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Αναθεώρηση ρυθμού ανάπτυξης 

ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Οικονομικών η πρόβλεψη αύξησης του 

ΑΕΠ για το 2015/16 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε 4% - 4,25%, έναντι 5%, 

λόγω των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στην οικονομία από την πτώση του 

ρωσικού αεροσκάφους τον Οκτώβριο.    

 

 

Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον Ιανουάριο, για τέταρτο συνε-

χόμενο μήνα, σε $16,477 δισ., έναντι $16,445 δισ. τον Δεκέμβριο. 

 

 

Έλεγχος συναλλαγματικής ισοτιμίας 

ύμφωνα με πηγές της αγοράς, η Κεντρική Σράπεζα ξεκίνησε την διεξαγωγή 

συναντήσεων με υπευθύνους ανταλλακτηρίων συναλλάγματος με σκοπό τον 

περιορισμό της διακύμανσης λίρας/δολαρίου μεταξύ επίσημης και 

«παράλληλης» αγοράς. Εν λόγω κίνηση συνιστά ριζική μεταστροφή της έως 

σήμερα ακολουθούμενης πολιτικής από την Κεντρική Σράπεζα, η οποία εστία-

ζε στην καθολική πάταξη της «παράλληλης» αγοράς. 

 

 

Διάψευση επικείμενης υποτίμησης αιγυπτιακής λίρας 

ύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κεντρικής Σράπεζας, δεν εξετάζεται 

το ενδεχόμενο υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολαρίου, παρά 

μόνον όταν τα συναλλαγματικά αποθέματα ξεπεράσουν τα $25-$30 δισ. 

 

 

Αύξηση πληθωρισμού 

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε τον Ιανουάριο σε 10,7%, έναντι 

9,4% τον Ιανουάριο 2015, ενώ μειώθηκε σε σχέση με τον Δεκέμβριο (11.9%), 

με την τατιστική Τπηρεσία να αποδίδει την πτώση στην μείωση της αξίας τρο-

φίμων και ποτών.  

 

 

Μείωση ανεργίας 

Σο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε οριακά το 3μηνο Οκτ. – Δεκ. 2015 κατά 0,1% 

σε 12,77%, έναντι Οκτ. - Δεκ. 2014. Σο ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανέρ-

χεται σε 25,8% ενώ των ανδρών σε 8,9%.  

 

 



 

 

 

 

 

Eκτιμήσεις για υποτίμηση του αιγυπτιακού νομίσματος 

 

Οι απόψεις των τραπεζιτών και των 

οικονομολόγων συγκλίνουν στο ι-

σχυρό ενδεχόμενο σημαντικής υπο-

τίμησης του αιγυπτιακού νομίσμα-

τος κατά το πρώτο εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους εν μέσω κλιμακού-

μενης κρίσης έλλειψης συναλλάγ-

ματος.  Ορισμένοι, μάλιστα, υπο-

στηρίζουν ότι η ρύθμιση/διόρθωση 

της ισοτιμίας είναι «θέμα εβδομάδων». Επισημαίνεται, ότι, 

η ισοτιμία του δολαρίου από 5,8 λίρες το 2011 διαπραγ-

ματεύεται σήμερα σε 7,73 στην επίσημη και 8,7 στην πα-

ράλληλη αγορά συναλλάγματος. 

 

    Οι εν λόγω απόψεις στηρίζονται στις σημαντικές 

απώλειες εσόδων από τον τουρισμό ο οποίος  δέχτηκε 

ισχυρό πλήγμα μετά την πτώση του ρωσικού αεροσκά-

φους τον Οκτώβριο 2015, στην μείωση των εισπράξεων 

της Διώρυγας ουέζ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το ανα-

μενόμενο των άμεσων ξένων επενδύσεων, στην μείωση 

των εξαγωγών, την αύξηση των εισαγωγών καθώς και την 

εξάρτηση της χώρας, σε μεγάλο βαθμό, από εισαγόμενα 

τρόφιμα και καύσιμα. 

 

υγκεκριμένα, το κόστος από την συντριβή του 

ρωσικού αεροσκάφους αποτιμάται ήδη σε απώλειες εσό-

δων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, οι εισπράξεις 

από την Διώρυγα του ουέζ μειώθηκαν κατά $ 290 εκ. το 

2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω της επι-

βράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, οι δε  ξένες επεν-

δύσεις ανήλθαν σε $ 6,4 δισ. κατά το τελευταίο οικονομι-

κό έτος έναντι στόχου  $ 10 δισ. Επίσης, η Αίγυπτος οφεί-

λει να εκπληρώσει  υποχρεώσεις σε αποπληρωμή δανείων 

που λήγουν εντός του έτους  

 

Αφότου ο Tarek Amer διορίστηκε κυβερνήτης της 

Κεντρικής Σράπεζας τον περασμένο Νοέμβριο,  η Κεντρι-

κή Σράπεζα έχει λάβει $ 500 εκ. 

από δάνειο ύψους $ 1,5 δισ. 

