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1. IMF คาดการณ์เศรษฐกิจอียปิต ์ปี 2558  
รายงานประจ าปีของ International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์วา่ การปฏิรูปทาง

เศรษฐกิจของอียปิต ์และความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศยงัมีความจ าเป็นในการเรียกคืนความ

เช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของอียปิตใ์หก้ลบัคืนมา  ซ่ึง IMF คาดวา่ เศรษฐกิจของอียปิต ์GDP ของอียปิตปี์ 2558 

จะขยายตวัไดใ้นอตัราร้อยละ 4   ทั้งน้ี ตวัเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอียปิตข์องอียปิตใ์นปี 2557 

จากการประมาณการของ IMFอยูท่ี่ร้อยละ 2.2 

ค่าครองชีพในอียิปตไ์ดถี้บตวัสูงข้ึนอยา่งมากนบัแต่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมืองในช่วง 

4 ปีท่ีผา่นมา โดยอียปิตมี์อตัราเงินเฟ้อในปี 2557  เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.1   IMF คาดการณ์วา่ อตัราเงินเฟ้อของ

อียปิตใ์นปี 2558 จะอยูท่ี่ร้อยละ 10.3  ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานจะยงัคงอยูใ่นระดบัร้อยละ 13.1 เทียบกบัปี 

2557 ซ่ึงอยูใ่นอตัราร้อยละ 13.4   ในขณะท่ีการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั (current account) ของอียปิตใ์นปี 

2558 จะอยูท่ี่ร้อยละ 3.3 ของ GDP และ ร้อยละ 4.3 ในปี 2559  เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีการขาดดุลบญัชี

เดินสะพดัอยูท่ี่ร้อยละ 0.8 

ในช่วงตน้เดือนเมษายน ท่ีผา่นมา  IMF ไดมี้หนงัสือถึงรัฐบาลอียปิตเ์รียกร้องให ้รัฐบาลอียปิต์

เร่งด าเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายดา้นเศรษฐกิจใหไ้ดม้าตรฐาน ซ่ึง IMF ยนิดีท่ี

จะสนบัสนุนอียปิตใ์นทุกทางท่ีสามารถท าได ้  แมว้า่ปัจจุบนัอียปิตย์งัมิไดร้้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน

จาก IMF   

รายงานของ IMF ยงัระบุอีกดว้ยวา่ อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา

เหนือและตะวนัออกกลางในปี 2556 และ 2557 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 2.3 และ 2.4 ตามล าดบั ซ่ึงคาดวา่ วา่ อตัรา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวนัออกกลางในปี 2559 และ 2560 จะอยูท่ี่

ร้อยละ 2.7 และ 3.7 ตามล าดบั   อยา่งไรก็ตามIMF คาดวา่ อตัราการเจิญเติบโตของภูมิภาคน้ีอาจต ่ากวา่

ประมาณการณ์ลงอีกร้อยละ 0.1  จากการตกต ่าของราคาน ้ามนัในตลาดโลก 

 

 



2.  บทสัมภาษณ์ Chairman of Automotive Marketing Information Council เก่ียวกบั ผลกระทบ
ตลาดรถยนตอี์ยปิตจ์ากมาตรการจ ากดัการฝากเงินของธนาคารชาติ  (หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์
อียปิต ์20 เมศายน 2558) 

Egypt’s automotive market imports have remained hampered over the past four months, due to the Central Bank of Egypt’s (CBE) 

activation of the law setting a minimum and maximum daily amount, $10,000 and $50,000, respectively, within a month. This led to 

a halt in Egypt’s automotive companies, and limited their ability to import new cars during this period to present it to the Egyptian 

consumer. 

Moustafa Hussien, Chairman of Automotive Marketing Information Council (AMIC), confirmed this in an interview with Daily 

News Egypt. According to Hussien, the market is going through a disruption phase never seen before, and the vision for the future it 

yet to be clear. The final decision is in the hands of the government, the only entity that can solve this. 

What do you think of the CBE’s decision? 

I think it’s a wise decision by the CBE, because it limited the manipulation of the parallel market and stopped the significant rise 

resulting from difference in foreign currencies’ exchange rate to the Egyptian pound, in the parallel market, which reached more 

than 70 piasters sometimes for only $1. In some currency exchange stores, the exchange rate reached almost EGP 8.20, while the 

CBE’s rate was at EGP 7.60. This difference was of course borne by the consumer. 

How can you think of it as a wise decision and yet suffer to apply and disapprove of it? 

I did not disapprove of it. On the contrary, I strongly agree with the decision. However, the issue is with the long implementation 

period which reached four months starting from January 2015, which led to a complete halt in the import movement until today. 

There are no decisions for halting imports, so what is behind the lack of imports? 

Indeed there was no decision. However, what happened was that the CBE rejected any huge amounts to be deposited in the 

company’s bank account to open a credit for importing cars. The bank also refuses to provide foreign currencies, which disables 

companies from importing. This has been taking place, and still is, until the bank provides currencies and opportunities to open the 

credits needed for import. 

In your opinion, what are the repercussions of this decision on the market? 

The main negative repercussion is the millions of pounds lost by the state as customs proceeds from cars, as the automotive market 

annually pays about EGP 38bn to the state through customs, taxes, and personal car registrations. This amount of money is bound to 

decrease to 25% if the situation continues this way. If this decision remains, the damage and state of stalemate will frustrate and 

scare the market and investors generally from investing in Egypt. 

How has the automotive market functioned in the last period especially that the decision came in force four months ago? 

All companies are currently working on selling their stock of whole cars, as most companies have enough stock to meet their needs 

for three to four months, which is the period we are currently living. Also With the decline in demand during the first quarter of the 

current year, which reached nearly 15% drop compared to last year, it is possible to endure a period of not more than six months at 

the latest. 

 

 



This is the case for cars, how about spare parts?                                                  

There isn’t much difference as the situation is the same for everyone, there is shortage in spare parts as well, and although the 

CBE’s announcement of providing dollars and opening credit for spare parts and production requirements, the truth is so far a ll 

credits are opened for strategic commodities only while the rest are on the waiting list, which is unreasonable. 

What is the solution in your opinion? 

The solution is in the hands of the government, especially the CBE; it should provide currency and meet the needs of importers, at 

least for a period of time so the market doesn’t come to a complete halt 
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