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Αύξηση επιτοκίων 
Σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του δομικού πληθωρισμού σε 12,2% 
(υψηλό επταετίας) η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την αύξηση του βασικού 
επιτοκίου κατά 100 μονάδες βάσης. Τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων 
διαμορφώθηκαν σε 11,75% και 12,75% αντίστοιχα και το βασικό επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης σε 12,25%.  
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων που 
προκύπτουν από την αυξητική τάση του πληθωρισμού, η Επιτροπή Νομισματι-
κής Πολιτικής κρίνει ότμεσοπρόθεσμα». 
 
Οικονομικοί αναλυτές προέβλεπαν ότι η αύξηση των επιτοκίων θα λάμβανε 
χώρα τον προσεχή Ιούλιο ώστε να συνέπιπτε με τις περαιτέρω περικοπές των 
επιδοτήσεων ενεργειακών προϊόντων (σύμφωνα με υπολογισμούς, το κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί τον προσεχή Ιούλιο, κατά μέσο 
όρο, κατά 42%). Όπως επισημαίνουν, εν λόγω αύξηση συνιστά την πλέον βασι-
κή πρόκληση για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης στην προσπάθειά 
περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος.     
 
Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε το δεκάμηνο 2015/16 (Ιούλ. 2015–
Απρ. 2016) κατά 18% σε EGP273 δισ., ήτοι ποσοστό  9,8% του ΑΕΠ. Σε πρόσ-
φατη ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι στο τέλος Ιουνίου 
ανήλθε σε 11,5% του ΑΕΠ (έναντι στόχου 8,9%).  
 
Αύξηση πληθωρισμού 
Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Μάιο σε 12,23% σε ετήσια βάση, 
έναντι 9,51% τον Απρίλιο. Αντίστοιχα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 
σε 12,3%, έναντι 10,3% τον Απρίλιο.  
 
Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον Μάιο σε $17,52 δισ., έναντι 
$17,011 δισ. τον Απρίλιο. 
 
Μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 
Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε τον Μάρτιο κατά 44,4% σε 
EGP19,9 δισ., έναντι EGP35,7 δισ. τον Μάρτιο 2015. Η αξία των εισαγωγών 
μειώθηκε κατά 27,2% σε EGP37,5 δισ., λόγω της μειωμένης αξίας πετρελαϊ-
κών προϊόντων, πρώτων υλών χάλυβα και οχημάτων. Η αξία των εξαγωγών 
αυξήθηκε κατά 11,7% σε EGP17,6 δισ., κυρίως λόγω της αύξησης τιμών λι-
πασμάτων κατά 158%.   



 

 

Χρηματοδότηση προϋπολογισμού 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η 
Κυβέρνηση προγραμματίζει μεταξύ Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου την έκδοση ευρωομολόγου αξίας $3 δισ. με 
στόχο την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, 
που αναμένεται να κυμανθεί στα $10 δισ. Παράλληλα, 
σημείωσε ότι η εφαρμογή του ΦΠΑ θα ξεκινήσει τον Σεπ-
τέμβριο, υπό την αίρεση της έγκρισης του νομοσχεδίου 
από το Κοινοβούλιο. 
 
Εκτιμήσεις Οίκου Fitch για την αιγυπτιακή οικονομία 
Ο Οίκος Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του μακροπρό-
θεσμου αξιόχρεου της Αιγύπτου σε ξένο και τοπικό νόμισ-
μα σε «Β» με σταθερές προοπτικές. Η αύξηση του ΑΕΠ 
εκτιμάται σε 3,2% κατά το οικονομικό έτος 2016 και 
3,6% κατά το 2017, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα σε 
11,6% για το 2016 και 9,8% για το 2017. 
 
Προβλέψεις Παγκόσμιας Τράπεζας για αιγυπτιακή οικονο-
μία 
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε τον προβλεπόμενο 
ρυθμό ανάπτυξης 2015/16 της αιγυπτιακής οικονομίας 
από 3,8% σε 3,3%, λόγω της μεγάλης μείωσης των τουρισ-
τικών εσόδων, των ελλείψεων συναλλάγματος, και των 
διευρυνόμενων ελλειμμάτων προϋπολογισμού και τρεχου-
σών συναλλαγών, παρά την χαμηλή τιμή πετρελαίου στην 
διεθνή αγορά.  
 
Δηλώσεις για ενδεχόμενο δανεισμό από ΔΝΤ 
Σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων στον διεθνή τύπο, η 
Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι δεν έχει υποβληθεί αί-
τημα δανειακής συμφωνίας στο ΔΝΤ, επισημαίνοντας ότι 
τα φημολογούμενο ποσό (άνω των $5 δισ.) δεν ισχύει και 
ότι η Αίγυπτος θα ήταν επιλέξιμη για τουλάχιστον το διπλά-
σιο, σύμφωνα με την συμβολή της στον προϋπολογισμό 
του Ταμείου.  
 
