενα τρία 
έτη λόγω της διεύρυνσης του ελλείμματος του  ε-
μπορικού ισοζυγίου σε συνδυασμό με την αύξηση 
της ζήτησης για εισαγωγές, παράλληλα με  την συρ-
ρίκνωση των εξαγωγών και των εσόδων από τον 
τουρισμό.  
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Τέλος, σημειώνεται ότι  η χρηματοδότηση της αιγυπτια-
κής Κυβέρνησης από τα ΗΑΕ, το Ομάν, το Κουβέιτ και 
την Σαουδική Αραβίας την τελευταία τριετία είχε απο-
δειχθεί αποτελεσματική ($ 25 δις) για την στήριξη της 
οικονομίας και συνέβαλε στην αύξηση των συναλλαγμα-
τικών αποθεματικών σε $ 20 δις. τον Ιούνιο 2015 
 
Πρόταση σύστασης ταμείου 
Η Afreximbank, δεσμεύοντας κεφάλαια ύψους $500 
εκ., υπέβαλλε πρόταση για την δημιουργία ταμείου 
ύψους $1 δισ., με σκοπό την βελτίωση της ρευστότητας 
συναλλάγματος της Αιγύπτου. Εάν η πρόταση γίνει απο-
δεκτή από την Κεντρική Τράπεζα, το ταμείο θα λειτουρ-
γεί μέσω σταθερών γραμμών πιστώσεων προς βασικές 
κρατικές τράπεζες ή θα χρηματοδοτεί απευθείας την 
Κεντρική Τράπεζα με δολάρια, λαμβάνοντας αιγυπτια-
κές λίρες. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
Έκδοση αποταμιευτικών ομολόγων 
Οι δύο μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες (Banque Misr 
και National Bank of Egypt) καθώς και οι Banque du 
Caire, SAIB, NIB, IDB εξέδωσαν αποταμιευτικά ομόλογα 
σε λίρες Αιγύπτου, με επιτόκιο 12,5%, για την υποστήρι-
ξη του τοπικού νομίσματος, αυξάνοντας έτσι την πιθα-
νότητα αύξησης του βασικού επιτοκίου από την Κεντρι-
κή Τράπεζα στο προσεχές μέλλον. Το μέσο επιτόκιο της 
αγοράς κυμαίνεται, τρεχόντως, περί του 10%. 
 
Ολοκλήρωση εξαγοράς Piraeus Bank Egypt 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Al Ahli Bank, ολοκληρώθη-
κε η εξαγορά μεριδίου 98,5% της Piraeus  Bank  Egypt, 
με τίμημα $150 εκ. Το νέο σχήμα θα μετονομασθεί σε 
ABK Egypt, περιλαμβάνοντας το σύνολο του δικτύου 
των 39 υφιστάμενων υποκαταστημάτων, με τις σχετικές 
διαδικασίες να ολοκληρώνονται εντός 1ου εξαμήνου 
2016.  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Επενδύσεις Vodafone Egypt 
 
Σύμφωνα με στελέχη της εται-
ρείας, η Vodafone Egypt προ-
γραμματίζει επενδύσεις στην 
Αίγυπτο ύψους $766,2 εκ., σε 
βάθος διετίας. Ο βρετανικός 
όμιλος Vodafone Group κατέ-
χει ποσοστό 54,93% της Voda-
fone Egypt και η κρατική Tele-
com Egypt 44,94%, ενώ 0,13% 
των μετοχών διατίθεται μέσω 
δημόσιας εγγραφής και του 
χρηματιστηρίου. 
 

 
Επενδύσεις Carrefour  
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή του, ο όμιλος 
Carrefour προγραμματίζει την δημιουργία 65 νέων υπο-
καταστημάτων ανά την Αίγυπτο κατά την επόμενη 
5ετία.  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Εξελίξεις έργου ανάκτησης 1,5 εκ. φεντάν 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την σύσταση εταιρεί-
ας για την διαχείριση του έργου ανάκτησης 1,5 εκ. φε-
ντάν γης (1 φεντάν = 4.200 τ.μ.). Σύμφωνα με πηγές 
του αρμόδιου Υπουργείου, το εν λόγω έργο περιλαμβά-
νει 5.000 γεωτρήσεις νερού, συνολικού προϋπολογι-
σμού $766 εκ. 
 