από την Αφρικανική Σράπεζα 

Ανάπτυξης και $ 900 εκ. από 

δάνειο ύψους $ 1 δισ. από την 

Κίνα, η οποία επίσης δεσμεύτη-

κε για παροχή δανείου  $ 800 

σε τράπεζες του δημόσιου τομέ-

α. Η κυβέρνηση έχει επίσης υπογράψει συμφωνία με την 

Παγκόσμια Σράπεζα για χορήγηση δανείου $ 3 δισ.,  1 δις 

από το οποίο επρόκειτο να εκταμιευθεί τον περασμένο 

μήνα. Περαιτέρω, η αουδική Αραβία έχει υποσχεθεί  πε-

ρίπου $ 20 δισ. υπό μορφή δανείου για την χρηματοδότη-

ση των εισαγωγών πετρελαίου την επόμενη πενταετία. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

Ανασκόπηση αιγυπτιακής οικονομίας 2015. 

 

Κατά το 2015 κατεγράφησαν, εν γένει, σταθερο-

ποιητικές τάσεις ενώ παράλληλα τίθενται τα θεμέλι-

α περαιτέρω ανάπτυξης, σε συνέχεια της περάτω-

σης της διαπλάτυνσης της Διώρυγας του ουέζ, 

των δεσμεύσεων για υλοποίηση ξένων επενδύσεων 

ύψους $35 δισ., της διεύρυνσης των οικονομικών 

δεσμών με τις χώρες του Κόλπου και της έντονης 

δραστηριότητας στον τομέα καταναλωτικών αγα-

θών. Η αιγυπτιακή οικονομία αναμένεται να ανα-

πτυχθεί βραχυπρόθεσμα με σταθερούς ρυθμούς, 

με πιο υποσχόμενους τομείς αυτούς της μεταποίη-

σης και των Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών (ΣΠΕ). 

 

Προοπτικές ανάπτυξης: 

ύμφωνα με το ΔΝΣ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,2%, 

σηματοδοτώντας την επιστροφή σε προ-

επαναστατικά επίπεδα ανάπτυξης. Για το 2016 το 

Σαμείο εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4,3%, 

ενώ η Παγκόσμια Σράπεζα αναθεώρησε προς τα 

κάτω τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης σε 

3,8%. 

 ημαντικό σταθμό συνιστά η διεξαγωγή 

του Διεθνούς Οικονομικού υνεδρίου στο αρμ Ελ 

έιχ, τον περασμένο Μάρτιο, όπου υπεγράφησαν 

οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των $35 δισ. 

και συμβάσεις κατασκευής μονάδων παραγωγής 

ενέργειας προϋπολογισμού $18,6 δισ. Ανωτέρω 

οικονομικές συμφωνίες διαχωρίζονται σε οικονομι-

κή βοήθεια και επενδύσεις, με το μεγαλύτερο μέ-

ρος αυτών να προέρχεται από τις χώρες του Κόλ-

που.  

Για την προσεχή πενταετία, τα ΗΑΕ δεσμεύτηκαν 

για $2 δισ. επενδύσεων και $2 δισ. καταθέσεων 

στην Κεντρική Σράπεζα, η . Αραβία για $3 δισ. 

επενδύσεων και $1 δισ. καταθέσεων, το Κουβέιτ 

$4 δισ. επενδύσεων και το Ομάν $500 εκ. οικονο-

μικής βοήθειας και επενδύσεων. Εν λόγω δεσμεύ-

σεις έρχονται σε συνέχεια της καταβληθείσας οικο-

νομικής βοήθειας προηγούμενου έτους, ύψους 

$12 δισ., από την . Αραβία, ΗΑΕ και Κουβέιτ, που 

αποτελεί συνδυασμό προτιμησιακού δανεισμού, 

καταθέσεων στην Κεντρική Σράπεζα και προμήθει-

ας πετρελαιοειδών.  
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Αγορά συναλλάγματος 

Πλέον των ανωτέρω δεσμεύσεων, οι δανειοδοτικές συμ-

βάσεις με διεθνείς οργανισμούς ανήλθαν σε $5,2 δισ. 

που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην τόνωση της ανά-

πτυξης μακροπρόθεσμα και, κυρίως στην ενίσχυση των 

εξαντλούμενων συναλλαγματικών αποθεμάτων. τα τέ-

λη Δεκεμβρίου, εν λόγω απόθεμα αρκούσε για περίπου 

τρεισήμισι μήνες εισαγωγών, ενώ εξακολουθούν να κα-

ταγράφονται μικρές ανοδικές τάσεις έως και τον Ια-

νουάριο 2016. 

Ενώ οι στοχευμένες ενέργειες της Κεντρικής Σράπεζας 

απέτρεψαν διψήφια ποσοστά υποτίμησης της αιγυπτια-

κής λίρας, όπως συνέβη σε άλλες αναδυόμενες αγορές, 

εντούτοις το νόμισμα απώλεσε 9% της αξίας του και, 

σύμφωνα με σειρά αναλυτών, παραμένει υπερτιμημένο. 

