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Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον Απρίλιο σε $17,108 δισ., 

έναντι $16,561 δισ. τον Μάρτιο. 

 

Μείωση πληθωρισμού 

Ο πληθωρισμός μειώθηκε τον Μάρτιο σε 9,2%, έναντι 11,8% τον Μάρτιο 

2015. Ωστόσο, ο μηνιαίος Δείκτης Σιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,4% 

σε σχέση με τον Υεβρουάριο 2016, λόγω αύξησης τιμών βασικών ειδών τρο-

φίμων καθώς και φαρμακευτικών προϊόντων. 

 

Μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 

ύμφωνα με την τατιστική Τπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 24,8% σε $2,9 δισ., έναντι Ιανουαρίου 2015, 

κυρίως λόγω της πτώσης της αξίας των εισαγωγών κατά 21%, κυρίως λόγω 

της μείωσης εισαγωγών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, οχημάτων και σιτα-

ριού.   

 

Μείωση επιδοτήσεων καυσίμων 

ύμφωνα με τον Τπουργό Οικονομικών, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

2016/17 οι δαπάνες επιδοτήσεων καυσίμων μειώνονται κατά 43%, σε περί-

που $3,94 δισ., κυρίως λόγω των χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου. 

 

Προβλέψεις έκθεσης World Economic Outlook Report 2016 

ύμφωνα με εν θέματι έκθεση του ΔΝΣ αναθεωρείται προς τα κάτω ο προβλε-

πόμενος ρυθμός ανάπτυξης σε 3,3%, έναντι 4,3% αρχικά, λόγω της συρρίκνω-

σης του τομέα τουρισμού και των χαμηλών συναλλαγματικών αποθεμάτων. 

Παράλληλα, προβλέπει αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-

λαγών τον Ιούνιο σε 3,7% του ΑΕΠ και σε 5,3% του ΑΕΠ τον Ιούνιο 2017.    

 

Εξελίξεις συναλλαγματικής ισοτιμίας 

ε συνέχεια «κατάρρευσης» της ισοτιμίας με το δολάριο στην ανεπίσημη αγο-

ρά στις 20 Απριλίου ($1=EGP11,3), ο 

Διοικητής της Κεντρικής Σράπεζας 

διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες 

για νέα υποτίμηση της Αιγυπτιακής 

Λίρας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην 

«υπερβολική και αδικαιολόγητη διό-

γκωση των κερδοσκοπικών τάσεων», 

ανακαλώντας παράλληλα την άδεια 

λειτουργίας εννέα εταιρειών παροχής 

συναλλάγματος με πολλαπλά υποκα-

ταστήματα ανά την Αίγυπτο.  



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Δωρεάν παραχώρηση γης σε επενδυτές 

ύμφωνα με το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 

158/2016, εκτάσεις γης σε ορισμένες βιομηχανικές ζώ-

νες δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν σε επενδυτές. Σο 

Τπουργικό υμβούλιο είναι αρμόδιο για τον καθορισμό 

των χρηματοοικονομικών και τεχνικών όρων της παραχώ-

ρησης.   

 

Οικονομική βοήθεια Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

ύμφωνα με εμιρατινά μέσα, τα ΗΑΕ κατέβαλαν $4 δισ. 

στην Κυβέρνηση, εξ’ αυτών $2 δισ. ως κατάθεση στην 

Κεντρική Σράπεζα για την ενίσχυση των συναλλαγματικών 

αποθεμάτων και $2 δισ. σε επενδύσεις αναπτυξιακών 

έργων.  

 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι Deutsche Bank, HSBC και KfW's Ipex θα παράσχουν 

δάνειο, ύψους $4 δισ., στην κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού 

της Αιγύπτου για την χρηματοδότηση κατασκευής, από 

την Siemens, τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ε-

νέργειας.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Μείωση εισερχόμενου τουρισμού 

ύμφωνα με στελέχη του Τπουργείου Σουρισμού, ο αριθ-

μός εισερχόμενων τουριστών μειώθηκε την περίοδο Ιανου-

αρίου-Μαρτίου σε 1,2 εκ., έναντι 2,2 εκ. την αντίστοιχη 

περίοδο 2015, με τα έσοδα να κατακρημνίζονται κατά 

66% σε μόλις $500 εκ., έναντι $1,5 δισ. πέρυσι. 

