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Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας Αιγύπτου 
 
Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, Moody’s, αναβάθμισε την 
πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε Β3 από Caa1. Πρόκειται για την τρίτη ανα-
βάθμιση για την Αίγυπτο κατά τους τελευταίους μήνες μετά την θετική αξιολόγηση 
από την Standard & Poor 's και τον οίκο Fitch στα τέλη του 2014. 
 Η εν λόγω απόφαση στηρίχθηκε στις βελτιωμένες μακροοικονομικές επιδόσεις καθώς 
και στις προσδοκίες για επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 4,5% το τρέχον οικονομικό έτος 
και 5-6% κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Υπεύθυνος του Moody’s ανέφερε ότι οι  
δημοσιονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις καθώς και η συνεχής στήριξη από τις 
χώρες του Κόλπου, συνετέλεσαν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
χώρας. 
 
 
Αναβάθμιση αιγυπτιακών τραπεζών από την Moody’s 
 
O οίκος Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγησή του όσον αφορά τις καταθέσεις των 
τραπεζών National Bank of Egypt, Banque Misr, Banque Du Caire και Commercial 
International Bank σε B3 από Caa1.Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια αναβάθμισης 
της πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου σε B3 από Caa1 τον περασμένο μήνα. 
Επιπλέον, η αξιολόγηση σε ξένο νόμισμα των καταθέσεων των τραπεζών αναβαθμί-
στηκε σε Caa1 από Caa2, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των καταθέσεων σε συνάλ-
λαγμα.  
Η Moody’s απέδωσε την εν λόγω απόφαση στους εξής παράγοντες: 
- στην βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, το οποίο με την σειρά του 
επιδρά θετικά στις προοπτικές των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών. 
- στην  αύξηση  της ρευστότητας των τραπεζών. 
 στην βελτίωση της ικανότητας της Κυβέρνησης να ενισχύει τις ανωτέρω τράπεζες 

σε περίπτωση ανάγκης.  
 
 
Ελλειμμα ισοζυγίου πληρωμών  
To έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών το 1ο τρίμηνο του οικ. έτους 2014-15 διαμορ-
φώθηκε σε $ 1 δισ. έναντι πλεονάσματος $ 2 δισ. κατά την ίδια περίοδο του οικ. 
έτους 2013-14. Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) απέδωσε το εν λόγω 
έλλειμμα σε αποπληρωμή ομολόγων και καταθέσεων ύψους $ 3 δισ. πέραν του ποσού 
των  $ 2 δισ. το οποίο επέστρεψε η Κυβέρνηση στο Κατάρ τον περασμένο Νοέμβριο. 
 
 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου μειώθηκε τον Ιανουάριο 2015 κατά 20,7%, έναντι 
Ιανουαρίου 2014, σε EGP19,44 δισ. Η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 21,2% σε 
EGP31,47 δισ., ακολουθώντας την πτώση στην αξία των πετρελαιοειδών, του χάλυβα 
και του σιταριού κατά 42,5%, όπως και των εξαγωγών κατά 22,3% σε EGP 12,3 δισ., 
λόγω μείωσης της αξίας των λιπασμάτων, πετρελαιοειδών και αργού.  
 



 

 

Πληθωρισμός 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε  τον Μάρτιο σε 
11,51%, έναντι 10,56% τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρι-
σμός τροφίμων και ποτών, με συνεισφορά στον δείκτη τιμών 
καταναλωτή 40%, διαμορφώθηκε σε 9,3%.  Από τα μέσα του 
2014, με τις ευρείες περικοπές επιδοτήσεων καυσίμων και τρο-
φίμων, οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται σταθερά. Τον Μάρ-
τιο 2015 κατεγράφη η πέμπτη συνεχόμενη άνοδος του δείκτη, 
κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών τροφίμων και υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας.  
 
Συναλλαγματικά αποθέματα 
 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου τον Μάρτιο κατέ-
γραψαν μείωση κατά 1,1%, έναντι Φεβρουαρίου, σε $15,29 
δισ. και 12,2% σε ετήσια βάση. 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 
 

 
Οικονομική βοήθεια 
 
Το Κουβεϊτιανό Ταμείο για την Αραβική Οικονομική Ανάπτυξη 
προγραμματίζει την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Αίγυπτο 
ύψους  $1,5 δισ., σε ορίζοντα πενταετίας ($300 εκ. ετησίως).  
 
 
 
Οικονομική βοήθεια 
 
Σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η Σαουδική 
Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέθε-
σαν στις 22 Μαΐου συνολικά $6 δισ. (από $2 δισ. έκαστη) οικο-
νομικής βοήθειας. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 2,5% με ημερομηνί-
α λήξεως τον ομολόγων από 3 έως 5 έτη.  
 