 

Διώρυγα ουέζ: 

Σο έργο διαπλάτυνσης της Διώρυγας του ουέζ, κόστους 

$8 δισ. εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο, έχοντας ολοκληρω-

θεί μόλις σε 12 μήνες, περιλαμβάνοντας 35 χλμ. νέων 

καναλιών και 37 χλμ. διαπλατύνσεων για την εξυπηρέτη-

ση μεγαλύτερων πλοίων. ύμφωνα με την Αρχή Διώρυ-

γας ουέζ, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασια-

στούν έως το 2023, με τις διελεύσεις να αυξάνονται 

από 49 σε 97 ημερησίως. 

Εν λόγω αισιόδοξες προβλέψεις δεν επιβεβαιώνονται 

από τον δείκτη «Baltic Dry Index» που καταγράφει τις 

διακυμάνσεις της διεθνούς εμπορικής κίνησης και ο ο-

ποίος κατέγραψε τον Ιανουάριο ιστορικό χαμηλό 468 

μονάδων. Παρ’ όλα αυτά, η διώρυγα θα διαδραματίσει 

κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο ως οδη-

γός των εμπορικών ροών κατά τις επόμενες δεκαετίες 

όσο και ως καταλύτης για την δημιουργία νέων οικονο-

μικών ζωνών, βιομηχανικών μονάδων κ.λπ. στην ευρύτε-

ρη περιοχή. υγκεκριμένα, ο στόχος για την προσέλκυση 

επενδύσεων ανέρχεται σε $68 - $100 δισ. έως το 2023 

στους τομείς, κυρίως, της μεταποίησης, logistics και 

ΣΠΕ. 

 

Εξαγορές-συγχωνεύσεις: 

Ο κλάδος των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης παρου-

σιάζει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης για το 2016, σε 

συνέχεια σειράς συγχωνεύσεων, εξαγορών και υλοποίη-

σης επενδυτικών προγραμμάτων.  

Η αμερικανική Kellog’s απέκτησε τον Ιανουάριο 2015 

μερίδιο 86% στην αιγυπτιακή Bis-

co Misr (μπισκοτοποιία, ζαχαρο-

πλαστική), εξαγοράζοντας τον ε-

πτέμβριο και τον όμιλο Mass Food 

Group (δημητριακά), έναντι $125 

εκ. και $50 εκ. αντίστοιχα. Η Edita Food Industries 

(τρόφιμα-σνακ, αρχικά επένδυση της ελληνικής Chipita 

στην Αίγυπτο) ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρχική δημό-

σια προσφορά 30% των μετοχών της, με την έκδοση να 

υπερκαλύπτεται 4,5 φορές, καταδεικνύοντας το έντονο 

ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο.        

 

ύνοδος κορυφής αφρικανικών χωρών 

Πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 τ.μ. στο αρμ ελ έιχ 

σύνοδος κορυφής των αφρικανικών χωρών  για την 

προώθηση των επενδύσεων στην ήπειρο. Η εν λόγω σύ-

νοδος διοργανώθηκε από τον Αιγυπτιακό Οργανισμό για 

την υνεργασία και την Ανάπτυξη, το αιγυπτιακό Τπουρ-

γείο Επενδύσεων, την Αφρικανική Ένωση και την Κοινή 

Αγορά Ανατολικής και Νότιας Αφρικής 

(COMESA). την  σύνοδο παρευρέθη-

καν Αφρικανοί ηγέτες από το ουδάν, 

το Σόγκο, την  Νιγηρία, την Γκαμπόν 

και την Ισημερινή Γουινέα καθώς επί-

σης αφρικανοί και αιγύπτιοι επιχειρη-

ματίες από διάφορους κλάδους της 

οικονομίας.  

τόχος του  διήμερου παναφρικανικού συνεδρίου ήταν 

η προώθηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που 

υπεγράφη το 2015 για την δημιουργία μιας κοινής αγο-

ράς που καλύπτει σχεδόν το ήμισυ της ηπείρου και η 

περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων  μεταξύ 

των αφρικανικών χωρών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την 

Αίγυπτο, πέραν της επιδίωξής της για την υποστήριξη 

της σταθεροποίησης της θέσης της Αφρικής στον πα-

γκόσμιο οικονομικό χάρτη, έναν από τους βασικούς στό-

χους της αποτέλεσε η ανάδειξή της ως πύλης για τις 

διεθνείς επενδύσεις στην Αφρική αλλά και ως σημαντι-

κού παράγοντα για την ανάπτυξη στην ήπειρο. 

 

Κατά την διάρκεια της συνόδου, η Αφρικανική Σράπεζα 

Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει  το μεγα-

λόπνοο  έργο της κατασκευής νέας διοικητικής πρωτεύ-

ουσα της Αιγύπτου με το ποσό των $ 1,5 δισ.   