 

χέδιο ανάπτυξης τουριστικού τομέα 

Ο Τπουργός Σουρισμού δήλωσε ότι είναι υπό εξέλιξη η κα-

τάρτιση νέου αναπτυξιακού σχεδίου για τον τουριστικό 

τομέα, μέσω εκτεταμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και διαρθρωτικών δράσεων σε θεσμικό επίπεδο, ανακοι-

νώνοντας τη δημιουργία νέας επίσημης τουριστικής ιστο-

σελίδας, η οποία θα λειτουργήσει εντός Μαΐου και αναμέ-

νεται να διευκολύνει σημαντικά την διαδικασία των διαδι-

κτυακών κρατήσεων. 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Επίσημη επίσκεψη βασιλιά αουδικής Αραβίας 

Ο βασιλιάς της αουδικής Αραβίας 

Salman Bin Abdulaziz στις 7-11 Απριλί-

ου πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη 

επίσκεψη του στην Αίγυπτο μετά την 

ανάρρησή του στον θρόνο τον Ιανουάρι-

ο του 2015. Κατά την διάρκεια της εν 

λόγω επίσκεψης, υπεγράφησαν 24 συμφωνίες, 10 μνημό-

νια κατανόησης και 3 εκτελεστικά προγράμματα.  

Αναλυτικότερα, υπεγράφησαν οι κάτωθι συμφωνί-

ες : 

 

υμφωνίες  

υμφωνίες με αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσί-

ων συνόρων, την δημιουργία κοινού Σαμείου Επεν-

δύσεων με κεφάλαιο 60 δισ. ριάλ, την επέκταση 

του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Δυτικού Καίρου, 

την ανακαίνιση του νοσοκομείου του Καίρου  Κασρ 

Ελ-Εινι, την αποφυγή διπλής φορολογίας και φορο-

διαφυγής, την συνεργασία στην χρήση πυρηνικής 

ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, την ναυτιλιακή 

και λιμενική συνεργασία, την κατασκευή μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής στην Δαμιέττα δυναμικότητας 

2250   megawatt και κόστους $ 2.2 δισ.  

Επίσης υπεγράφησαν 4 συμφωνίες με ισάριθμες 

αιγυπτιακές εταιρείες για την κατασκευή οικιστι-

κών συγκροτημάτων, συμφωνία για ίδρυση εταιρεί-

ας «Γέφυρες Αγάπης» για την ανάπτυξη της Ζώνης 

Διώρυγας ουέζ με κεφάλαιο 3 δισ. EGP και συμ-

φωνία για ίδρυση εταιρείας για ανάπτυξη 6 τ.χλμ 

στην βιομηχανική περιοχή  Διώρυγας ουέζ με κε-

φάλαιο $ 3,3 δισ. 

 

«Πρόγραμμα του βασιλιά αλμάν για την ανάπτυξη 

της Φερσονήσου ινά»: 

Τπογράφηκαν 10 συμφωνίες μεταξύ του Τπουργεί-

ου Διεθνούς υνεργασίας και του σαουδαραβικού 

Αναπτυξιακού Σαμείου στο πλαίσιο του 

«Προγράμματος του βασιλιά αλμάν για την ανά-

πτυξη της Φερσονήσου ινά» που αφορούν: υλοποί-

ηση προγράμματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων,  

κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων (δεύτερη 

φάση), κατασκευή «αναπτυξιακού οδικού άξονα» 

