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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Προβλέψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
Το ΔΝΤ σε πρόσφατη έκθεσή του, διατηρεί τις προβλέψεις του για ανά-
πτυξη στην Αίγυπτο 4,2% το 2015 και 4,3% το 2016. Ο πληθωρισμός 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 11% το 2015 (10,1% το 2014) και 
8,8% το 2016 ενώ η ανεργία το 2015 θα μειωθεί σε 12,9% έναντι 13,4% 
το 2014 και το 2016 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 12,4%.    
 
Αύξηση εμπορικού ελλείμματος 
Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 38,8% σε $4,4 δισ., 
έναντι ($3,1 δις τον Ιούλιο 2014 Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 24,3% σε 
$6 δισ., έναντι $4,8 δισ., ενώ κατεγράφη μείωση των εξαγωγών κατά 
2,6% σε $1,63 δισ. Αντίστοιχα. 
 
Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 
Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα την περίοδο Ιουλ. – Αυγ. 2015 ανήλθε σε 2,4% του ΑΕΠ, ήτοι 
LE68,3 δισ., έναντι 2,3% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο 2014. Τα 
έσοδα αυξήθηκαν σε LE46,3 δισ. (1,6% του ΑΕΠ), έναντι LE34,4 δισ. 
(1,4% του ΑΕΠ), ενώ τα έξοδα σε LE110,4 δισ. (3,9% του ΑΕΠ), έναντι 
LE89,9 δισ. (3,7% του ΑΕΠ). 
 
Αύξηση πληθωρισμού 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον 
Σεπτέμβριο σε 9,4%, έναντι 7,9% τον Αύγουστο.  
 
Υποτίμηση αιγυπτιακής λίρας 
Η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε υποτιμήσεις, για πρώτη φορά από 
τον Ιούλιο, της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία 
να διαμορφώνεται πλέον σε $1=LE7,93 (27/10) και στην τραπεζική αγο-
ρά σε LE8,03. Η αξία της αιγυπτιακής 
λίρας έχει υποχωρήσει από τον Ια-
νουάριο του 2015 κατά περίπου 15%. 



 

 

Συναλλαγματικά αποθέματα 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν τον Σε-
πτέμβριο σε $16,335 δισ., έναντι $18,096 δισ. τον Αύ-
γουστο, κυρίως λόγω της ωρίμανσης ομολόγων ύψους 
$1,25 δισ.  
 
Δηλώσεις ΔΝΤ για Αίγυπτο 
Ο Διευθυντής Μέσης Ανατολής του ΔΝΤ δήλωσε ότι 
το χρηματοδοτικό κενό της Αιγύπτου για την επομένη 
διετία εκτιμάται στα $20 δισ. Τα σημαντικότερα προ-
βλήματα παραμένουν το υψηλό ποσοστό ανεργίας και 
ο περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος. Ο 
Πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά ότι η Κυβέρνηση 
προσβλέπει στην μείωση του ελλείμματος κατά 1,5% 
ετησίως, και περικοπή των υφιστάμενων επιδοτήσεων 
κατά 70% σε βάθος πενταετίας. 
 
Αύξηση εξωτερικού χρέους 
Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου, το 2014/15, αυξή-
θηκε σε απόλυτα μεγέθη κατά 4,3%, σε $48 δισ., 
έναντι $46 δισ. το 2013/14. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
ωστόσο, μειώθηκε κατά 15%, έναντι 16,4% το 
2013/14.  
 
Αύξηση ΑΞΕ στην Αίγυπτο 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι 
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αίγυπτο κατά το οικο-
νομικό έτος 2014/15 αυξήθηκαν κατά 54,6%, έναντι 
2013/14, σε $6,37 δισ.  
Η πλειονότητα των νέων εισροών ΑΞΕ προήλθε από 
αραβικές χώρες, από τις οποίες καταγράφεται αύξηση 
51,6%, σε $2,67 δισ. έναντι $1,3 δισ. το 2013/14. Α-
ντίστοιχα, αυξήθηκαν οι εισροές από την ΕΕ κατά 
3,5% σε $6,6 δισ., λοιπών χωρών κατά 71% σε $1,24 
δισ. (πρωτίστως από Ελβετία και Ν. Κορέα) ενώ μειώ-
θηκαν αυτές των ΗΠΑ κατά 5,13% σε $2,12 δισ. Οι 
ανωτέρω αυξημένες ροές κατεγράφησαν κυρίως την 
περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου-
Μαρτίου 2015. 
Οι ΑΞΕ συνιστούν πρωταρχική πηγή εσόδων για την 
Αίγυπτο, μαζί με την Διώρυγα του Σουέζ και την του-
ριστική βιομηχανία, ωστόσο παραμένουν σε πολύ χα-
μηλότερα επίπεδο απ’ότι την περίοδο πριν την εξέγερ-
ση 2011($13,2 δισ. το 2007/08). Σύμφωνα με πρόσφα-
τες δηλώσεις του Υπουργού Επενδύσεων, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος ανάπτυξης 5% 
για το οικονομικό έτος 2015/16, η χώρα χρειάζεται 