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας General Motors 

Η General Motors διέκοψε προσωρινά, και εκκίνησε εκ 

νέου, τις παραγωγικές δραστηριότητές της στην Αίγυπτο 

λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας συναλλάγματος, που δυ-

σχεραίνει τις εισαγωγές πρώτων υλών και ανταλλακτι-

κών, επικεντρώνοντας στον εκτελωνισμό των φορτίων 

που παραμένουν στα αιγυπτιακά τελωνεία. Οι δραστη-

ριότητες της General Motors στην Αίγυπτο περιλαμβά-

νουν την συναρμολόγηση επιβατηγών και φορτηγών 

οχημάτων, ήτοι 25% της συνολικής εγχώριας παραγω-

γής. 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Φρηματοδότηση κατασκευής κατοικιών 

Σο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι η Προε-

δρία δέσμευσε $127 εκ. από το ταμείο «Long Live 

Egypt» ως δωρεά της Κυβέρνησης για την χρηματοδότη-

ση κατασκευής 100.000 κατοικιών. Εν λόγω ταμείο ι-

δρύθηκε το 2014 με σκοπό την συγκέντρωση δωρεών 

για την στήριξη της οικονομίας. 
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ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

υμφωνία χρηματοδότησης 

ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Σράπεζα 

παρέλαβε $900 εκ. από την China Development Bank, 

στο πλαίσιο χρηματοδοτικής συμφωνίας $1 δισ. που 

υπεγράφη τον Ιανουάριο. Ο Διοικητής της Κεντρικής 

Σράπεζας δήλωσε ότι εν λόγω συμφωνία αυξάνει τα συ-

ναλλαγματικά αποθέματα σε περίπου $17.4 δισ. 

 

ύσταση Φρηματιστηρίου εμπορευμάτων 

ύμφωνα με τον Τπουργό Προμηθειών και Εσωτερικού 

Εμπορίου, ολοκληρώθηκε η μελέτη εφικτότητας για την 

δημιουργία του πρώτου Φρηματιστηρίου Εμπορευμάτων 

στην Μέση Ανατολή, εντός του 2016. Ο προγραμματι-

σμός τρέχοντος έτους προβλέπει την διαπραγμάτευση 

οκτώ εμπορευμάτων μέσω 2 εκ. συμβολαίων, με στόχο 

τα 9,5 εκ. σε βάθος πενταετίας. Σο Φρηματιστήριο Ε-

μπορευμάτων αποτελεί μέρος του φιλόδοξου μεγάλου 

έργου, το οποίο ανακοινώθηκε το 2014, και στοχεύει 

στην μετατροπή της Αιγύπτου σε επίκεντρο της αγοράς 

σιταριού στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

 

Αύξηση κερδοφορίας CIB 

ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Commercial Inter-

national Bank (CIB), μεγαλύτερος ιδιώτης πιστωτής της 

Αιγύπτου, κατέγραψε το 2015 αύξηση ενοποιημένου 

καθαρού κέρδους 26%, ήτοι περίπου $600 εκ. έναντι 

2014.  

 

Αγορά συναλλάγματος 

ύμφωνα με στελέχη της αγοράς συναλλάγματος η Κε-

ντρική Σράπεζα επιτρέπει στα ανταλλακτήρια, για πρώ-

τη φορά κατά την τελευταία 3ετία, να δημοπρατούν 

στις εμπορικές τράπεζες τα πλεονάσματα αραβικών 

νομισμάτων έναντι δολαρίων, αντί αιγυπτιακών λιρών.   

 

Έκδοση ομολόγων δολαρίου 

Σρεις κρατικές εμπορικές τράπεζες (National Bank of 

Egypt (NBE), Banque du Caire και Banque Misr) ξεκίνη-

σαν την έκδοση ομολόγων δολαρίου, που απευθύνονται 

σε Αιγυπτίους της διασποράς, με χρόνο ωρίμανσης ενός, 

τριών και πέντε ετών και αποδόσεις 3,5%, 4,5% και 

5,5%, αντίστοιχα. 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Επενδύσεις Eni 

ύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε συνέχεια της απο-

νομής άδειας εκμετάλλευσης, η ιταλική Eni πρόκειται να 

επενδύσει $2 δισ. κατά το πρώτο 3μηνο 

του 2017 στην ανάπτυξη του κοιτάσμα-

τος Zohr, τα αποθέματα του οποίου εκτι-

μώνται σε 30 τρισ. κυβ. πόδια φυσικού  

αερίου.  

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  2015 – Ελληνι-

κές εξαγωγές στις Φώρες της Βόρειας Αφρικής 

 

ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΑΣ, το 2015, 

οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση με το 

2014, κατέγραψαν σημαντική αύξηση +38% και οι 

εισαγωγές μας μείωση –21,9%. Ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου αυξήθηκε κατά +6,5% και το εμπορικό ισοζύ-

γιο είναι  πλεονασματικό.  Σο 2015 η Αίγυπτος ήταν ο 

8ος σημαντικότερος πελάτης μας όπου κατευθύνθηκε 

το 4,1% των ελληνικών εξαγωγών  έναντι 2,8% το 

2014 

  

Οσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, οι εξαγω-

γές μας το 2015 κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα 

με το 2014 (-0,4%) έναντι μείωσης των ελληνικών εξα-

γωγών παγκοσμίως κατά -5,3%. Η Αίγυπτος είναι η μο-

ναδική χώρας της Βόρειας Αφρικής όπου καταγράφηκε 

αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και η οποία εξισορρό-

πησε την σημαντική πτώση, η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 

-30% και -42%, στις υπόλοιπες χώρες. Το 2015, η Αίγυ-

πτος απορρόφησε το 66,1% (έναντι 47,7% το 2014) 

των εξαγωγών μας που κατευθύνθηκαν στις χώρες της 

Βόρειας Αφρικής και το 27,6% (έναντι 20,2% το 2014) 

των εξαγωγών μας στην ευρύτερη περιοχής της Μέσης 

Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και κατέλαβε την πρώ-

τη θέση, έναντι 2ης το 2014.   