μήκους 90 χλμ, κατασκευή 4 οδικών συνδέσεων 

συνολικού μήκους 61 χλμ  μεταξύ του 

«αναπτυξιακού οδικού άξονα» και της ακτής, κατα-

σκευή σηράγγων στην Σάμπα, ίδρυση πανεπιστημί-

ου «Bασιλιάς Salman Bin Abdulaziz» στην πόλη Σόρ 

στο Νότιο ινά (δεύτερη φάση), κατασκευή έργου 

«Διαδρόμου Al Gada» (στρατηγικού οδικού διαδρό-

μου Ανατολής-Δύσης), ανάπτυξη παράπλευρου οδι-

κού άξονα αρ. 1 , πρώτη φάση, κατασκευή 13 γε-

ωργικών μονάδων, διάνοιξη διώρυγας για μεταφο-

ρά νερού  

 

Μνημόνια υνεργασίας 

Αφορούν τους τομείς της γεωργίας, του ηλεκτρι-

σμού, της στέγασης, του εμπορίου και βιομηχανί-

ας, της εργασίας, την καταπολέμηση της διαφθο-

ράς, την ίδρυση Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης στο 

ινά, την δημιουργία πτηνοτροφικής μονάδας στο 

ινά. 

Σέλος υπεγράφησαν 3 εκτελεστικά προγράμματα 

στους τομείς της εκπαίδευσης-κατάρτισης, πολιτι-

σμού και τηλεοπτικών μέσων 
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Επίσκεψη πολυπληθούς γερμανικής αποστολής στο Κάι-

ρο 

 

Γερμανική επιχειρηματική αποστολή, με επικεφαλής τον 

αντικαγκελάριο και Τπουργό Οικονομίας και Ενέργειας 

κ. Sigmar Gabriel, πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη 

στο Κάιρο κατά την διάρκεια της οποίας είχε επαφές με 

αιγύπτιους αξιωματούχους και επιχειρηματίες με στόχο 

την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων. την 

ανωτέρω αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι  άνω των 

100 γερμανικών επιχειρήσεων και  χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων.  

 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης διοργανώθηκε οικο-

νομικό φόρουμ το οποίο προλόγισε ο αιγύπτιος πρόε-

δρος κ. ίσι παρουσία των υπουργών Εξωτερικών, Εμπο-

ρίου και Βιομηχανίας, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, Επενδύσεων και Διεθνούς υνεργασί-

ας.  το εν λόγω φόρουμ συμμετείχαν τα μέλη της γερ-

μανικής αποστολής και εκπρόσωποι 52 επιχειρήσεων, 

μελών του Αιγυπτιακού –Γερμανικού Επιχειρηματικού 

υμβουλίου.   

 

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, φυσικού αερίου, χημι-

κών, μεταφοράς τεχνογνωσίας , τεχνικής επαγγελματι-

κής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

υμφωνήθηκε επίσης η συνεργασία μέσω μεταφοράς 

γερμανικής τεχνογνωσίας στην στήριξη  των μικρομεσαί-

ων επιχειρήσεων, των υποδομών με έμφαση στις μετα-

φορές καθώς και στον εκσυγχρονισμό και 

«αυτοματοποίηση» του δημόσιου τομέα και την αύξηση 

της παραγωγικότητας των κυβερνητικών κέντρων δεδο-

μένων και κρατικών αρχείων  

 

Σέλος, η  αποστολή επισκέφθηκε την Αρχή Διώρυγας 

ουέζ στην Ισμαηλία και συναντήθηκε με τον πρόεδρο 

της Αρχής κ. Μamish o οποίος κάλεσε τις γερμανικές 

επιχειρήσεις να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό του 

ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή 

της Διώρυγας όπου λειτουργούν 7 ναυπηγεία τα οποία 

απασχολούν 8 χιλ. εργαζομένους. Η γερμανική πλευρά 

εστίασε στην τεχνική βοήθεια που μπορούν να προσφέ-

ρουν οι γερμανικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της Οι-

κονομικής Ζώνης Διώρυγας ουέζ   

 

 

Επίσημη επίσκεψη Βασιλέα Μπαχρέιν στην Αίγυπτο (26-

27/4/2016) 

 

