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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ  ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 

Εμπορικό ισοζύγιο 

 

Σο εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου τον επτέμβριο διαμορφώθηκε σε $3,9 δισ. αυξη-

μένο κατά 70,9% έναντι επτεμβρίου 2013. Σο εμπορικό έλλειμμα 2013-14 ανήλθε 

σε $33,7 δισ. αυξημένο κατά 9,8% έναντι 2012-13. Η διεύρυνση του εμπορικού ελ-

λείμματος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών κατά 28,8% σε $5,9 δισ. και 

την μείωση των εξαγωγών κατά 12,5% σε $2,04 δισ. 

 

 

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα την περίοδο Ιουλ. – Οκτ. 2014/15 μειώθηκε οριακά σε 

3,6% (LE84,5 δισ.), έναντι 3,7% (LE74,6 δισ.) το 2013/14, κυρίως λόγω της αύξησης 

των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

 

 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

 

Σο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το διάστημα Ιουλίου – επτεμβρίου κατέγραψε 

έλλειμμα $1,4 δισ., έναντι πλεονάσματος $610 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2013. Η 

διόγκωση του ελλείμματος αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμμα-

τος και στη συρρίκνωση των καθαρών μεταβιβάσεων, ενώ τυχόν περαιτέρω απώλειες 

αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των ΑΞΕ πετρελαϊκού τομέα, σε $948,1 εκ. από 

$377,6 εκ.  

 

 

 

Κυβερνητικός στόχος: 4,3% αύξηση ΑΕΠ 

 

Σο υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη  

ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης 4,3% και έλλειμμα προϋπολογισμού 9,5-10% του ΑΕΠ  

το οικονομικό έτος 2015/16 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας Αιγύπτου 

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, αναβάθμισε 

την πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου κατά μία βαθμίδα σε 

"Β" από "B-", επικαλούμενος τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στις οποίες προέβη η Κυβέρνηση με σημαντικότερη αυτή της 

μείωσης των επιδοτήσεων στα καύσιμα. 

 

το σκεπτικό του εν λόγω οίκου αναφέρεται, ότι "οι περικοπές 

των επιδοτήσεων στα καύσιμα και οι αυξήσεις φόρων έχουν υλο-

ποιηθεί ως μέρος μιας σαφούς πενταετούς στρατηγικής δημοσι-

ονομικής εξυγίανσης. Οι ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος αντιμε-

τωπίζονται, οι καθυστερούμενες πληρωμές σε εταιρείες πετρε-

λαίου μειώνονται, οι επενδυτικοί νόμοι είναι σε φάση αναθεώρη-

σης και αρκετές διαφορές με αλλοδαπούς επενδυτές έχουν διευ-

θετηθεί. Σα μέτρα που λαμβάνονται φαίνεται να έχουν ισχυρή 

πολιτική υποστήριξη». 

 

Η Fitch πιστεύει, ότι, οι προοπτικές της αιγυπτιακής οικονομίας 

είναι σταθερές. Ωστόσο, η διακοπή των ενισχύσεων από τις Φώ-

ρες του Κόλπου λόγω πτώσης της τιμής του πετρελαίου και οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις συνιστούν παράγοντες που θα μπορού-

σαν να υπονομεύσουν την οικονομική δραστηριότητα και να 

οδηγήσουν σε αρνητική αξιολόγηση.  

 

 

 

Κατάταξη Αιγύπτου στον Διεθνή Δείκτη Διαφάνειας 

Η Αίγυπτος κατατάσσεται το τρέχον έτος 94η στον Διεθνή Δεί-

κτη Διαφάνειας, κερδίζοντας 20 θέσεις  σε σχέση με την κατά-

ταξή της με το προηγούμενο έτος, λόγω της σχετικής πολιτικής 

και οικονομικής σταθερότητας. 

 

 

 

Eκδοση διεθνών ομολόγων  

ύμφωνα με το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τπουργικό 

υμβούλιο ενέκρινε την έκδοση διεθνών ομολόγων αξίας $1,5 

δισ. ως μέσο αντιμετώπισης των ελλειμμάτων του προϋπολογι-

σμού. Ο Τπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η απόφαση σχετίζε-

ται με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώ-

ρας και τη δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών ύψους $3,5 δισ. 

σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες.   

 

 

 

Οικονομική βοήθεια 

ε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Κατάρ, η Αίγυπτος επέστρε-

ψε $2,5 δισ. οικονομικής βοήθειας. Πλέον έχουν ήδη επιστραφεί 

$6 δισ. από τα συνολικά $6,5 δισ. ενώ τα υπολοιπόμενα θα κα-

ταβληθούν το 2ο εξάμηνο 2015.  

 

 

Μείωση συναλλαγματικών αποθεμάτων  

Σα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν το Νοέμβριο 

στο χαμηλότερο επίπεδο πενταμήνου και διαμορφώθηκαν σε $ 

15,88 δις έναντι $16,91 τον Οκτώβριο, ποσόν το οποίο ισοδυνα-

μεί σε 3,2 μήνες εισαγωγών. Η πτώση οφείλεται  στην αποπλη-

ρωμή δανείου $2.5 δις στο Κατάρ.  

 

 

Προσέλκυση επενδύσεων με αιγυπτιακά και ξένα κεφά-

λαια 

Ο Τπουργός Επενδύσεων δήλωσε ότι η Κυβέρνηση στο-

χεύει στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων με αιγυπτια-

κά κεφάλαια  ύψους LE 600 δις.  κατά την επόμενη τε-

τραετία, εκ των οποίων το 70% θα προέλθη από τον ιδιω-

τικό τομέα. Επιπλέον, το ίδιο διάστημα η Κυβέρνηση σχε-

διάζει να προσελκύσει $  15 δις. σε ξένες άμεσες επενδύ-

σεις (ΑΞΕ) 

 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Ο Διευθύνων ύμβουλος της GB Auto ανακοίνωσε τον 

προγραμματισμό δημιουργίας δύο νέων μονάδων παρα-

γωγής με κόστος επένδυσης $1,5 δισ., ιστορικό υψηλό 

επενδύσεων της επιχείρησης στην Αίγυπτο. Η GB Auto 

είναι ο αποκλειστικός διανομέας της Hyundai, Mazda and 

Geely.   

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Πληρωμές επενδυτικών πιστοποιητικών της νέας Δυώρυ-

γας ουέζ 

Η Εθνική Σράπεζα της Αιγύπτου, η Banque Misr, η 

Banque du Caire, και η Suez  Canal Bank, άρχισαν την 

καταβολή των πρώτων πληρωμών για τα επενδυτικά πι-

στοποιητικά της νέας Διώρυγας του ουέζ. Η απόδοση 

των εν λόγω πιστοποιητικών είναι 12% ετησίως, τα ποσά 

καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το σύνολο των αποδόσε-

ων ανέρχεται σε ΕGP 1.9 δις. 
 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

 

Eσοδα Διώρυγας ουέζ  

Σα έσοδα από την Διώρυγα του ουέζ ανήλθαν σε $ 

442.8 εκ. τον μήνα  Νοέμβριο, στα ίδια επίπεδα με τον 

Νοέμβριο του περασμένου έτους. Ωστόσο, σε σχέση με 

τον Οκτώβριο τ.ε. καταγράφηκε πτώση των εσόδων 

8,2%.  

 

 

Τπογραφή συμφωνίας με την Γαλλία για την 3η γραμμή 

του μετρό  

 

Η αιγυπτια-

κή Κυβέρ-

νηση υπέ-

γραψε με 

την Γαλλία 

συμφωνία 

ύψους 344 

εκ. ευρώ 

για την 

χρηματο-

δότηση της 

κατα-

σκευής της 

3ης γραμ-

μής του 

μετρό του 

Καίρου.   

 Δ Λ Ι Γ Α  2  Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο   2 0 1 4  



 

 

 
Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο   2 0 1 4  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Εισαγωγές LNG 

Η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία εισαγωγής LNG με την Αλγε-

ρία που αφορά την προμήθεια έξι φορτίων LNG μεταξύ Απρι-

λίου – επτεμβρίου 2015. Οι τιμή προμήθειας τελεί υπό δια-

πραγμάτευση καθώς το κόστος LNG εκτιμάται ότι θα συρρι-

κνωθεί εν μέσω των μειούμενων τιμών πετρελαίου στη διεθνή 

αγορά.  