 

 

Γιμεπέρ εμπόπιο Δλλάδορ Αιγύπηος  

Δξαγωγέρ ζηιρ σώπερ Βόπειαρ Αθπικήρ 

 Δ Λ Ι Γ Α  4  Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 6  

  εκ. € 2015 2014 

%

14/15 

εξαγωγέρ 1.042,60 755,4 38,0% 

ειζαγωγέρ 657,4 841,6 -21,9% 

όγκορ 1.700 1.597 6,5% 

ιζοδύγιο 385,2 -86,2   

αξία ζε εκ. € 2015 2014 

%

14/15 

Αίγςπηορ 1.042,6 755,4 38,0% 

Αλγεπία 195,7 281,1 -30,4% 

Λιβύε 149,3 222,0 -32,8% 

Μαπόκο 33,4 54,7 -39,0% 

Σςνεζία 157,2 271,9 -42,2% 

ζύνολο 1.578,1 1.585,2 -0,4% 

παγκοζμίωρ 25.458,4 26.894,0 -5,3% 

Μ.Αναηολή & 

Β.Αθπική 3.779,4 3.741,9 1,0% 



 

 

Φαλάρωση περιορισμών σε τραπεζικές καταθέσεις για 

εξαγωγές 

 

H Κεντρική Σράπεζα της Αιγύ-

πτου (CBE) ανακοίνωσε στις 

15 τ.μ. ότι, εφεξής οι εξαγωγι-

κές εταιρείες θα μπορούν να 

καταθέτουν σε τράπεζες μη-

νιαίως έως ένα εκατομμύριο 

δολάρια ΗΠΑ, ή το ισοδύναμο 

σε ξένο νόμισμα.. Με την ίδια απόφαση, ακυρώνεται το 

ανώτατο ημερήσιο όριο καταθέσεων. Ωστόσο, οι εν λό-

γω εταιρείες θα κληθούν εντός τριών μηνών να αποκτή-

σουν έσοδα από τις εξαγωγές, τουλάχιστον ίσα με τα 

ποσά που έχουν καταθέσει. Με την ανωτέρω απόφαση, 

πιστεύεται ότι θα αυξηθεί η ρευστότητα του τραπεζικού 

συστήματος.  

Τπενθυμίζεται, ότι, πρόσφατα η Κεντρική Σράπεζα, σε 

μια προσπάθεια περιορισμού της παράλληλης αγοράς, 

αύξησε το όριο των καταθέσεων σε δολάρια για εισαγω-

γές βασικών αγαθών από $ 50.000 σε  $ 250.000 μη-

νιαίως. Εν λόγω απόφαση οδήγησε σε αύξηση των κατα-

θέσεων  κατά 1 δισ. δολάρια εντός 10 ημερών   

Η Κεντρική Σράπεζα έχει ήδη επιβάλει αυστηρούς περιο-

ρισμούς στην χρηματοδότηση των εισαγωγών , δίνοντας 

προτεραιότητα στα βασικά, «μη-πολυτελείας», αγαθά με 

στόχο την μείωση των πληρωμών για εισαγωγές κατά $ 

20 δισεκατομμύρια για το τρέχον έτος. 

 

 

Νέα διώρυγα λιμένα Πορτ άιντ 

Εγκαινιάστηκε στις 24 Υεβρουαρίου η παράπλευρη διώ-

ρυγα στην βόρεια είσοδο της Διώρυγας του ουέζ, η 

οποία επιτρέπει σε πλοία με προέλευση από την Μεσό-

γειο να εισέρχονται 

απευθείας στον ανα-

τολικό λιμένα Πορτ 

άιντ, χωρίς να κά-

νουν χρήση της Διώ-

ρυγας ουέζ. H νέα 

παράπλευρη διώρυγα 

έχει μήκος 9,5 χιλιό-

μετρων, 12,5 μέτρα βάθος και 250 μέτρα πλάτος και η 

διάνοιξή της διήρκησε περίπου επτά μήνες. 

 

 

 

Επιχειρηματικές αποστολές 

 Αυστραλιανή εμπορική αντιπροσωπεία 40 επιχειρή-

σεων επισκέφτηκε το Κάιρο στο πλαίσιο περιοδείας στην 

Μέση Ανατολή, με στόχο την προώθηση των επενδύσε-

ων στην ευρύτερη περιοχή. 

  Σσεχική εμπορική αντιπροσωπεία 23 επιχειρήσεων 

μετέβη, υπό τον Τπουργό Εξωτερικών, στο Κάιρο με 

σκοπό την προώθηση επενδύσεων στους τομείς του-

ρισμού και «Αναπτυξιακού Διαδρόμου Διώρυγας 

ουέζ». 