Κατά την διήμερη επίσκεψη του Βασιλέα του Μπαχρέιν 

στην Αίγυπτο υπεγράφησαν δεκαεννέα Μνημόνια Κατα-

νόησης και υμφωνίες για συνεργασία σε τομείς Πολιτι-

κής Διαβούλευσης, Άμυνας, Μέσων Ενημέρωσης, Απο-

φυγής Διπλής Υορολογίας, Θαλάσσιου Εμπορίου, Γεωρ-

γίας, Πολιτιστικής υνεργασίας, Τγείας και Ισλαμικών 

Τποθέσεων. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αύξηση οφειλών προς πετρελαϊκές εταιρείες 

 

ύμφωνα με αξιωματούχο του Τπουργείου Πετρελαίου, 

οι κρατικές οφειλές προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο αυξήθηκαν τον 

Μάρτιο σε $3,2 δισ. έναντι $3 δισ. τον περασμένο Δε-

κέμβριο. Σον επτέμβριο 2015 το Τπουργείο είχε ανα-

κοινώσει ότι στόχος για το 2016 θα ήταν η πλήρης απο-

πληρωμή των εκκρεμών οφειλών.  

 

 

 

υμφωνία προμήθειας πετρελαιοειδών από αουδική 

Αραβία. 

 

ύμφωνα με 

στελέχη της 

κρατικής εται-

ρείας πετρελαί-

ου Egyptian 

General 

Petroleum 

Corporation 

(EGPC), στο 

πλαίσιο συμφω-

νίας ύψους $23 δισ. μεταξύ της σαουδαραβικής 

Aramco και της EGPC, η . Αραβία πρόκειται να προμη-

θεύει την Αίγυπτο με 700.000 τόνους πετρελαιοειδών 

μηνιαίως σε βάθος πενταετίας.  

 

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Aramco θα προμηθεύει 

μηνιαίως την Αίγυπτο με 400.000 τόνους φυσικού αερί-

ου, 200.000 τόνους βενζολίου και 100.000 τόνους μα-

ζούτ. Σο αουδαραβικό Σαμείο για την Ανάπτυξη (Saudi 

Fund for Development-SFD) θα χρηματοδοτεί απευθεί-

ας την Aramco για τις ανωτέρω εξαγωγές,  οι οποίες θα 

αποπληρώνονται τμηματικά, με 2% επιτόκιο σε βάθος 

δεκαπενταετίας. 

 

Εν λόγω συμφωνία συνιστά μέρος της οικονομικής βοή-

θειας προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο πρόσφατων συμφω-

νιών και αντικατοπτρίζει την αλλαγή στρατηγικής της . 

Αραβίας - η οποία πλέον εστιάζει στην χρηματοοικονομι-

κή υποστήριξη της Αιγύπτου και την απόσβεση της σχε-

τικής χρηματοδότησης - η οποία αποδίδεται στις χαμη-

λές διεθνείς τιμές πετρελαίου. 

 

υμφωνία προμήθειας LNG 

 

Η γαλλική Engie ανακοίνωσε ότι κατά την τριήμερη επί-

σκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Αίγυπτο, υπεγρά-

φησαν δύο συμφωνίες προμήθειας LNG και ανάπτυξης 

του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τις 

Egyptian Natural Gas Holding Company, National 

Renewable Energy Association και την Egyptian 

Electricity Transport Company. 
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

Α/Α Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος Αθο-

πά 

Ημ/νια Διεξαγω-
γήρ 

Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 

1 

AFRO PACKAG-

ING & FOOD-

MANUFACTURIN

G 
 

International 

Packaging and 

Food Pro-

cessing Tech-

nology Exhibi-

tion in Egypt  

26.05 - 29.05 

2016  

http://

afropackag-

ing.com/ 

Cairo International Conven-

tion & Exhibition Centre  

 2 
MIFE 
 

Middle East & 

North Africa 

International 

Franchise Exhi-

bition  

18.05 - 21.05 

2016  

http://

www.efda.org.eg/ 

Cairo International Conven-

tion & Exhibition Centre  
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ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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