τουλάχιστον $10 δισ. 
ΑΞΕ με παράλληλες  
εθνικές επενδύσεις 
ύψους $51,1 δισ.   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Κατάταξη Αιγύπτου στον Παγκόσμιο Δείκτη 
Ανταγωνιστικότητας Global Competitiveness 
Index (GCI) 
Η κατάταξη της Αιγύπτου στον δείκτη GCI 
βελτιώθηκε οριακά το 2015/16, στην 116η θέση 
έναντι της 119ης το 2014/15, σε σύνολο 140 αξι-
ολογούμενων χωρών. Η έκθεση αποδίδει την 
βελτίωση στο υψηλό επίπεδο ασφάλειας, την 
πρόοδο στην απονομή δικαιοσύνης σε επιχειρη-
ματικές υποθέσεις και στην αναβάθμιση της 
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.   
 
Έκθεση «Doing Business 2016» 
Η Αίγυπτος έχασε δεκαεννέα θέσεις στην κατά-
ταξη της έκθεσης «Doing Business 2016» της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, ευρισκόμενη πλέον 
στην 131η, σημειώνοντας χαμηλότερες επιδό-
σεις στους δείκτες ίδρυσης εταιρείας, εξασφάλι-
σης πιστώσεων, δήλωσης ιδιοκτησίας και κατα-
βολής φόρων. Οι δείκτες εφαρμογής συμβολαί-
ων και διασυνοριακού εμπορίου παρέμειναν 
σταθεροί, ενώ βελτιώθηκαν αυτοί της προστα-
σίας των μειοψηφικών επενδυτών και, οριακά, 
του πτωχευτικού δικαίου.  
 
Χρηματοδοτικές συμφωνίες 
Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Πρωθυπουργό, ως τα 
τέλη του 2015 η Κυβέρνηση αναμένεται να λά-
βει  $1,5 δισ. από την Παγκόσμια Τράπεζα και 
την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αφρικής, πόροι 
οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αύξηση των συ-
ναλλαγματικών αποθεμάτων και την ενίσχυση 
της οικονομίας. 
 
Διεθνές Επενδυτικό Συνέδριο «Matrouh-
Future of Investment». 
Εν θέματι συνέδριο διεξήχθη στο διοικητικό 
διαμέρισμα Matrouh, 24-25 Οκτωβρίου. 
Έλαβαν χώρα παρουσιάσεις 30 κρατικών 
έργων, συνολικής αξίας LE200 δισ. ($25 δισ.), 
υπεγράφησαν συμβά-
σεις συνεργασίας στον 
τομέα του τουρισμού 
αξίας LE18 δισ. ($2,2 
δισ.) και ενεργοποιήθη-
καν 10 Μνημόνια Συ-
νεργασίας, αξίας $12 
δισ. στον τομέα του 
τουρισμού, βιομηχανίας 
και γεωργίας.    
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Εξελίξεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές 
Η MasterCard ανακοίνωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις με την Κεντρική Τράπεζα της 
Αιγύπτου για την τροποποίηση την νομοθεσίας ηλε-
κτρονικών πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι 
συζητήσεις αφορούν την επέκταση των ηλεκτρονι-
κών πληρωμών μέσω εταιρικών, πέραν των ιδιωτι-
κών, τραπεζικών λογαριασμών, την αύξηση του ορί-
ου συναλλαγών σε άνω των LE5.000 και την διεκπε-
ραίωση συναλλαγών όταν ο χρήστης βρίσκεται στο 
εξωτερικό. 
 
Τραπεζικοί δείκτες 

 
 
Αναβολή έκδοσης διεθνούς ομολόγου 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η Κυβέρ-
νηση ανέβαλε την έκδοση διεθνούς ομολόγου, η ο-
ποία προγραμματιζόταν για τον Νοέμβριο, λόγω της 
διεθνούς οικονομικής συγκυρίας σε συνέχεια των 
εξελίξεων στις χρηματαγορές της Κίνας. 
 
