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Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα το διάστημα Ιουλίου 2015—Φεβρουαρίου 2016 
αυξήθηκε σε EGP223 δισ. (7,9% του ΑΕΠ), έναντι EGP186 δισ. (7,7% του Α-
ΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο 2014-15. Τον Φεβρουάριο ο Υπουργός Οικονομι-
κών δήλωσε ότι ο στόχος για το οικ. έτος 2016-17 αναθεωρήθηκε σε 11%-
11,5% έναντι του αρχικά προϋπολογισθέντος 8,9%.   
 
 
Αύξηση πληθωρισμού 
Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Μάρτιο σε 10,3%, έναντι 9% τον προηγούμενο 
μήνα. Αυτή είναι η πρώτη αύξηση ύστερα από διαδοχικές μειώσεις του από 
τον Νοέμβριο 2015.  
 
 
Υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας Αιγύπτου 
O διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor προχώρησε σε υποβάθμιση των 
προοπτικών για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου σε 
αρνητικές από σταθερές, λόγω των «εξωτερικών και δημοσιονομικών δυσκολι-
ών που αντιμετωπίζει η χώρα". 
Σύμφωνα με την Standard & Poor, "η αρνητική προοπτική οφείλεται στο ότι  οι 
εξωτερικές και οι δημοσιονομικές απειλές είναι δυνατόν να αυξηθούν περαιτέ-
ρω τους επόμενους 12 μήνες». Θεωρεί ότι αυτό «θα μπορούσε να επιβραδύνει 
την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και να οδηγήσει σε όξυνση των κοινωνι-
κοπολιτικών εντάσεων". 
Ωστόσο, ο διεθνής οίκος, διατηρεί την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη 
αξιολόγηση σε ξένο και τοπικό νόμισμα αμετάβλητη στο B-/B. 
Τέλος, προβλέπει, ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί κατά 
μέσο όρο 4,8% του ΑΕΠ το 2016-2019, λόγω ισχνών εσόδων από τις εξαγω-
γές και τον τουρισμό και επισημαίνει ότι η «η σταθεροποίηση της οικονομίας 
προχωρά πιο αργά από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί». 
 
 
Μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 
Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε τον Φεβρουάριο κατά 22% σε 
LE23,4 δισ. ($2,79 δισ.), έναντι Φεβρουαρίου 2015 (LE30 δισ., περίπου 
$3,85 δισ.), κυρίως λόγω της μείωσης εισαγωγών πρώτων υλών χάλυβα, οχη-
μάτων και πετρελαιοειδών. 
 
 
Περικοπές επιδοτήσεων 
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό κόστος 
επιδοτήσεων (ΕGP130,1 δισ.) πρόκειται να περικοπεί κατά 14%, στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού 2016/17.  



 

 

Μείωση ποσοστού ανεργίας 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε οριακά το τρίμηνο Ιανουα-
ρίου-Μαρτίου σε 12,7%, έναντι 12,8% κατά το αντίστοιχο 
τρίμηνο 2015 καθώς και την περίοδο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2015. Η ανεργία των γυναικών ανέρχεται σε 
25,7% και των ανδρών σε 8,9%. 
 
Προϋπολογισμός επενδύσεων 2016/17 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Σχεδιασμού, ο στόχος επενδύσε-
ων για το οικονομικό έτος 2016/17 ανέρχεται σε LE531 
δισ. ($59,76 δισ.) ή 16% - 16,5% του ΑΕΠ. Εξ’ αυτών, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις προϋπολογίζονται σε LE292 δισ. 
($32,86 δισ.). 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 
 

Έγκριση νομοσχεδίου για την εφαρμογή ΦΠΑ 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο για την 
εφαρμογή ΦΠΑ, το οποίο, μετά την παραπομπή του στο 
Συμβούλιο του Κράτους, θα υποβληθεί προς ψήφιση στο 
Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις ο 
ΦΠΑ θα αντικαταστήσει τον Φόρο επί των Πωλήσεων, διε-
υρύνοντας την φορολογική βάση. Πρόσφατα, το Υπουργεί-
ο Οικονομικών ανακοίνωσε τον κατάλογο προϊόντων και 
υπηρεσιών που θα εξαιρεθούν του ΦΠΑ, ο οποίος αναμέ-
νεται να εφαρμοσθεί στα τέλη του 2016. Συνολικά, τα 
προϊόντα που εξαιρούνται ανέρχονται σε 32 και περιλαμ-
βάνουν όλα τα βασικά τρόφιμα, γαλακτοκομικά προϊόντα, 
βρεφικά γάλατα και διατροφικά συμπληρώματα, 
«αναπηρικό» και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αργό πετρέ-
λαιο, φυσικό αέριο, βουτάνιο, ηλεκτρική ενέργεια και ο-
ρυκτές πρώτες ύλες. Αναφορικά με τις υπηρεσίες εξαιρο-
ύνται 20 κατηγορίες συμπεριλαμβανόμενων των τραπεζι-
κών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επιστημονικής 
έρευνας, υπηρεσιών θρησκευτικών και πολιτιστικών ιδρυ-
μάτων καθώς και μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. 
   