 

 

Οφειλές πετρελαϊκού τομέα 

ύμφωνα με τον Τπουργό Πετρελαίου, η Κυβέρνηση κατέβα-

λε $2,1 δισ. προς ξένες επιχειρήσεις τομέα ενέργειας, ως α-

ποπληρωμή μέρους των οφειλών της, οι οποίες πλέον ανέρχο-

νται σε $3,1 δισ. 

 

 

Επενδύσεις ΑΠΕ 

Ο Τπουργός Ηλεκτρισμού Mohamed Shaker δήλωσε ότι 175 

εταιρείες υπέβαλαν προσφορές για πραγματοποίηση επενδύ-

σεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ύψους 

$ 6 δις. 

 

 

Περιστολή επιδοτήσεων ενέργειας  

Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε το σχέδιο περιστολής επιδοτήσεων 

πετρελαίου η ισχύς του οποίου εξαρτάται από την έγκριση της 

Βουλής. Σο σχέδιο περιλαμβάνει τον περιορισμό των επιδο-

τούμενων ποσοτήτων του ντίζελ και της βενζίνης σε συνδυα-

σμό με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για τις ε-

νεργοβόρες βιομηχανίες με στόχο την μείωση των επιδοτήσε-

ων για το πετρέλαιο το οικ. έτος  2015/2016 κατά  EGP 50 

δις. 

 

 

Νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 

Σο Τπουργείο Ηλεκτρισμού και Ενέργειας έχει αναθέσει σειρά 

έργων κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας σε έξι 

κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών Εl 

Sewedy Electric και OCI, συνολικού κόστους EGP 14 δις, με 

στόχο την δημιουργία 68 μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, συνολικής χωρητικότητας 3.400 MW πριν από το 

καλοκαίρι του 2015 

 

 

Κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου EGPC και η ιταλική EDISON 

υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή μονάδας ηλεκτρο-

παραγωγής δυναμικότητας 180 MW,κόστους $ 300 εκ.  

 

 

Eπενδύσεις της British Petroleum  

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου British Petroleum 

(BP), ανακοίνωσε ότι πρόκειται να επενδύσει  $ 12 δις. στην 

Αίγυπτο την επόμενη πενταετία, εκ των οποίων ήδη $ 2 δις 

έχουν επενδυθεί σε έργα στο δυτικό Δέλτα. Από το 2011 η BP 

έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Αίγυπτο ύψους $ 6 δις. 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Αναστολή επιδοτήσεων βάμβακος 

Ο Τπουργός Γεωργίας δήλω-

σε ότι η Κυβέρνηση ανα-

στέλλει την καταβολή επιδό-

τησης ύψους LE350 ανά 

qintar (»160 κ.), το οποίο 

αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 

και 40% της εγχώριας αγο-

ραίας τιμής της φετινής πε-

ριόδου. υμπλήρωσε, ότι η 

καλλιέργεια του αιγυπτιακού 

μακρόινου βάμβακος, που ανταγωνίζεται την αμερικανική 

ποικιλία Puma, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και οι εγχώριες πα-

ραγωγικές μονάδες προμηθεύονται στην πλειονότητά τους 

πολύ φθηνότερο εισαγόμενο βαμβάκι.     

Η αγορά του μακρόινου αιγυπτιακού βάμβακος βρίσκεται σε 

τροχιά συρρίκνωσης επί σειρά ετών. Οι παραγωγοί στρέφο-

νται σε πιο επικερδείς καλλιέργειες και οι εγχώριες υφαντουρ-

γίες εστιάζουν πλέον στην παραγωγή προϊόντων χαμηλής 

ποιότητας, μέσω φθηνών εισαγωγών βάμβακος. Οι Αιγύπτιοι 

παραγωγοί δεν θα λαμβάνουν πλέον κρατική στήριξη ενώ 

παροτρύνονται να μην προβούν σε καλλιέργεια χωρίς την 

ύπαρξη συμβολαίων προαγοράς.  

