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Αύξηζη πληθωπιζμού 

 

Ο εηήζηνο ξπζκόο πιεζωξηζκνύ απμήζεθε ηνλ Ννέκβξην ζε 11,8%, 

έλαληη 10,3% ηνλ Οθηώβξην. Οη ηηκέο ηξνθίκωλ θαη πνηώλ, νη νπνίεο ε-

πεξεάδνπλ θαηά θόξνλ ηνλ δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή, απμήζεθαλ ηνλ 

Ννέκβξην ζε εηήζηα βάζε θαηά 15,1%.  

 

 

 

Αύξηζη επιηοκίων 

 

Σην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ πιεζωξηζκνύ, ε Κεληξηθή Τξάπεδα 

αλαθνίλωζε ηελ αύμεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ θαηά 50 κνλάδεο βάζεο. 

Τα επηηόθηα θαηαζέζεωλ θαη ρνξεγήζεωλ δηακνξθώλνληαη πιένλ ζε 

9,25% θαη 10,25% αληίζηνηρα.  Η επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιί-

ξαο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζε $1=LE7,7301, όπωο θαη 

ζηελ «παξάιιειε αγνξά», όπνπ δηακνξθώλεηαη ζε $1=LE8,58.  

 

 

 

Αύξηζη ελλείμμαηορ ιζοζςγίος ηπεσοςζών ζςναλλαγών 

 

Τν έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ απμήζεθε, ηελ πεξίνδν 

Ινπιίνπ-Σεπηεκβξίνπ, θαηά 150% έλαληη Ινπιίνπ-Σεπηεκβξίνπ 2014, ζε 

$4 δηζ., δηεπξύλνληαο ην έιιεηκκα ηζνδπγίνπ πιεξωκώλ ζε $3,7 δηζ. 

 

 

 

Η Κενηπική Σπάπεζα διοσεηεύει δολάπια ζηιρ ηπάπεζερ  

 

Με κία απόθαζε «έθπιεμε», ε Κεληξηθή Τξάπεδα δηνρέηεπζε δνιάξηα 

ζηηο ηξάπεδεο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζην ηξαπεδηθό ζύ-

ζηεκα, κε ηζνηηκία 7,7401 EGP αλά δνιάξην.  



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Επενδύσεις από την αουδική Αραβία ύψους $8 δισ.  

ύμφωνα με δημοσιεύματα, η αουδική Αραβία πρόκειται 

να επενδύσει περί τα $8 δισ. στην Αίγυπτο την επόμενη 

πενταετία. Η Κυβέρνηση της χώρας εξετάζει την αγορά 

κρατικών ομολόγων και 

έντοκων γραμματίων αντί 

της κατάθεσης δολαρίων  

στην Κεντρική Σράπεζα 

της Αιγύπτου (CBE) για να 

ενισχύσει τα συναλλαγματι-

κά αποθέματα της Αιγύ-

πτου. Επίσης, θα προμη-

θεύει την χώρα με πετρε-

λαιοειδή με μακροχρόνια περίοδο αποπληρωμής.  

 

Επενδύσεις αραβικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών στην 

Αίγυπτο  

Μετά την συνάντησή με εκπροσώπους του Οργανισμού 

Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών Φωρών (OAPEC),  ο Πρόε-

δρος της Αιγύπτου,  εξέφρασε την ικανοποίησή του για 

την πραγματοποίηση στο άμεσο μέλλον επενδύσεων των 

μελών του Οργανισμού στον τομέα εξερεύνησης και παρα-

γωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. την εν λόγω συνά-

ντηση, συμμετείχαν υπουργοί πετρελαίου και εκπρόσωποι 

του ενεργειακού τομέα από την αουδική Αραβία, τα Η-

νωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, την Αλγερία, το 

Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και την Λιβύη.  

 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Τπογραφή αναπτυξιακών συμφωνιών 

 

 Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία ύψους $600 εκ. 