Περιορισμοί καταθέσεων συναλλάγματος 
Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου δήλωσε ότι 
σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας, οι 
εντολές εισπράξεων από εξαγωγές προς Λιβύη, Συ-
ρία, Σουδάν, Παλαιστίνη, Ιράκ και Υεμένη εξαιρού-
νται – τηρουμένων καθορισμένων κριτηρίων – από 
τους ημερήσιους περιορισμούς κατάθεσης συναλ-
λάγματος.  
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Συμμετοχή Nassef Sawiris στην Adidas 
Ο Nassef Sawiris, αύξησε το ποσοστό που κατέχει 
στην Adidas, το οποίο ανέρχεται πλέον  στο 6%. Η 
εν λόγω συμμετοχή απαρτίζεται από 4,3% μέσω της 
NNS Holding, ιδίων συμφερόντων, και 1,7% ως 
προσωπική συμμετοχή. Ο Sawiris συνιστά τον πλου-
σιότερο Αιγύπτιο πολίτη, με περιουσία που αποτιμά-
ται στα $6,7 δισ.   
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Αναπτυξιακή συνεργασία 
 
Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία, ύψους $550 εκ., 
με την Παγκόσμια Τράπεζα για την χρηματοδότηση 
αποχετευτικών έργων σε επαρχιακές περιοχές της 
Αιγύπτου. Το συνολικό κόστος του εν λόγω έργου 
ανέρχεται σε $2,8 δισ., $1,1 δισ. εκ των οποίων είναι 
η συμβολή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το πρώτο 
μέρος του δανείου είχε εγκριθεί τον Ιούλιο. Η Πα-
γκόσμια Τράπεζα διαχειρίζεται 26 τρέχοντα  έργα 
στην Αίγυπτο, συνολικού προϋπολογισμού $5,92 
δισ.    
 
Εξελίξεις υλοποίησης προγράμματος κατασκευής 
1 εκ. κατοικιών 
 
Τον Μάρτιο του 2014 ο Πρόεδρος 
της Αιγύπτου είχε ανακοινώσει 
την υπογραφή μνημονίου κατανό-
ησης με την εμιρατινή εταιρεία 
Arabtec για την κατασκευή 1 εκ. 
νέων κατοικιών, προϋπολογισμού 
$35,8 δισ. Μέχρι σήμερα, δεν έχει 
υποβληθεί χρονοδιάγραμμα εργασιών από την εται-
ρεία, ενώ τόσο η ίδια όσο και εμιρατινοί αξιωματού-
χοι αποφεύγουν επανειλημμένως να προβούν σε 
σχετικές δηλώσεις. Σημειωτέον ότι ο μεγαλύτερος 
μέτοχος στην Arabtec είναι το εμιράτο του Άμπου 
Ντάμπι με ποσοστό 36,1% μέσω του κρατικού επεν-
δυτικού ταμείου Aabar ενώ το υφιστάμενο διοικητι-
κό συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από κρατι-
κούς αξιωματούχους και μέλη της επιχειρηματικής 
ελίτ. Μάλιστα η αρχική σχετική ανακοίνωση της 
Arabtec προσέδιδε και πολιτικό περιεχόμενο στην εν 
λόγω συμφωνία, αναφέροντας ότι «ο Πρίγκηπας του 
Άμπου Ντάμπι είναι πρόθυμος να κινητοποιήσει κά-
θε μέσο για την ενίσχυση των αδελφών Αιγυπτίων 
μέσω πολλαπλών ανθρωπιστικών, οικονομικών και 
κοινωνικών πρωτοβουλιών».  
Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι η υλοποίηση του προ-
γράμματος καθυστερεί λόγω διαφωνιών επί της σύμ-
βασης καθώς και προβλημάτων χρηματοδότησης. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του κατασκευα-
στικού κλάδου, έχουν προκύψει σημαντικά ζητήμα-
τα αναφορικά με την διανομή κερδών, την απόδοση 
ως επένδυσης της κρατικής γης που πρόκειται να 
παραχωρηθεί και την επιμονή της αιγυπτιακής πλευ-
ράς για προμήθεια υλικών και εργατικού δυναμικού 
από την τοπική αγορά.  
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Όπως σημειώνουν αξιωματούχοι του Υπουργείου 
Στέγασης, αναμένεται ακόμη η υποβολή από πλευ-
ράς Arabtec προγράμματος εργασιών, ενώ πιθανο-
λογείται ότι η εταιρεία όχι μόνο δεν διαθέτει τους 
απαιτούμενους πόρους, δεδομένου ότι καταγράφει 
ζημίες κατά τα τρία τελευταία οικονομικά τρίμηνα 
αλλά, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, έχει 
και εκκρεμείς οφειλές ύψους $80,59 εκ. (Ιούνιος 
2015). 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Νέες άδειες εξερεύνησης 

Η Κρατική 
Εταιρεία Φυ-
σικού Αερίου 
EGAS ανα-
κοίνωσε την 
κατακύρωση 
τεσσάρων νέ-
ων υπεράκτι-
ων αδειών 
εξερεύνησης 
πετρελαίου 