Αναπτυξιακή συνεργασία 
Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι τον Δεκέμβριο θα ε-
κταμιευθούν $1 δισ. για αναπτυξιακά έργα στην Αίγυ-
πτο, ως μέρος ευρύτερου προγράμματος $3 δισ. σε βά-
θος τριετίας. Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης, ο 
βασικός δείκτης του αιγυπτιακού χρηματιστηρίου ανέ-
καμψε κατά 2,3%.    
 
Κατασκευή 3ης γραμμής μετρό  
Η Κυβέρνηση υπέγραψε με γαλλικούς ομίλους τις προ-
καταρκτικές συμφωνίες για την κατασκευή της τρίτης 
φάσης γραμμής 3 του μετρό. Η κοινοπραξία των 
Thales/Alstom θα αναλάβει τις εργασίες σηματοδότη-
σης και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ η Colas 
Rail που ηγείται γαλλο-αιγυπτιακής κοινοπραξίας, θα 
αναλάβει τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και τις ηλε-
κτρομηχανικές εργασίες. Η Τρίτη φάση του μετρό χρη-
ματοδοτείται από την Γαλλική Υπηρεσία Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (€300 εκ.), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων (€600 εκ.) και την ΕΕ (€40 εκ.). 
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Κατασκευή κατοικιών 
Η εμιρατινή Arabtec υπέβαλλε πρόταση προς την Αιγυ-
πτιακή Κυβέρνηση για την κατασκευή 13.000 κατοι-
κιών. Τον Μάρτιο του 2014 η εταιρεία είχε υπογράψει 
με την Κυβέρνηση μνημόνιο κατανόησης για την κατα-
σκευή 1 εκ. κατοικιών έως το 2020, ωστόσο δεν κατέ-
στη δυνατό να οριστικοποιηθούν οι ειδικότεροι όροι της 
συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια ατόνησε. Εντούτοις, 
σύμφωνα με την Αrabtec, η πρόσφατη πρόταση είναι 
ξεχωριστή και δεν σχετίζεται με αυτή του 2014.  
 
 
Συνέδριο για τον «Αναπτυξιακό Διάδρομο Διώρυγας 
Σουέζ» 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διώ-
ρυγας του Σουέζ δήλωσε ότι 
τον Φεβρουάριο 2016 πρό-
κειται να λάβει χώρα διεθνές 
συνέδριο για την παρουσίαση 
των προγραμματιζόμενων 
νέων έργων. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό, περιοχή έκτασης 

500 τ. χλμ. περί των πόλεων του Σουέζ, Πορτ Σαιντ και 
Ισμαηλίας, η οποία περιλαμβάνει έξι λιμένες, πρόκειται 
να μετατραπεί σε διεθνές κόμβο διαμεταφορών εντός 
15ετίας. Η εν λόγω έκταση θα λειτουργεί υπό καθεστώς 
Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου, την οποία θα διαχειρίζεται 
η υφιστάμενη Αρχή, έως την δημιουργία του αντίστοιχου 
αρμόδιου φορέα. 
 
Χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων 
Το Κουβετιανό Ταμείο για την Αραβική Οικονομική Ανά-
πτυξη ανακοίνωσε την δέσμευση $1,5 δισ. για την χρη-
ματοδότηση αναπτυξιακών έργων στην Αίγυπτο, κυρίως 
στον οικιστικό τομέα. Οι δόσεις ύψους $300 εκ. θα κα-
ταβάλλονται ετησίως για την επόμενη 5ετία, ενώ δεν 
είναι ακόμη σαφές εάν συνιστούν δάνειο ή δωρεά.  
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Μείωση τουριστικών κρατήσεων 
Οι κρατήσεις προς Αίγυπτο έχουν μειωθεί έως και 50%, 
ως απόρροια της κατάρριψης του ρωσικού αεροσκά-
φους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ αρμόδιων φορέων για την προώθηση του εσωτε-
ρικού τουρισμού, μέσω προσφορών.   
 
Εκκένωση Ρώσων τουριστών 
Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Τουρισμού της Ρωσί-
ας, άνω των 72.000 Ρώσων τουριστών έχουν ήδη μετα-
φερθεί από θέρετρα της Χερσονήσου του Σινά στην πα-
τρίδα τους, ενώ το σύνολο των πτήσεων από την χώρα 
προς την Αίγυπτο έχει ήδη ανασταλεί.   
 