Έγκριση Κρατικού Προϋπολογισμού 2016/17 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 29 Ιουνίου το προσχέδιο του 
Κρατικού Προϋπολογισμού 2016/17. Ο Προϋπολογισμός 
εδράζεται στο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής που 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 με βασικούς στόχους τον 
περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος μέσω της 
περικοπής των κρατικών επιδοτήσεων και την εφαρμογή 
νέων φόρων, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 
 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ρυθμός ανάπτυ-
ξης αναμένεται να διαμορφωθεί σε 7% και, κατά συνέπει-
α, το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται ότι θα ανέλθει 
σε 9,8%, έναντι 11,5% το 2015/16, επισημαίνοντας ότι 
οι οικονομικές δυσχέρειες του τρέχοντος οικ. έτους και ο 
αυξημένος δανεισμός δεν επέτρεψαν την συγκράτησή 
του . 
Τα κρατικά έσοδα εκτιμώνται σε LE936 δισ. ενώ τα έσοδα 
σε LE631 δισ. και ο στόχος υλοποίησης επενδύσεων σε 
LE531 δισ. ($59,76 δισ.). Εξ’ αυτών, οι ιδιωτικές επενδύ-
σεις προϋπολογίζονται σε LE292 δισ. ($32,86 δισ.).  

Το κόστος επιδοτήσεων αναμένεται να μειωθεί κα-
τά 14%. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών ση-
μείωσε ότι η εφαρμογή του ΦΠΑ θα ξεκινήσει τον 
Σεπτέμβριο, υπό την αίρεση της έγκρισης του νο-
μοσχεδίου από το Κοινοβούλιο, και αναμένεται να 
αποφέρει επιπλέον έσοδα $2,25 δισ.-$2,82 δισ 
κατά το 2016/17. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Επίσκεψη Πρωθυπουργού Ουγγαρίας - υπογραφή 
συμφωνίας 
Η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία προθέσεων με την 
Ουγγαρία, ύψους €900 εκ., για την χρηματοδότη-
ση αγοράς από την τελευταία 700 επιβατηγών βα-
γονιών, επιπρόσθετη δωρεά €100 εκ. για την αγο-
ρά 80 επιβατηγών βαγονιών. Εν λόγω συμφωνία 
υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
της Ουγγαρίας στο Κάιρο, συνοδευόμενου από το-
υς Υπουργούς Εξωτερικών και Εμπορίου καθώς και 
εκπροσώπων ουγγρικών επιχειρήσεων.    
 
 
Αναπτυξιακή βοήθεια 
Σε συνέχεια επίσκεψης αντιπροσωπείας της στο 
Κάιρο και συνάντησης με την Προεδρία, η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει την υλοποίηση ε-
πενδύσεων στην Αίγυπτο ύψους €700 εκ., χωρίς να 
δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τράπεζα 
διαχειρίζεται 34 επενδυτικά έργα συνολικού προϋ-
πολογισμού €1,7 δισ., Η Αίγυπτος καταλαμβάνει   
την 3η θέση διεθνώς ως αποδέκτης βοήθειας από 
την Τράπεζα και. 
 
 
Αναπτυξιακή συνεργασία 
Στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου του Μόν-
τρεαλ, το Υπουργείο Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
υπέγραψε τρεις συμφωνίες αναπτυξιακής συνεργα-
σίας ύψους $23,9 δισ., με το καναδικό Υπουργείο 
Διεθνούς Συνεργασίας, στους τομείς της τεχνικής 
εκπαίδευσης, ασφάλειας τροφίμων και μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
 
Oικονομική συνεργασία Αιγύπτου – Γερμανίας 
Σε συνέχεια τετραήμερης επίσκεψης της Υπουργού 
Διεθνούς Συνεργασίας στο Βερολίνο, ανακοινώθη-
κε η υπογραφή διετούς συμφωνίας συνεργασίας, 
ύψους €153 εκ., στους τομείς ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τεχνικής εκπαίδευσης, κλιματικής αλλα-
γής, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νεανικής επιχει-
ρηματικότητας και στέγασης. Εν λόγω συμφωνία, η 
οποία σύμφωνα με την Υπουργό «διευρύνει την δι-
μερή οικονομική συνεργασία κατά 50%», περιλαμ-
βάνει δάνειο €100 εκ. με επιτόκιο 2% σε ορίζοντα 
30ετίας με περίοδο χάριτος 10 ετών. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Υπογραφή αναπτυξιακής συμφωνίας  
Η Αίγυπτος και το Κουβεϊτιανό Ταμείο για την Αραβική 
Οικονομική Ανάπτυξη υπέγραψαν την πρώτη αναπτυξια-
κή συμφωνία για την Χερσόνησο του Σινά, στο πλαίσιο 
δέσμευσης από το Ταμείο $300 εκ. ετησίως, για την 
υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σε βάθος πενταετίας. 
Εν λόγω συμφωνία αφορά την χρηματοδότηση κατασκε-
υής πέντε εργοστασίων αφαλάτωσης με κόστος $100 
εκ. 
 