με την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων για την κατα-

σκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διοι-

κητικό διαμέρισμα της Μπεχέιρα. Σο δάνειο συνιστά μέ-

ρος χρηματοδοτικού πακέτου $1,3 δισ., το οποίο συμπερι-

λαμβάνει χρηματοδοτήσεις $200 εκ. από το Αραβικό Σα-

μείο για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, καθώς 

και $80 εκ. από την Αφρικανική Αναπτυξιακή Σράπεζα. 

 

 Η Τπουργός Διεθνούς υνεργασίας Sahar Nasr δήλω-

σε, ότι, η Παγκόσμια Σράπεζα ενέκρινε δάνειο $ 3 δισ. 

στην Αίγυπτο, που θα εκταμιευθεί κατά την διάρκεια των 

επόμενων τριών ετών, με  χρόνο αποπληρωμής 35 έτη και 

ετήσιο επιτόκιο 1,68%. Επίσης προσέθεσε, ότι, το εν λόγω 

δάνειο θα βοηθήσει την Κυβέρνηση να προωθήσει τα α-

ναπτυξιακά της σχέδια και θα παράσχει την απαραίτητη 

ρευστότητα σε συνάλλαγμα . Η πρώτη δόση του δανείου, 

ύψους $ 1 δισ., θα εκταμιευτεί πριν από το τέλος του 

έτους. 

 

 Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία ύψους $2,3 

εκ. με την Παγκόσμια Σράπεζα, για την υλοποίηση 

έργου βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

και του εξορθολογισμού των ρύπων της βιομηχανί-

ας. Οι σχετικές δράσεις συνιστούν μέρος της ευρύ-

τερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τον περιο-

ρισμό των ενεργειακών αποβλήτων και την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας της αιγυπτιακής βιομηχα-

νίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

 

Κατασκευή κατοικιών 

 

Η Κυβέρνηση προγραμματίζει κατά την επόμενη 

πενταετία την κατασκευή 1 εκ. κατοικιών για δικαι-

ούχους με χαμηλά εισοδήματα. ύμφωνα με τον 

Τπουργό τέγασης, το έργο αναμένεται να χρημα-

τοδοτηθεί απευθείας από την αιγυπτιακή Κυβέρνη-

ση, μέσω πώλησης γης σε κατασκευαστές πολυτε-

λών κατοικιών, με συνολικά $19,2 δισ.  

 

 

Δημιουργία νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην 

έρημο 

   

Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου Sherif Ismail ανα-

κοίνωσε ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πρόκειται 

να ξεκινήσει νέο μεγαλόπνοο έργο δημιουργίας 

1.5000.000 φεντάν (1 φενταν=4.200 τ.μ.) νέων 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  

ύμφωνα με δηλώ-

σεις του Πρωθυπουρ-

γού, το εν λόγω έργο 

αναμένεται να αυξή-

σει κατά 20% την 

έκταση των καλλιερ-

γούμενων εκτάσεων 

στην χώρα από 8 εκ. 

σε 9,5 εκ. φεντάν με 

απώτερο στόχο την επίτευξη διατροφικής επάρκει-

ας και την αύξηση των κατοικημένων περιοχών 

μέσω δημιουργίας νέων αστικών κοινοτήτων.  

Επίσης, αρμόδιος του Τπουργείου Αρδευσης δήλω-

σε, ότι, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση πλέον 

των 5.000  γεωτρήσεων συνολικού κόστους $ 766 

εκ. σε διάφορες περιοχές στην Δυτική Έρημο και 

την περιοχή Toshka στην Ανω Αίγυπτο και στην 

όαση Farafra. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Εγκαίνια αιολικού πάρκου 

Η Αίγυπτος εγκαινίασε στο Gabal Al-Zeit, στην Ερυθρά 

Θάλασσα, το μεγαλύτερο 

αιολικό πάρκο στην περι-

οχή Μ. Aνατολής και Β. 