 

Χρηματοδότηση Παγκόσμιας Τράπεζας 
 
 Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε την χρηματοδότηση 

κοινωνικών προγραμμάτων στην Αίγυπτο, ύψους 
$400 εκ., τα οποία απευθύνονται σε νεαρές και σε 
υπέργηρες ηλικιακές ομάδες. Η πλειονότητα των 
κεφαλαίων πρόκειται να διοχετευθεί στην πτωχή 
περιφέρεια της Άνω Αιγύπτου. Η Παγκόσμια Τράπε-
ζα διαχειρίζεται 26 έργα στην Αίγυπτο με συνολικό 
προϋπολογισμό $5,4 δισ. 

 
 Η Κυβέρνηση ενέκρινε την λήψη δανείου ύψους 

$500 εκ. από την Παγκόσμια Τράπεζα για την χρη-
ματοδότηση της επέκτασης του δικτύου φυσικού 
αερίου σε 1,5 εκ. νοικοκυριά. Η εν λόγω συμφωνία 
είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο 2014. 

 
 
 
Ευρωομόλογο 
 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η Κυβέρνηση 
προγραμματίζει την έκδοση ευρωομολόγου έως το τέλος 
Μαΐου. Ως νομικοί σύμβουλοι της έκδοσης επελέγησαν 
οι εταιρείες Latham and Watkins και η Dechert, ενώ 
τους διαχειριστές της έκδοσης συνιστούν από κοινού οι 
Morgan Stanely, JP Morgan, Citibank Group, Natixis και 
BNP Paribas Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο είχε ανα-
κοινώσει ότι θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν έως και 
$2 δισ. εντός του 2015. 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 

 
Εξαγορά χαρτοφυλακίου λιανικής 
 
Σειρά τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο, 
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εξαγοράσουν το 
χαρτοφυλάκιο λιανικής της Citibank στην Αίγυπτο. Η 
Citibank είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο 2014 τον σχε-
διασμό της να αποσυρθεί από τις δραστηριότητες λιανι-
κής τραπεζικής σε 11 χώρες, ως μέρος της στρατηγικής 
της να εστιάσει σε αγορές όπου διαθέτει συγκριτικό πλε-
ονέκτημα.  
 
Αγορά συναλλάγματος 
 
Η Κεντρική Τράπεζα καλεί τις εμπορικές τράπεζες να 
εντείνουν την εποπτεία τους στις συναλλαγές σε δολάρι-
α, καθώς καταγράφονται περιπτώσεις όπου πελάτες 
παρακάμπτουν τις διατάξεις περιορισμού των καταθέσε-
ων σε $10.000 ημερησίως και $50.000 μηνιαίως, κα-
τανέμοντας τις καταθέσεις τους σε περισσότερους του 
ενός λογαριασμούς. Οι εν λόγω περιορισμοί είχαν ως 
αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της παράλληλης αγο-
ράς συναλλάγματος. Η Κεντρική Τράπεζα μείωσε την 
προβλεπόμενη προμήθεια των εγγυητικών επιστολών 
από 2,5% σε 1,5% προκειμένου να διευκολύνει τις εισα-
γωγές, κυρίως τροφίμων, ενόψει του ιερού μήνα του 
Ραμαζανιού. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
 
 

Συμφωνία Edita – Hostess Brands LLC 
 
Η αιγυπτιακή Edita υπέγραψε 
δύο συμφωνίες συνολικής αξίας 
$12 εκ. με την αμερικανική Host-
ess Brands LLC για την αγορά 
δικαιωμάτων παραγωγής και 
διανομής 11 νέων προϊόντων. H 
Hostess Brands LLC είναι από 

τους μεγαλύτερους παραγωγούς αρτοπαρασκευασμάτων και 
ζαχαρωδών προϊόντων των ΗΠΑ και είχε εξαγοραστεί από 
ιδιωτικά κεφάλαια το 2013.      
 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας – Αραβικών Χωρών 
 
Σε σχετικό ανακοινωθέν κατά την λήξη συνόδου των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Εμπορίου και Επενδύσεων της Τουρκίας και 
Αραβικών χωρών, η Αίγυπτος εξέφρασε τις επιφυλάξεις της 
για την σύσταση Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας – 
Αραβικών Χωρών.  Σύμφωνα με επιχειρηματικές πηγές, οι 
ενστάσεις της αιγυπτιακής πλευράς αφορούν την πρόταση 
της Τουρκίας να ορίσει ως εκπρόσωπο στο επιχειρηματικό 
συμβούλιο επιχειρηματικό σύνδεσμο που σχετίζεται με την 
Μουσουλμανική Αδελφότητα.    
 
Αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 
Η Γερμανική Daimler Motor, κατασκευαστής των οχημάτων 
Mercedes, ανακοίνωσε την αναστολή, εντός του Μαΐου, των 
δραστηριοτήτων συναρμολόγησης οχημάτων στην Αίγυπτο, 
επιλέγοντας την εισαγωγή τους, μελλοντικά, ως πιο συμφέ-
ρουσα επιλογή. Η εν λόγω απόφαση βασίζεται στις αναμενό-
μενες μειώσεις δασμών στα εισαγόμενα οχήματα, οι οποίοι 
θα μηδενιστούν σε βάθος 5ετίας, βάσει της Συμφωνίας Σύν-
δεσης Αιγύπτου – ΕΕ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 
Αναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου  
 
Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία, ύψους $600 εκ., με την 
China Railway Construction Corporation για την αναβάθμιση 
του δικτύου σιδηροτροχιών ανά την Αίγυπτο. Ο Υπουργός με-

ταφορών είχε δη-
λώσει πρόσφατα 
ότι απαιτούνται 
περίπου EGP41 
δισ. ($5,37 δισ.) 
για την αναβάθμι-
ση 700 πεπαλαιω-
μένων βαγονιών 
και 21 κινητήριων 
οχημάτων/
ελκυστήρων.      

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 

 
Επιλογή εταιρειών για έργα παραγωγής ηλ. ενέργειας από 
ΑΠΕ 
 

137 αιγυ-
πτιακές 
και διε-
θνείς εται-
ρείες 
έχουν επι-
λεχθεί για 
εκτέλεση 
έργων 
αιολικής 
και ηλια-
κής ενέρ-
γειας δυ-

ναμικότητας 4.300 megawatt. Ο υπουργός Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για στοχευμένες επενδύσεις 
που αφορούν έργα αξίας $ 6 δις. Προσφορές υπέβαλαν εται-
ρείες από 18 χώρες καθώς και αρκετές αιγυπτιακές. Από τις 
επιλεγμένες εταιρείες,  13 εταιρείες θα εγκαταστήσουν σταθ-
μούς ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακής ενέργεια δυναμικότη-
τας κάτω από 20 megawatt και 87 εταιρείες σταθμούς δυνα-
μικότητας άνω των 20 megawatt .  
 
Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι 36 εταιρείες θα παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά πάρκα. Η συνολική δυναμικό-
τητα που θα παράγεται από τα έργα αυτά θα φθάνει έως και 
4.000 megawatt  και επιπλέον 300 megawatt θα παράγονται 
από εγχώρια έργα. Συνολικά έχουν επιλεχθεί 32 αιγυπτιακές 
εταιρείες, 9 ιταλικές, 7 ισπανικές, 6  από την Σαουδική Αραβί-
α, 10 από την Κίνα, 3 από τα ΗΑΕ κα. 
 
 
Εισαγωγές LNG 
 
Σύμφωνα με αξιωματούχο της κρατικής εταιρείας πετρελαί-
ου, η Αίγυπτος πρόκειται να εισάγει το οικονομικό έτος 2015-
2016 υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αξίας περίπου $3,55 
δισ.   
 
 
 
Επιδοτήσεις ενεργειακού κλάδου 
 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας, οι επιδοτή-
σεις καυσίμων θα περικοπούν κατά 10% κατά το νέο οικονο-
μικό έτος. Το 2014, η Κυβέρνηση είχε προβεί σε αντίστοιχες 
περικοπές, με τις λιανικές τιμές να αυξάνονται έως και 78%. 
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ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
 

Λήψη προσωρινών μέτρων διασφάλισης (επιβολή δασμών σε 
εισαγωγές ράβδων σιδήρου και ζάχαρης)  
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας, η Κυβέρνηση προέβη στην επιβολή προσωρινών 
μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές ράβδων σιδήρου (iron 
rebars) και ζάχαρης. 
 
Όσον αφορά τις ράβδους σιδήρου, επιβάλλεται προσωρινός 
δασμός αντιντάμπινγκ 8% επί της τιμής CIF (Cost, Insurance 
& Freight), ύψους τουλάχιστον EGP408 ανά τόνο, ο οποίος 
θα απαλειφθεί, σταδιακά, σε βάθος τριετίας, ως εξής: 1ο 
έτος EGP408/τόνο, 2ο έτος EGP325/τόνο και 3ο έτος EGP 
185/τόνο. Στόχος ανωτέρου μέτρου, σύμφωνα με τον Υπουρ-
γό, είναι η αναζωογόνηση της εγχώριας βιομηχανίας, η οποία, 
κατά το πρώτο εννεάμηνο 2014, επλήγη σφόδρα λόγω φθη-
νών εισαγωγών, καθώς και η προσαρμογή της παραγωγικής 
δομής για την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού. 
 