Αναστολή πτήσεων British Airways και EasyJet 
Η British Airways και η EasyJet ανακοίνωσαν ότι ανα-
στέλλουν, για λόγους ασφάλειας, όλες τις πτήσεις από 
και προς το θέρετρο Sharm El Sheikh, έως και τις 14 
Ιανουαρίου 2016. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο 
O αιγυπτιακός τύπος αναπαράγει είδηση του 
πρακτορείου Reuters για υπογραφή συμφωνίας προθέ-
σεων μεταξύ των εταιρειών που εκμεταλλεύονται το 
κοίτασμα Λεβιάθαν, Noble Energy και Delek Group και 
της αιγυπτιακής ιδιωτικής εταιρείας Dolphinus Hold-
ings.   
H εν λόγω συμφωνία αφορά την ανάπτυξη του εξωχώ-
ριου ισραηλινού κοιτάσματος Λεβιάθαν, η παραγωγή 
του οποίου αναμένεται να αρχίσει το 2019 ή το 2020 
και θα προμηθεύει την Dolphinus Holdings με έως και 
4 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως για 10-15 
χρόνια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαπραγματευ-
τούν τους όρους για την τελική συμφωνία. 
Η Dolphinus εκπροσωπεί αιγύπτιους ιδιώτες καταναλω-
τές στην βιομηχανία και στο εμπόριο.  
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το φυσικό αέριο θα με-
ταφέρεται στην Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 
που κατασκευάστηκε προ δεκαετίας από την East 
Mediterranean Gas (EMG). 
Αναλυτές σχολίασαν ότι η Αίγυπτος επιβεβαίωσε την 
πρόθεσή της να εισαγάγει ισραηλινό φυσικό αέριο πα-
ρά την πρόσφατη  ανακάλυψη από την ιταλική ΕΝΙ του 
υπεράκτιου μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου 
Zohr. 
Συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Ρωσίας για κατασκευή 
σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
H Αίγυπτος και η Ρωσία υπέγραψαν πρόσφατα προκα-
ταρτική συμφωνία για την κατασκευή εργοστασίου πα-
ραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Dabaa στις μεσο-
γειακές ακτές της Αιγύπτου καθώς και για την παροχή 
δανείου στην Αίγυπτο εξοφλητέο σε 35 χρόνια. Η ρωσι-
κή κρατική Rosatom, πρόκειται να κατασκευάσει το 
εργοστάσιο το οποίο θα περιλαμβάνει αντιδραστήρες 
4ης γενιάς. Η δυναμικότητα εκάστου εκ των πυρηνικών 
αντιδραστήρων θα φτάσει 1.200 MW, το  δε κόστος 
του έργου υπολογίζεται σε περίπου $ 5 δις.  Η αποπλη-
ρωμή του κόστους του έργου θα ξεκινήσει μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας το 2025. Η 
υπογραφή της τελικής συμφωνίας αναμένεται πριν από 
το τέλος του τρέχοντος έτους.  
Σύμφωνα με δήλωση στελέχους της Rosatom, το έργο 
πρόκειται να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Η ρωσική 
εταιρεία θα κατασκευάσει τέσσερις αντιδραστήρες, 
ενώ για την κατασκευή επιπλέον τεσσάρων θα προκη-
ρυχθεί διεθνής διαγωνισμός.  
Τελος, σε συνέχεια συνάντησης με τον κ. Σίσι, ο πρόε-
δρος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΙΑΕΑ), ανακοίνωσε ότι, ο Οργανισμός  πρόκειται να 
συνδράμει στην κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου 
της Dabaa. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του να 
αποστείλει αντιπροσωπεία του ΙΑΕΑ στο Κάιρο προκει-
μένου να βοηθήσει στην κατάρτιση του κανονιστικού 
πλαισίου που απαιτείται για την δημιουργία του πυρηνι-
κού σταθμού και να παράσχει στην Αίγυπτο κάθε εί-
δους τεχνική υποστήριξη για την χρήση πυρηνικής ε-
νέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού. 
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Εκμετάλλευση κοιτάσματος Zohr 
 
Σύμφωνα με τον Υ-
πουργό Πετρελαίου, 
η Αίγυπτος στοχεύει 
να ξεκινήσει την πα-
ραγωγή φυσικού αε-
ρίου από το κοίτα-
σμα Zohr εντός του 
2017. Το εν λόγω 
κοίτασμα, που ανα-
καλύφθηκε από την 
ιταλική ENI, εκτιμά-
ται σε 30 τρισ. κυβι-
κά πόδια. H εταιρεία 
αναμένει ότι οι επεν-

δύσεις για την ανάπτυξή του θα κυμανθούν μεταξύ $6 - 
$10 δισ., ενώ ο Υπουργός Πετρελαίου ανέφερε ότι η 
τιμή του φυσικού αερίου θα κυμαίνεται μεταξύ $4 - 
$5,88 ανά εκ. BTU. 
 