Επίσκεψη ιταλικής επιχειρηματικής αποστολής στην 

Αίγυπτο 

 

Ιταλική επιχειρηματική αποστολή στην οποία συμμετεί-

χαν 37 εταιρείες και της οποίας ηγείτο η  Τπουργός 

Οικονομικής Ανάπτυξης Federica Guidi επισκέφτηκε 

την Αίγυπτο στις 3 τ.μ. Η  αποστολή είχε συναντήσεις 

με τον πρόεδρο της χώρα κ. Abdefatah  Sisi και τoν 

πρωθυπουγό κ. Tareq Qabil και οι εν λόγω συναντήσεις 

έτυχαν ευρείας δημοσιότητας στα μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης.  Ο ιταλικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των  κατα-

σκευών και της βιομηχανίας.  

την συνάντηση με τον κ. ίσι, από τις δύο πλευρές δό-

θηκε έμφαση στην στρατηγική, πολιτική και οικονομική, 

συνεργασία των δύο χωρών για την εδραίωση της ειρή-

νης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή ενώ 

έγινε ειδική μνεία στις κοινές προσπάθειες της Αιγύ-

πτου και της Ιταλίας για την επιστροφή της σταθερότη-

τας στην Λιβύη. 

 

Κατά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αιγύ-

πτου, ο κ. Qabil τόνισε την σημασία της Ιταλίας ως του 

σημαντικότερου εμπορικού εταίρου της χώρας του 

στην ΕΕ και τρίτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανέφερε ότι 

στόχος των δύο πλευρών είναι η αύξηση των διμερών 

εμπορικών συναλλαγών από 5,18 δισ. ευρώ το 2014 

σε 6 δισ. το 2017. Κάλεσε τις ιταλικές εταιρείες να 

συμμετέχουν σε μεγάλα έργα που εκτελούνται στην 

χώρα όπως, ίδρυση τριών νέων πόλεων, λιμένων, βιομη-

χανικών ζωνών καθώς και σε σειρά έργων στην 

Oικονομική Ζώνη Διώρυγας ουέζ. Επίσης, ανέφερε, ότι 

υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες διμερούς συνεργα-

σίας στην δημιουργία βιομηχανικών περιοχών όπου οι 

ιταλοί διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα όπως τα 

έπιπλα, τα δερμάτινα και τα πλακάκια.  

 

Σέλος, ο αιγύπτιος Πρωθυπουργός  δήλωσε ότι η επί-

σκεψη αυτή έχει και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα  

για την αιγυπτιακή-ιταλική σύνοδο κορυφής η οποία 

έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 

2016 μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών.  

 

Η ιταλίδα Τπουργός ανέφερε ότι οι ιταλικές επιχειρή-

σεις ενδιαφέρονται για 

τους τομείς των υποδο-

μών, των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, των πε-

τροχημικών, την τσιμεντο-

βιομηχανία και την βιομη-

χανία σιδήρου, ενώ ειδική 

μνεία έκανε για την συμμε-

τοχή ιταλικής εταιρείας στον εκσυγχρονισμό του διυλι-

στηρίου MIDOR κόστους $ 1,2 δισ.    
 

 

 Δ Λ Ι Γ Α  5  Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 6  



 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων 

ANSA στις 4 τ.μ., ο θάνατος ιταλού σπουδαστή ο οποίος 

είχε εξαφανιστεί (πιθανόν απαχθεί) στο Κάιρο στις 

25/1, προκάλεσε την αναστολή των επίσημων επαφών 

της επιχειρηματικής αποστολής, γεγονός που επιβεβαιώ-

θηκε με σημερινή επικοινωνία μας με τον ιταλό ομόλογό 

μας. Μετά την αναχώρηση της επίσημης ιταλικής Αντι-

προσωπείας παρέμειναν εκπρόσωποι επιχειρήσεων για 

ιδιωτικού επιπέδου συναντήσεις.      

 

 

Eπίσκεψη ρώσου Τπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας 

στην Αίγυπτο – Διμερής συνεργασία 

 

Κατά την διάρκεια της εν θέ-

ματι επίσκεψης, υπεγράφη 

πρωτόκολλο  συνεργασίας με-

ταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου, 

όπου εκτός του Ρώσου υπουρ-

γού Εμπορίου και Βιομηχανί-

ας, Denis Manturov παρέστησαν ο  Πρωθυπουργός της 

Αιγύπτου, Sherif Ismail και οι Τπουργοί  Πολιτικής Αερο-

πορίας, Hossam Kamal, Βιομηχανίας και Εμπορίου Ta-

rek Qabeel,  και Σουριστικής Ανάπτυξης Hisham 

Zaazou. 

Ο κ. Manturov δήλωσε ότι, το εν λόγω πρωτόκολλο 

καλύπτει την διμερή συνεργασία στους τομείς του εμπο-

ρίου, της γεωργίας, της άρδευσης, της ενέργειας και 

των τηλεπικοινωνιών. Επεσήμανε δε, ότι συμφωνήθηκε 

η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των 

δύο χωρών, καθώς και η συμμετοχή της Ρωσίας στην 

ανάπτυξη των συστημάτων άρδευσης, στην προστασία 

του φράγματος του Ασουάν (High Dam)  και των υπόγει-

ων υδάτων. 

  Όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του εμπορί-

ου,  συμφωνήθηκε: 

- H άρση από την ρωσική πλευρά των διοικητικών εμπο-

δίων που κωλύουν την είσοδο των αιγυπτιακών προϊό-

ντων στην ρωσική αγορά. 

- H διευκόλυνση εισόδου (εγγραφής) νέων αιγυπτιακών 

εταιρειών εξαγωγής γαλακτοκομικών και πουλερικών 

στην ρωσική αγορά. 

- H συμμετοχή ρωσικών επιχειρήσεων σε μειοδοτικούς 

διαγωνισμούς του αιγυπτιακού δημοσίου  

-Ο συντονισμός των δύο πλευρών για την δημιουργία  

ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Αιγύπτου και Ρωσίας. 

- Η παροχή στην Αίγυπτο πιστωτικών διευκολύνσεων για 

την εισαγωγή σιτηρών, καθώς και η χορήγηση στο Κάι-

ρο, προνομιακών τιμών για τις προμήθειες σιταριού. 

τον τομέα της βιομηχανίας συμφωνήθηκε:  

- Η ίδρυση Ρωσικής Βιομηχανικής Ζώνης στην Αίγυπτο, 

την κατασκευή της οποίας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η 

ρωσική πλευρά. . 

- Η συνδρομή της ρωσικής πλευράς στον εκσυγχρονισμό 

των αιγυπτιακών εργοστασίων που ιδρύθηκαν την εποχή 

της οβιετικής Ένωσης. 

τον τομέα των επενδύσεων: 

ο Αιγύπτιος Τπουργός ανέφερε ότι συμφωνήθηκε η ε-

νεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας που υπεγρά-

φησαν μεταξύ του Αιγυπτιακού Τπουργείου Επενδύσε-

ων με το Ρωσικό Τπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και 

το Ρωσικό Σαμείο Άμεσων Επενδύσεων. Η Αιγυπτιακή 

πλευρά θα παρουσιάσει στην ρωσική τις επιχειρήσεις 

που προσφέρονται για επένδυση στους τομείς ενέργει-

ας  και βιομηχανίας. 

τον τομέα Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων πηγών Ενέρ-

γειας συμφωνήθηκε η η επίσπευση της ολοκλήρωσης 

των συμβολαίων και της τελικής συμφωνίας για την 

ίδρυση του πυρηνικού ηλε-

κτροπαραγωγικού σταθμού 

στην Dabaa  

τον τουριστικό τομέα, οι δύο 

πλευρές επιβεβαίωσαν τους 

ισχυρούς δεσμούς των δύο 

χωρών παρά το προσωρινά 

μέτρα που έχει επιβάλει η ρωσική πλευρά (αναστολή 

πτήσεων). Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή 

τους για αύξηση των τουριστικών ροών και την γενικό-

τερη εμβάθυνση των σχέσεων τους στον τουριστικό 

τομέα. 

τον τομέα των μεταφορών συμφωνήθηκε : 

- Η ανάπτυξη της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύ-

ου 

- Η εξέταση ίδρυσης ναυτιλιακής γραμμής μεταξύ των 

δύο χωρών. 

 Σέλος, ο κ. Manturov ανακοίνωσε την υπογραφή συμ-

φωνίας για πώληση 4 αεροσκαφών σε αιγυπτιακή εται-

ρία για εσωτερικές μεταφορές, ενώ διεξάγονται δια-

πραγματεύσεις για την προμήθεια άλλων 6 αεροσκα-

φών. 

 

 

 

 

Αναστολή δασμού εισαγωγής ζάχαρης 

Η Κυβέρνηση ανέστειλε τον επιβληθέντα δασμό 20% 

επί της τιμής CIF στις εισαγωγές ζάχαρης, ύψους του-

λάχιστον LE700 ανά τόνο, που επιβλήθηκε τον Απρίλιο 

2015, έχοντας ολοκληρώσει την σχετική έρευνα δια-

σφάλισης αναφορικά με τις αθρόες φτηνές εισαγωγές 

κατά το προηγούμενο έτος, οι οποίες ζημίωσαν την 

εγχώρια βιομηχανία κατά περίπου $128 εκ.  
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Τπογραφή συμφωνίας με African Export-Import Bank 

 

Η Κεντρική Σράπεζα υπέγραψε συμφωνία ύψους $500 

εκ. με την African Export-Import Bank για την χρηματο-

δότηση εισαγωγών βασικών και βιομηχανικών αγαθών. 

Εν λόγω συμφωνία συνιστά μέρος ευρύτερου χρηματο-

δοτικού προγράμματος ύψους $3,5 δισ. που εγκρίθηκε 

τον Δεκέμβριο με στόχο την αντιμετώπιση οικονομικών 

δυσχερειών των χωρών-μελών της τράπεζας.  

 

 

Εισαγωγές σιταριού 

 

Η Αίγυπτος προέβη σε εισαγωγές 240.000 τόνων σιτα-

ριού από την Ρωσία και την Γαλλία, με μέση τιμή $193 

ανά τόνο, μέσω διεθνούς διαγωνισμού. ύμφωνα με τον 

FAO, οι εισαγωγές σιταριού της Αιγύπτου ανέρχονται για 

το 2015/16 σε 11 εκ. τόνους, όσο περίπου και ο μέσος 

όρος εισαγωγών σιταριού κατά την τελευταία 5ετία. 