Αφρικής, με δυναμικότη-

τα 200MW. Σο κόστος 

του έργου ανέρχεται σε 

περίπου $286 εκ. ενώ θα 

παράγει 800 εκ. kw/ώρα 

ετησίως. 

 

 

Αύξηση παραγωγής  

Ο Τπουργός Ηλεκτρισμού δήλωσε ότι το 2016 αναμένε-

ται αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

2.500 – 3.000 ΜW, ενώ κατά το 2015 προστέθηκαν 

στο δίκτυο συνολικά 6.882MW. 

 

 

Αποζημίωση σε ισραηλινές εταιρείς 

ύμφωνα με απόφαση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμε-

λητηρίου, αιγυπτιακές εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέ-

πει να καταβάλλουν αποζημίωση, ύψους $1,7 δισ., σε 

ισραηλινές εταιρείες ενέργειας, λόγω της διακοπής προ-

μήθειας φυσικού αερίου μέσω αγωγού στο Βόρειο ινά, 

ο οποίος είχε γίνει στο παρελθόν στόχος πολλαπλών επι-

θέσεων. Η αιγυπτιακή Κυβέρνηση προτίθεται να εφεσι-

βάλλει την απόφαση, διακόπτοντας παράλληλα τις υφι-

στάμενες διαπραγματεύσεις και παγώνοντας την 

έκδοση αδειών για την εισαγωγή φυσικού αερίου από 

Ισραήλ. Οι Κυβερνήσεις των δύο χωρών συμφώνησαν 

ήδη στην διεξαγωγή σχετικών  διαπραγματεύσεων.  

 

 

Μείωση των επιδοτήσεων πετρελαίου 

ύμφωνα με δήλωση του αιγύπτιου Πρωθυπουργού, η 

Κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις επιδοτήσεις των 

προϊόντων πετρελαίου έως 30%  κατά την επόμενη πε-

νταετία, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση για την 

πλήρη εξάλειψη των επιδοτήσεων την ίδια περίοδο.  

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

 

Μείωση πωλήσεων αυτοκινήτων 

 

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώ-

θηκαν το 2015 κατά 5% σε 

279.000, έναντι 293.000 το 

2014.   

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Τποκατάσταση τουρκικών εξαγωγών προς Ρωσία 

ύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, ο Τπουργός Βιομηχανί-

ας και Εμπορίου της Αιγύπτου, συζήτησε με τον Ρώσο 

ομόλογό του για τις προοπτικές υποκατάστασης των 

ρωσικών εισαγωγών από Σουρκία με αιγυπτιακά προϊό-

ντα, κυρίως στους τομείς φρούτων και λαχανικών, ενδυ-

μάτων και δερμάτινων ειδών. Αξιωματούχοι του Τπουρ-

γείου Εμπορίου αναφέρουν ότι στοχεύουν σε αύξηση 

των αιγυπτιακών εξαγωγών προς Σουρκία κατά 15%. 

 

Αύξηση φόρου εξαγωγής υφασμάτων σκραπ 

ύμφωνα με Τπουργικό διάταγμα αυξάνεται κατά 40%, 

σε $447 ανά τόνο, ο φόρος εξαγωγής υφασμάτων 

σκραπ που χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία επι-

πλοποιίας, με στόχο την ενδυνάμωση του κλάδου. Οι 

εξαγωγές υφασμάτων σκραπ τριπλασιάστηκαν κατά το 

2015 σε 294 τόνους. Πλέον, η αξία εξαγόμενου σκραπ 

ανά τόνο ανέρχεται σε $1.250, ενώ τοπικά διατίθεται 

προς $473.     

 

 

 

 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

 

 

Αναβάθμιση 2ης γραμμής μετρό 

Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία ύψους €100 εκ. με 

την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-

ξης για την αναβάθμιση της 2ης γραμμής μετρό του Καΐ-

ρου. Σα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην προμήθεια 13 

νέων βαγονιών, αυξάνοντας το μεταφορικό δυναμικό 

κατά περίπου 23%. 