Πλωτή μονάδα αεριοποίησης LNG 
Σύμφωνα με τον Προέδρο του ΔΣ της κρατικής εταιρεί-
ας φυσικού αερίου, η Κυβέρνηση προγραμματίζει την 
ενοικίαση τρίτης πλωτής μονάδας αεριοποίησης LNG 
στα τέλη του 2016 – αρχές 2017. Η Αίγυπτος έχει πα-
ραλάβει την δεύτερη πλωτή μονάδα αεριοποίησης LNG, 
από τον νορβηγικό όμιλο BW Gas, δυναμικότητας 600-
700 εκ. κυβ. ποδών ημερησίως.  Η πρώτη αντίστοιχη 
μονάδα είχε παραληφθεί τον Απρίλιο από την νορβηγική 
Hoegh LNG, ενώ αμφότερες σταθμεύουν στον λιμένα 
της Ain al-Sokhna στον Κόλπο του Σουέζ. 
 
Άδειες εξερεύνησης πετρελαίου – φυσικού αερίου 
 
Η Κυβέρνηση επικύρωσε έξι συμβάσεις εξερεύνησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνολικής αξίας $2,2 
δισ. Τέσσερις εξ’ αυτών αφορούν την ιταλική ΕΝΙ για 
ερευνητικές εξορύξεις στην Μεσόγειο Θάλασσα, τον 
Κόλπο του Σουέζ και το Δέλτα του Νείλου. Οι άλλες δύο 
αφορούν την αμερικανική Apache Corp. και την τυνησι-
ακή HBS  για ερευνητικές εξορύξεις στην Δυτική Έρημο. 
Τα προκαταρκτικά μνημόνια συνεργασίας είχαν υπογρα-
φεί κατά το Διεθνές Επενδυτικό Συνέδριο στο Σαρμ Ελ 
Σιχ, τον περασμένο Μάρτιο. 
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου την περίοδο Ιαν – 
Ιουλ 2015. 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές την εξεταζόμενη περίοδο του 
2015 κατέγραψαν συνολικά αύξηση 17,7% σε σχέση με 
το 2014 στο σύνολο και στα σημαντικότερα εξαγώμενα 
προιόντα (19 από τα 22). Υποχώρηση παρατηρείται στο 
βαμβάκι (-22,8%), στα τσιμέντα (-75,5%) και στον σίδη-
ρο και χάλυβα (-11,9%)  

Τα καύσιμα συνεχίζουν να καταλαμβάνουν την μερίδα 
του λέοντος με ποσοστό 83,7% επί του συνόλου  
Οι εξαγωγές φρούτων συνεχίζουν σταθερά την ανοδική 
τους πορείας ενώ καταγράφεται «δυναμική» επιστροφή 
του καπνού με αύξηση +112,6% μετά από τρία χρόνια 
συνεχούς υποχώρησης.    
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών λιπασμά-
των (+417%) δεδομένου ότι η Αίγυπτος είναι καθαρή 
εξαγωγέας του εν λόγω προιόντος (6,5% των συνολι-
κών ελληνικών εισαγωγών από την Αίγυπτο αφορούν 
λιπάσματα). Τούτο ενδεχομένως οφείλεται σε εποχια-
κές ελλείψεις της αιγυπτιακής αγοράς.  
Οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο σημειώνουν 
κάμψη -27,8% ακολουθώντας την γενικότερη τάση των 
αιγυπτιακών εξαγωγών. Από τα 20 σημαντικότερα 
προιόντα τα 11 καταγράφουν πτώση.  
Τα πετρελαιοειδή καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσο-
στό (76,8%) παρά την μείωση -30,9% σε σχέση με το 
2014 
Σημαντική αύξηση +112% κατέγραψαν οι εισαγωγές 
του κωδικού 07 (κυρίως πατάτας του πλέον 
«επώνυμου» εισαγώμενου αιγυπτιακού προιόντος).     
 