Κατασκευή 3ης γραμμής μετρό 
Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 
EGP6 δισ. με τις Arab Contractors Company και Oras-
com Construction για την επανεκκίνηση εργασιών κα-
τασκευής της τέταρτης φάσης 3ης γραμμής του μετρό, 
που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με γαλλικές εταιρεί-
ες. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου 
Η βρετανική ΒΡ και η ιταλική ΕΝΙ ανακοίνωσαν την ανα-
κάλυψη «σημαντικού» υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσι-
κού αερίου  12 χλμ βόρεια της Δαμιέττης. Σύμφωνα με 
τη σχετική ανακοίνωση, «εν λόγω ανακάλυψη επιβεβαι-
ώνει το σημαντικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής 
“Nooros”, η οποία εκτιμάται, πλέον, ότι περιλαμβάνει 
70-80 δισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου».   
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
Αύξηση δασμών εισαγωγής προϊόντων 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Προεδρικό Διάταγμα 
25/2016, που εκδόθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, με το 
οποίο αυξάνονται οι δασμοί εισαγωγής σειράς προϊόν-
των, όπως οικιακών συσκευών, καλλυντικών, ενδυμά-
των, υποδημάτων, ξηρών καρπών, τροφών κατοικίδιων 
ζώων κ.ο.κ., το γενικό ύψος των οποίων  θα κυμαίνεται 
πλέον μεταξύ 20% - 40%, έναντι 10% - 30% έως σήμε-
ρα. Εν λόγω διατάξεις δεν θα επηρεάσουν την δασμολο-
γική επιβάρυνση προερχόμενων από την ΕΕ προϊόντων, 
δεδομένων των όρων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – 
Αιγύπτου.  
 
Μείωση εξαγωγών βάμβακος 
Οι εξαγωγές βάμβακος μειώθηκαν την περίοδο Σεπ. 
2015-Φεβ. 2016 κατά 30% σε 236.000 qintars (1 qin-
tar = 157 kgs), έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2014-
2015. Εξαγωγείς αναφέρουν ότι αυτή συνιστά μία εκ 
των χειρότερων επιδόσεων ιστορικά, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην ανάμειξη ποικιλιών του ποιοτικότερου μακ-
ρόινου βάμβακος με κατώτερες ποικιλίες, ιδιαίτερα από 
το 2011 και έπειτα, με αποτέλεσμα την απόρριψη, πολ-
λαπλών φορτίων λόγω της μη επίτευξης των απαιτούμε-
νων παραδοσιακών  ποιοτικών χαρακτηριστικών.    

Προμήθειες σιταριού 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Προμηθειών, η Αίγυπτος προ-
μηθεύτηκε 5 εκ. τον. σιταριού από την τοπική αγορά ή 
περίπου 25% πλέον του στόχου για το 2016. Η Κυβέρ-
νηση έχει απαγορεύσει την εμπορία εισαγόμενου σιταρι-
ού χωρίς την άδεια του αρμόδιου Υπουργείου κατά την 
περίοδο συγκομιδής (Απρίλιος – Ιούλιος). Οι εισαγωγές 
σιταριού στην Αίγυπτο ανήλθαν το 2015/16 σε 11. εκ 
τον. όσο περίπου και ο μέσος όρος εισαγωγών κατά την 
τελευταία 5ετία.  

 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Εκπτώσεις τελών διώρυγας Σουέζ 
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Αρχής Διώρυγας του 
Σουέζ, προσφέρεται έκπτωση 31,2% επί των τελών διέ-
λευσης σε υπερδεξαμενόπλοια βάρους άνω των 
250.000 τόνων με προέλευση τον Περσικό Κόλπο και 
προορισμό τον Κόλπο του Μεξικού και την Καραϊβική. Η 
έκπτωση ισχύσει εφόσον μέρους του φορτίου τους διο-
χετευθεί στων πετρελαιαγωγό SUMED της Αιγύπτου. 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Μείωση τουριστικών αφίξεων 
Ο αριθμός τουριστικών αφίξεων μειώθηκε τον Απρίλιο 
κατά 54% σε 425.000, έναντι 923.000 τον Απρίλιο 
2015.  Τα τουριστικά έσοδα κατά την περίοδο Ιανουα-
ρίου - Μαρτίου κατέγραψαν ελεύθερη πτώση σε $500 
εκ., σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εισπράξεις 2015 
ύψους $1,5 δισ. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία η 
επιδείνωση ανωτέρω δεικτών οφείλεται, κυρίως, στις 
σημαντικά μειωμένες αφίξεις από Ρωσία.  
Επισημαίνεται ότι το 2010 οι τουριστικές αφίξεις ανήλ-
θαν σε 14,7 εκ., ενώ το 2011, έτος της επανάστασης, 
σε 9,8 εκ.  
 
Επ’ αόριστον Αναστολή πτήσεων British Airways προς 
Sharm El Sheikh 
H British Airways ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστο-
λή των πτήσεών της προς το θέρετρο του Sharm El 
Sheikh, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις για την επανέ-
ναρξή τους από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Σειρά βρετα-
νικών αερογραμμών έχουν ήδη αναστείλει τις αντίστοι-
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