 

Μείωση εσόδων Διώρυγας ουέζ 

Σα έσοδα από την Διώρυγα του ουέζ τον Νοέμβριο δια-

μορφώθηκαν σε $ 408,4 δις έναντι $ 449,2 δις τον 

Οκτώβριο. ύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Αρ-

χής Διώρυγας ουέζ, η συνεχιζόμενη επιβράδυνση της 

παγκόσμιας οικονομίας έχει επιφέρει μείωση των εσό-

δων από την διώρυγα, μία 

από τις κύριες πηγές της 

Αιγύπτου σε ξένο νόμισμα 

Οι αιγυπτιακές αρχές ανα-

μένουν ότι η επέκταση της 

Διώρυγας του ουέζ θα 

επιφέρει αύξηση των ετή-

σιων εσόδων από $5,3 δις 

το 2014 σε $13,2 δις το 2023, ωστόσο αναλυτές πι-

στεύουν ότι η εν λόγω εκτίμηση δεν συνάδει με τις προ-

βλέψεις για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.  
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Επιπτώσεις της πτώσης του ρωσικού αεροσκάφους στην 

τουριστική βιομηχανία της Αιγύπτου 

 

ύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο 

αιγύπτιος Τπουργός Σου-

ρισμού κ. Hisham Zazou, 

οι άμεσες συνέπειες της 

πτώσης του ρωσικού αε-

ροσκάφους στην τουριστι-

κή βιομηχανία και δη εν 

μέσω αιχμής της τουριστι-

κής περιόδου είναι:  

η μείωση της πληρότητας των ξενοδοχείων στην 

Ερυθρά Θάλασσα από 70% σε 30% ,  

η απώλεια εσόδων 2,2 δις αιγυπτιακών λιρών 

(περίπου € 250 εκ.) μηνιαίως. Εάν η υφιστάμε-

νη  τάση συνεχιστεί στο εν λόγω ποσό θα προ-

στίθενται μηνιαίως έως και 1 δις ΕGP (περίπου 

€ 120 εκ) από δραστηριότητες που συνδέονται 

άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική βιομηχανία.  

 

Ο κ. Zazou ανέφερε ότι την τελευταία τριακονταετία 

υπήρξαν αρκετά πλήγματα στον τουρισμό, ο οποίος ω-

στόσο πάντα ανέκαμπτε και ότι, επίσης, αναμένει ανά-

καμψη μετά την πρόσφατη κρίση «εντός μηνών και όχι 

εντός ετών».  

 

Επίσης, ο αιγύπτιος Τπουργός έδωσε το στίγμα της νέας 

τουριστικής πολιτικής,  αναφερόμενος σε διαφοροποίη-

ση του «μοντέλου» τουριστικής ανάπτυξης δεδομένου 

ότι η παρούσα κρίση αφορά περισσότερο τα θέρετρα 

της Ερυθράς Θάλασσας. Κύρια χαρακτηριστικά της εν 

λόγω πολιτικής είναι:    

ενίσχυση  του πολιτισμικού τουρισμού (κυρίως Λού-

ξορ και Ασουάν) 

διεύρυνση των προορισμών με συμπερίληψη των 

φαραωνικών και των χριστιανικών μνημείων της  

Μέσης Αιγύπτου (Μπένι ουέφ, Μίνια, Ασυούτ), 

προώθηση της «διαδρομής της Αγίας Οικογένει-

ας κατά την φυγή στην Αίγυπτο» και την τουρι-

στική ανάπτυξη της μεσογειακής ακτής  

επένδυση  σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε υφι-

στάμενους προορισμούς    

 

Σέλος, εκπτωτικά «πακέτα» και 

ενίσχυση του εσωτερικού του-

ρισμού συνιστούν, μεταξύ 

άλλων,  άμεσα μέτρα της Κυ-

βέρνησης που αποβλέπουν 

στην μείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων της κρίσης.   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 
 

 

 

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  
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