Αναφορικά με την ζάχαρη, στο πλαίσιο έρευνας διασφάλισης 
διάρκειας 200 ημερών, καθορίζεται για ισόχρονη περίοδο 
προσωρινός δασμός 20% επί της τιμής CIF, ύψους τουλάχι-
στον EGP700 ανά τόνο. Ο Υπουργός Εφοδιασμού επεσήμανε, 
σχετικά, ότι με τον τρόπο αυτό στηρίζεται η τοπική παραγωγή 
η οποία υπέστη σημαντικές ζημίες μεταξύ Ιουλ. 2014 – 
Μαρτ. 2015,  λόγω της πτώσης της τιμής ζάχαρης διεθνώς 
και των αθρόων εισαγωγών.   
 
 
 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
 

Διώρυγα Σουέζ 
 
Τα έσοδα από την Διώρυγα του Σουέζ τον Μάρτιο τ.έ. ανήλ-
θαν σε $420,1 εκ., αυξημένα κατά 10% έναντι Φεβρουαρίου 
($382 εκ.). 
 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

Αφίξεις 
 
Οι τουριστικές αφίξεις τον Φεβρουάριο 2015 αυξήθηκαν 
κατά 3,8% σε 640.200, έναντι 616.900 τον Φεβρουάριο 
2014. 40,4% προήλθαν από την Δυτική Ευρώπη, 32,4% από 
την Ανατολική και 13,4% από την Μέση Ανατολή.  
 
 
Θεωρήσεις εισόδου 
 
Η Κυβέρνηση αποφάσισε την αναβολή της αναστολής 
έκδοσης θεωρήσεων εισόδου στα σημεία εισόδου στην Αίγυ-
πτο, η εφαρμογή της οποίας προγραμματιζόταν για τις 15 
Μαΐου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, οι ανωτέρω 
διαδικασίες θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα με την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών θεωρήσεων εισόδου, το συντομότερο δυνατόν. 
Το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε την αναστολή ατελούς 
παροχής θεώρησης εισόδου σε Ρώσους υπηκόους. Η εν λόγω 
διαδικασία ήταν σε ισχύ από τα μέσα Ιανουαρίου, λόγω της 
σημαντικής υποτίμησης του ρωσικού ρουβλίου. Σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία, οι Ρώσοι συνιστούν περίπου το 65% των 
εισερχόμενων τουριστικών ροών. 
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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 Ημ/νια Διεξα- Δικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια 

1 

The 15th Interna-
tional Medical 
Exhibition & 
Conference 
(EgyMedica & 
Hospital Build) 

Φάρμακα και 
ιατρικός εξοπλι-
σμός 

7-9/05/2015 
http://
www.egymedica.c
om/ 

Green Land Exhibitions & Conferences 
35 Oboor Building,Floor (13), Cairo, Egypt 
Tel: (+2) (02) 24027493 – 22637034 
Fax: (+2) (02) 22637054 
Email:info@egymedica.com 

2 Afro Packaging 
Exhibition 

Τεχνολογίες 
επεξεργασίας 
τροφίμων και 
συσκευασίας 

14-17/05/2015 
http://
afropackag-
ing.com/ 

Arab-African Conferences & Exhibitions 
32 roads 7, Maadi, Cairo 11431, Egypt 
Tel : (202)23781592 
Fax : (202)23780458 
E-Mail:  info@afropacking.com 

3 La Casa Exhibi-
tion 

Έπιπλο-
διακόσμηση 21-24/05/2015 n/a 

OK Trust Co. 
18 El Lewaa Mahmoud Samy St. Off Kabol 
St. 6th Zone, Nasr City, Cairo 
Tel. 202-26703274, 26703276 

4 Agrena for Poul-
try Exhibition 

Κρέας, πουλερι-
κά, ιχθυηρά 28-30/05/2015 http://

www.agrena.net/ 

Crose Fair Organizations 
87 Elalameen, Sahafien, Mohandeseen, 
Cairo, Egypt. 
Tel-Fax: (202) 33038994 

5 Defile Kids Exhi-
bition Παιδική μόδα 22-24/08/2015 

http://
www.defiledegypt
e.com 

Defile D'Egypte Co. 
4 A El Obour Buildings - Salah Salem Road, 
 Nasr City, Cairo, Postal Code: 11371 
Tel.+ (202) 24019488 
      + (202) 24035345 
 Fax: + (202) 24051618 

6 
Cairo Energy 
Conference and 
Exhibition 

ΑΠΕ, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, 
πετροχημικά 

1-3/09/2015 http://www.cairo-
energy.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 

7 Sahara Exhibi-
tion 

Αγροτικός και 
κτηνοτροφικός 
εξοπλισμός 

7-10/09/2015 
http://
www.Saharaexpo.
com 

Expo Co. For organizing Fairs 
347 Sudan Street, Sahafeyeen, Giza, Egypt. 
Tel: (+202) 3346 4216 / 3344 7980 
Fax: (+202) 3347 1155 