 

 

Έσοδα Διώρυγας ουέζ 

Σα έσοδα της Διώρυγας ουέζ κατέγραψαν πτώση τον 

Ιανουάριο σε $411,8 εκ., έναντι $429 εκ. τον Δεκέμ-

βριο. 

 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Μείωση κρατήσεων από Ιταλία 

ύμφωνα με στελέχη τουριστικών φορέων, οι κρατήσεις 

από Ιταλία για την θερινή περίοδο μειώθηκαν κατά 90% 

σε σχέση με το 2015, όταν και κατεγράφησαν σχεδόν 

333.000 αφίξεις από την χώρα. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, 

Down Town Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Υαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com, ad-

min@greekchambercairo.com  

web site: http://www.greekchambercairo.com/

docs_en/  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Υαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

 Δ Λ Ι Γ Α  7  Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 1 6  

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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

www.agora.mfa.gr/eg50  

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

Α/Α Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος 

Αθοπά 

Ημ/νια Διεξαγω-
γήρ 

Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 

 1 Furnex 
Έπιπλο - 
διακόζμηζη 

4-7/02/2016 

http://
www.furnexegypt.co

m 

Expolink 

90 road 105 Maadi , Cairo –Egypt 
Tel: (+202)2527-1010 

Fax: (+202)2527-1015 

e-mail: info@furnexegypt.com 

2  Project Egypt 

Τεσνολογίερ 
καηαζκεςών 
– δομικά 
ςλικα 

11-14/02/2016 
http://www.project-

egypt.com/ 

International Fairs Group 

Contact (international enquiries): 
Tel: +961 5 959 111 ext. 250 

Fax: +961 5 955 361 

e-mail: info@project-egypt.com 

 3 

Windorex , Metal & 
Steel International 
Exhibition 

Κοςθώμαηα, 
πόπηερ, πα-
πάθςπα, κα-
ηαζκεςέρ 

18-20/02/2016 
http://

www.Windorex.com 

Arabian German Exhibiting & Publish-
ing 

30 Mostafa Hamam st.,Nasr City,Cairo, 
Egypt 
Tel.: (00202) 22703584/5 

Fax: (00202) 22703586 

E-Mail:  marketing@arabiangerman.com 

 4 Egystitch 

Υθανηοςπγία, 
πλεκηική, 
εξοπλιζμόρ 

25-28/02/2016 

http://
www.egystitchandtex

.com/ 

Vision Fairs 

1 El Kawther st., off Gameat El Dowal El 
Arabeya, 5th floor, Mohandeseen, 13711 

Tel. +2 (02) 3335 5423, Fax. +2(02)
33367979 

e-mail: info@visionfairs.com 

 5 CAIRO Fashion & Tex 

Μόδα, 
ένδςζη, ςθά-
ζμαηα 

3-6/03/2016 

http://
www.cairofashiontex.

com/ 

Pyramids Int. Group 

84 Joseph Tito st. El-Nozha El-Gedida, 
Cairo 

Tel. +2 02 262 33 190 / 91 

Fax. +2 02 262 33 195 

E-mail. info@pyramidsfaireg.com 

 6 
Automec Formula 
Exhibition 

Αςηοκίνηζη 17-21/03/2016 
http://www.automech

-formula.com/ 

ACG Arab Communication Group 

41 St. No. 269 New Maadi. Cairo, Egypt 
Tel: +20 (0)2 27538401, 
Fax: +20 (0)2 27538323 

info@acg-itf.com , info@artlineacg-itf.com 

7  Recycling Exhibition 

Διασείπιζη 
αποππιμμάηω
ν/αποβλήηων, 
ηεσνολογίερ 
ανακύκλω-
ζηρ 

13-15/04/2016 
http://www.egy-

wasterecycling.com 

Al Awael Int. Trade Fairs 

 56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr 
Tower, Maadi, Cairo, 11431 

Tel. :( +202)23580982 – ( +202) 
27670146 

Fax: ( +202)23580982 

info@egy-wasterecycling.com, info@atf-

egy.com 

 8 

Mediconex-
Pharmaconex Exhibi-
tion 

Πποϊόνηα-
ςπηπεζίερ 
ςγείαρ/ ιαηπι-
κήρ εκπαίδες-
ζηρ 

19-21/04/2016 
http://mediconex.org/

en/ 

Arab African Conferences & Exhibi-
tions 

32 Road 7, Maadi, Cairo, Egypt 
Tel : +202 2359 4110 – +202 2359 0999 

Fax : +202 23780458 

E-mail : info@mediconex.net 

 9 AGRI Business 

Αγποδιαηπο-
θικά πποϊό-
νηα-
εξοπλιζμόρ 

27-29/4/2015 
http://agriegypt.com/

index.php 

Hayel International 
1 Yousef mohamed st., from mohamed 
khalaf st., Dokki, Giza 

Telefax : (+202) 37627559  - (+202) 
37629894 

Mob. 00202- 01220002421 
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