Αγρότες, έμποροι και επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η απόφα-

ση συνιστά το τελικό χτύπημα στους επαγγελματίες του κλά-

δου. Ωστόσο, κατασκευαστές έτοιμων ενδυμάτων κρίνουν την 

απόφαση θετικά, καθώς  τα κλωστήρια βασίζονται, ούτως ή 

άλλως, στην εισαγωγή της πρώτης ύλης σε ποσοστό άνω του 

80%. Ο Τφυπουργός Γεωργίας σχολίασε σχετικά ότι η αναστο-

λή άμεσης στήριξης των παραγωγών θα αποβεί επωφελής 

στην διαπραγμάτευση συμβολαίων μεταξύ παραγωγών – ε-

μπόρων.  

ύμφωνα με την τατιστική Τπηρεσία της Αιγύπτου, οι εξαγω-

γές βάμβακος την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 

ανήλθαν σε 109.600 μετρ. τόν., μειωμένες κατά περίπου 

70% έναντι Οκτ. – Δεκ. 2013.    

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Αύξηση εισερχόμενου τουρισμού 

Ο αριθμός τουριστικών αφίξεων αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 

79,5%, έναντι Οκτωβρίου 2013, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο, 

έναντι 558.700 τον Οκτώβριο 2013. 

Σο τρίτο τρίμηνο του 2014 οι τουριστικές εισροές αυξήθηκαν 

σημαντικά κατά 70%  (2,8 εκατομμύρια τουρίστες), σε σύ-

γκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέ-

ον, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά  112% σε 

ετήσια βάση σε περίπου $ 2 δις το τρίτο τρίμηνο 2014. 

 

40-60% η πληρότητα ξενοδοχείων  

Αναλυτές στον τομέα του τουρισμού προβλέπουν, ότι η πλη-

ρότητα στα ξενοδοχεία στις επαρχίες της Ερυθράς Θάλασσας 

και στο Νότιο ινά την περίοδο των εορτών θα είναι 40-60%. 

Σο ποσοστό πληρότητας αναμένεται να μειωθεί φέτος ως 

αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών του πετρελαίου γεγονός 

που επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των Ρώσων, οι οποίοι 

κατέχουν την πρώτη θέση των εισερχομένων τουριστών στην 

Αίγυπτο. 
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 
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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  

Event Name: International Energy&Power Exhibition 

from: 24/02/2015 to: 26/02/2015 

Halls: Gallery 

Organiser: International Fairs Group Co. 

Tel: 202-25247996 Tel2:  Fax: 202-25264499 

Website:  Email:  

Event Name: Cairo Fashion Tex Exhibition 

from: 05/03/2015 to: 08/03/2015 

Halls: 
Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex 

Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser: Pyramids International Co. 

Tel: 202-26233190 Tel2: 
202-

26233191 
Fax: 202-26233195 

Website:  Email: info@pyramidsfaireg.com 

Event Name: Windorex,Metal and Steel International Exhibition 

from: 19/02/2015 to: 21/02/2015 

Halls: 
Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex 

Hall 3,Hall 4,Hall 5 

Organiser: Arab German Co. 

Tel: +2(02) 23585384 Tel2: 
+2(02)

22703585 
Fax: +2(02)37496086 

Website:  Email:  

Event Name: Defile Kids-Summer 2015 

from: 13/02/2015 to: 15/02/2015 

Halls: Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4 

Organiser: Defile D'Egypte Co. 

Tel: 202-24035345 Tel2:  Fax: +224051618 

Website: 
http://

www.defiledegypte.com 
Email: info@defiledegypte.com 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ 

Ππόεδπορ: κ. Αντώνιορ Γιαμαντίδηρ 

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/  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 

Ππόεδπορ: κ. Βύπων Βαφειάδηρ  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583-4862974,  Φαξ: 00203-4868698 

E-mail: grchcom@soficom.com.eg   

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:grchcom@soficom.com.eg