Αναστολή προμήθειας πουλερικών από τη διεθνή αγο-
ρά 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Προμηθειών η Κυβέρνηση 
αποφάσισε την προμήθεια πουλερικών από την τοπική 
αγορά, αναστέλλοντας τις διαδικασίες του διεθνούς 
διαγωνισμού, ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η 
Γενική Αρχή Προμηθειών είχε ανακοινώσει, στις αρχές 
Νοεμβρίου, την πρόθεσή της να διευρύνει την προμή-
θεια βασικών αγαθών από την διεθνή αγορά, με σκοπό 
την καταπολέμηση των υψηλών τιμών εγχωρίως. Ωστό-
σο, η αναστολή του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας 
πουλερικών θέτει εν αμφιβόλω τις δυνατότητες διεύ-
ρυνσης της εντολής της στο προσεχές μέλλον, δεδομέ-
νων των ισχυρών αντιστάσεων και επιρροής των τοπι-
κών παραγωγών.  
 
Μείωση εσόδων Διώρυγας Σουέζ 
Τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν τον Οκτώβρι-
ο, σε ετήσια βάση, κατά 6,7%  σε $449,2 εκ., έναντι 
$482,3 εκ. τον Οκτώβριο 2014.  
 
Έλεγχος τιμών εμπορευμάτων 
Σύμφωνα με το Γραφείο Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση 
πρόκειται να προβεί προσεχώς σε διαδικασίες ελέγχου 
τιμών 10 βασικών εμπορευμάτων, με σκοπό την κατα-
πολέμηση του πληθωρισμού, εν μέσω ελλείψεων στην 
αγορά συναλλάγματος. Ο σχετικός κατάλογος περιλαμ-
βάνει ζώντα ζώα, κατεψυγμένα κρέατα, πουλερικά, 
ιχθυηρά, έλαια, ζάχαρη, ρύζι, φασόλια, καλαμπόκι, σό-
για και σιτάρι. Η εν λόγω ανακοίνωση δεν διευκρινίζει 
τα μέτρα που θα ληφθούν.  
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Επίσκεψη Ελληνα Υπουργού, Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη στην Αίγυπτο 
Ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη 
επισκέφθηκε την Αίγυπτο (Κάιρο και Ισμαηλία) στις 9-11 
Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχαν ο 
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Τσίπρας και ο Γενικός 
Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
κών Επενδύσεων, Θανάσης Χριστόπουλος είχε συναντή-
σεις με: 
Τον  Πρωθυπουργό,  κ. Sherif Ismail, τους Υπουργούς 
Μεταφορών, κ. Saad El- Geyoushi,  Ηλεκτρισμού, κ. Mo-
hamed Shaker,  Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Tarek 
Kabil, Διεθνούς Συνεργασίας, κα Sahar Nasr, Επενδύσε-
ων, κ. Ashraf Salman, τον  Υφυπουργό Πετρελαίου 
(αρμόδιο για θέματα φυσικού αερίου), Δρ. Sherif Sousa 
και τον  Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Εμπορικών Επι-
μελητηρίων Αιγύπτου κ. Ahmed El- Wakil.  
Η ελλληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε στην Ολομέλεια 
του Συνδέσμου Αιγυπτίων Επιχειρηματιών (ΕΒΑ) και Ελ-
ληνο- αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (ΕΑΕΣ-
περιλαμβανομένων των κυριοτέρων εδώ Ελλήνων Επεν-
δυτών) 
Τέλος, επισκέφθηκε την Ισμαηλία όπου είχε  συνάντηση 
με αξιωματούχους της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ 
 
Παραθέτουμε δημοσιεύματα του αιγυπτιακού τύπου 
σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη:  
  
Συνέντευξη του Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ κ. Γ.Τσίπρα  
Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, κ. Γιώργος Τσίπρας,  τόνισε ότι η επίσκεψη της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας στο Κάιρο στοχεύει στην καλή 
προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Αιγυπτίου 
Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στην Αθήνα, τον Δε-
κέμβριο, καθώς και στην διεύρυνση της διμερούς  οικο-
νομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Αιγύπτου. 
 Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ 
Ελλάδας και Αιγύπτου  βρίσκονται τώρα στην καλύτερη 
φάση τους, αλλά η οικονομική συνεργασία μεταξύ των 
δύο πλευρών υπολείπεται . Υπογράμμισε δε ότι υπάρ-
χουν μεγάλες δυνατότητες διμερούς συνεργασίας ,  
στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των επεν-
δύσεων και του εμπορίου,  καθώς και από την εκμετάλ-
λευση του λεγόμενου «Νέου Δρόμου του Μεταξιού». 
Διαβεβαίωσε επίσης για το έντονο ενδιαφέρον των ελλη-
νικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στην υλοποίηση 
πολλών σχεδίων και να πραγματοποιήσουν νέες επενδύ-
σεις στην Αίγυπτο, ιδιαίτερα μετά τη διάνοιξη της νέας 
διώρυγας του Σουέζ. Υπάρχουν ευκαιρίες για αμοιβαία 
οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών λιμέ-
νων και  ιδίως του Πειραιά με την νέα Διώρυγα  του 
Σουέζ, καθότι για την Αίγυπτο, η Ελλάδα αποτελεί πύλη 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση . 

 Διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για συ-
νεργασία στον τομέα της ενέργειας, όπως είναι η μετα-
φορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αίγυπτο 
προς την Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας, η ηλεκτρική 
σύνδεση της Αιγύπτου με την Ευρώπη και επενδύσεις 
Ελλήνων  επιχειρηματιών σε ηλεκτροπαραγωγικές μο-
νάδες στην Αίγυπτο. 
  
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα, διευκρίνισε ότι η χώρα μας 
ξεπερνά την οικονομική κρίση.  Η ελληνική οικονομία 
άρχισε να λειτουργεί, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη-
κε τον περασμένο Ιούλιο, την διοχέτευση κεφαλαίων 
στις ελληνικές τράπεζες και την αποκατάσταση της 
χρηματοπιστωτικής ρευστότητας στην οικονομία. Επι-
πρόσθετα, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το ελ-
ληνικό χρέος τον επόμενο μήνα. Όλα αυτά σημαίνουν  
ότι υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, για πρώτη φορά 
μετά από επτά χρόνια. 
(Σύνταξη/επιμέλεια : Γραφείο Τύπου Ελληνικής Πρε-
σβείας) 
 
Συνάντηση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ-
ων κ. Χρήστου Σπίρτζη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Ηλε-
κτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. 
Χρήστος Σπίρτζης και ο Αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρι-
σμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Dr. Mo-
hamed Shaker κατά την συνάντηση που είχαν επικε-
ντρώθηκαν στους τρόπους συνεργασίας και τις επενδυ-
τικές δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας. Ο Αιγύπτι-
ος Υπουργός αναφέρθηκε στις  προσπάθειες που κατα-
βλήθηκαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
στην Αίγυπτο και τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στους 
τομείς παραγωγής, μεταφοράς και διανομής, καθώς 
και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για και αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης και διαφοροποίηση των πη-
γών ενέργειας. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία 
μεταξύ του Υπουργείου Ηλεκτρισμού και του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος,  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από απόβλητα, και στην συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Στρατιωτικής Παραγωγής και την Αραβικό Οργανι-
σμό  Βιομηχανικής παραγωγής, σε σχέση με την κατα-
σκευή των σταθμών ηλιακής ενέργειας, έξυπνων μετρη-
τών, οικονομικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού εξο-
πλισμού.   
Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός, μεταξύ 
άλλων,  εξέφρασε την επιθυμία της Ελληνικής πλευράς 
για επενδύσεις στους τομείς κατασκευής έξυπνων με-
τρητών, ηλιακών κυττάρων, αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και στον τομέα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από τα απόβλητα. 
 
(Σύνταξη/επιμέλεια : Γραφείο Τύπου Ελληνικής Πρε-
σβείας) 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

Α/Α Όνομα Έκθεσης Κλάδο που 
Αφορά 

Ημ/νια Διεξα-
γωγής Δικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com  
web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  

1 Electricx Exhibi-
tion 

Ηλεκτρολογικά 
συστήματα, 
φωτισμός, εξο-
πλισμός 

6-8/12/2015 www.egytec.com 

Egy Tech Co. 
49 Mohamed Mazhar St., Zamalek, Cairo 
Tel. +202 2735 5837, 2735 3877 
Fax. +202 2735 8801 
e-mail: egytec@egytec.com 

2 

Cairo Telecom-
munication Exhi-
bition and Con-
ference- ICT E 

Τηλεπικοινωνια-
κό εξοπλισμός/
υπηρεσίες 

13-16/12/2015 http://
www.cairoict.com/ 

Trade Fairs International 
24 Menouf Street Of Oruba Street, Heliopolis 
Tel. 002 02 26910792 /3/4/5/6/7 
Fax. 002 02 24159852  
e-mail: Info@cairoict.com 

Συνάντηση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστου Σπίρτζη και μελών ελληνι-
κής αντιπροσωπείας με τον αιγύπτιο Πρωθυπουργό κ. . Sherif Ismail 