και φυσικού αερίου,  στην βρετανική BP, στην ιτα-
λική Edison, σε κοινοπραξία της BP και θυγατρικής 
της Eni, καθώς και σε κοινοπραξία της Eni, BP και 
Total. Η συνολική αξία ανωτέρω επενδύσεων ανέρ-
χεται σε $306 εκ. με δικαιώματα υπογραφής $5,1 εκ. 
Ο επικεφαλής της EGAS δήλωσε, επίσης, ότι αναμέ-
νεται νέα προκήρυξη υποβολής προσφορών για εξε-
ρεύνηση κατά το 1ο εξάμηνο του 2016.  
 
Οργάνωση αγοράς φυσικού αερίου 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νόμο με τον ο-
ποίο συστήνεται νέα Αρχή Εποπτείας της αγοράς 
φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πετρε-
λαίου, ο νόμος επιτρέπει, επίσης, σε παραγωγούς και 
εισαγωγείς να προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις 
φυσικού αερίου σε καταναλωτές.  
 
Επέκταση ενεργειακής συμφωνίας 
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, 
η Siemens ενδέχεται να επεκτείνει την υφιστάμενη 
συμφωνία με την Αίγυπτο, ύψους $8,8δισ., για την 
αναβάθμιση και αύξηση του παραγωγικού δυναμι-
κού της χώρας κατά 16,4 GW, ήτοι έως και κατά 
50%, μετά την ενσωμάτωσή του στο δίκτυο το 2017.    
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Αναστολή απαγόρευσης εξαγωγών ρυζιού 
Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την αναστολή 
απαγόρευσης εξαγωγών ρυζιού για το προσεχές εξά-
μηνο με τιμή $255,2 ανά τόνο. Η απόφαση βασίστη-
κε στις νέες εκτιμήσεις για πλεόνασμα παραγωγής, 
σε συνέχεια διαφορετικών εκτιμήσεων του Υπουρ-
γείου τον προηγούμενο μήνα.  
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Μείωση εσόδων Διώρυγας Σουέζ 
Τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ μειώθηκαν τον 
Σεπτέμβριο σε $448 εκ., έναντι $462,1 εκ. τον Αύ-
γουστο, και $510 δισ. τον Ιούλιο 2015.  
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Εισερχόμενος τουρισμός 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού, οι τουριστι-
κές αφίξεις την περίοδο Ιαν. – Αυγ. 2015 αυξήθηκαν 
κατά 5%, έναντι οκταμήνου 2014, σε 6,6 εκ. και τα 
έσοδα κατά 2%, σε $4,5 δισ. 
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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  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Σ Ε Λ Λ Ι Δ Α  7  

 
 

 

Α/Α Όνομα Έκθεσης Κλάδο που Ημ/νια Διεξα- Δικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5  

1 MS Africa & Mid-
dle EAST 

Δομικά υλικά – 
κατασκευές, 
μηχανήματα 

2-5/11/2015 http://msafrica.net/ 

Art Line/ExpoLink 
90 Road 105, Maadi - Cairo – Egypt 
Tel:  +2 (02) 227 322 37, 227 322 38 
Fax: +2 (02) 227 320 55 
e-mail: exhibit@msafrica.net 

2 HACE Exhibition 
Εξοπλισμός 
ξενοδοχείων - 
εστίασης 

9-12/11/2015 www.hace.com.eg 

Egyptian Group for Marketing 
53, Youssef Abbas St. Nasr City,Cairo, 
Zip Code 11371  
Tel: (202) 22619160 – 24050151  
Fax: (202) 22635215 
Email: info@hace.com.eg 

3 
Ceramic and 
Sanitary Ware 
Fair 

Κεραμικά και 
είδη υγιεινής 18-21/11/2015 http://www.Ics-

inegypt.com 

Climax Creation 
24, Degla St., From Shehab, El-Mohandseen 
Tel: 00 (2 02) 33368404 - 00 (2 02) 
37491434 
Fax: 00 (2 02) 33368404 
E-mail: info@ics-inegypt.com 

4 
MacTECH & Han-
dling & Transpo-
tec Exhibition 

Βιομηχανικός 
και μηχανολογι-
κός εξοπλισμός/
εργαλεία 

26-29/11/2015 
http://
www.Mactech.co
m.eg 

International Fairs Group 
10 Fok, El Motawaset, Osman Towers, 
Maadi, Cairo, Egypt. 
Tel : (+202) 25264499 / (+202)25247996 
Fax : (+202) 25264499724 
Email: info@ifg-eg.com 

5 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 

16 

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 

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,  www.agora.mfa.gr/eg50  