 
Προβλέψεις Standard & Poor’s για αιγυπτιακή λίρα 

Σύμφωνα με τον οίκο Standard & 
Poor’s η αιγυπτιακή λίρα αναμένε-
ται να υποτιμηθεί περαιτέρω 
έναντι του δολαρίου και συγκεκρι-
μένα να ανέλθει σε $1=LE9,5 στα 
τέλη του 2016, $1=LE10 το 

2017, $1=LE10,5 to 2018 και $1=LE11 στα τέλη του 
2019, επισημαίνοντας ότι μεσοπρόθεσμα τα εμβάσματα 
από το εξωτερικό, τα έσοδα από τον τουρισμό και την 
Διώρυγα του Σουέζ καθώς και οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση του εμπορικού ελ-
λείμματος.   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Κατασκευή δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G 
Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ρυθμι- 
στική Αρχή Τηλεπικοινωνιών για την υλοποίηση δικτύ-
ου 4ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (4G). Σύμφωνα με 
το Υπουργείο Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Τεχ-
νολογιών η παροχή αδειών θα έχει ολοκληρωθεί εν-
τός διμήνου και η αξία τους θα εξαρτηθεί από τις 
ανάγκες τον παρόχων για διαθέσιμες συχνότητες.  
 
 
Κατασκευή γραμμής τραμ  

Η Κυβέρνη-
ση υπέγρα-
ψε μνημόνι-
ο κατανόη-
σης με την 
Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα 
Ανασυγκρό-
τησης και 

Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση αναβάθμισης της 
γραμμής τραμ στην Ηλιούπολη Καΐρου. Η Τράπεζα 
θα συμμετέχει με $250 εκ., με τον συνολικό προϋπο-
λογισμό του έργου να ανέρχεται σε $500 εκ. 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 

 
Επενδύσεις EFG-Hermes σε ΑΠΕ 
Σύμφωνα με στελέχη της, η επενδυτική τράπεζα EFG-
Hermes προγραμματίζει την αύξηση των επενδύσε-
ών της σε έργα ΑΠΕ σε €1,5 - €2 δισ. (€730 εκ. τρε-
χόντως) κατά την επόμενη διετία. Το χαρτοφυλάκιο 
ΑΠΕ της τράπεζας συγκεντρώνεται κυρίως στην Ευ-
ρώπη, ωστόσο η αναζήτηση νέων έργων επικεντρώ-
νεται στην Αίγυπτο όπου το ενδιαφέρον της εστιάζε-
ται σε ενεργειακά έργα ισχύος περίπου 500 MW. 
 
 
Λειτουργία νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 
Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου εγκαινίασε οκτώ νέους 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας, συνολικού προϋπο-
λογισμού $2,7 δισ., οι οποίοι προσθέτουν αθροιστικά 
στο εθνικό δίκτυο άνω των 3.600 MW. Εν λόγω 
έργα, ορισμένα από τα οποία είχαν τεθεί σε λειτουρ-
γία από το 2015, περιλαμβάνουν τον σταθμό στο 
Δυτικό Ασιούτ, με δυναμικό παραγωγής 1.000 MW, 
που κατασκευάστηκε από κοινοπραξία με επικεφα-
λής την General Motors και προϋπολογισμό $776,5 
εκ. 
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Προκήρυξη διαγωνισμών εξερεύνησης πετρελαίου 
Η Κυβέρνηση προκήρυξε διεθνείς διαγωνισμούς εξερεύ-
νησης για 11 πετρελαϊκά «οικόπεδα» που βρίσκονται 
στην Δυτική Έρημο και στον Κόλπο του Σουέζ. 
 
Αύξηση παραγωγής φυσικού αερίου 
Ο Υπουργός Πετρελαίου ανακοίνωσε την σχεδιαζόμενη 
αύξηση παραγωγής φυσικού αερίου σε περίπου 5,5 – 6 
δισ. κυβικά πόδια ημερησίως, από τα 3,9 δισ. τρεχόν-
τως, έως τα τέλη του 2019. 
 
Εξελίξεις κατασκευής μονάδας πυρηνικής ενέργειας 
Η Προεδρία ενέκρινε δάνειο από την Ρωσία, ύψους πε-
ρίπου $25 δισ., για την χρηματοδότηση κατασκευής 
μονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Εν λόγω μο-
νάδα θα κατασκευαστεί στο Διοικητικό Διαμέρισμα της 
Μάρσα Ματρούχ και στοχεύει στην αύξηση του παρα-
γωγικού δυναμικού κατά 4.800 MW. Το δάνειο θα καλύ-
ψει 85% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ το υπόλοι-
πο 15% θα βαρύνει την Αίγυπτο.  
 
 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
 

Προμήθεια γαλλικού στρατιωτικού δορυφόρου 
Η Κυβέρνηση οριστικοποίησε πρόσφατα συμφωνία προ-
μήθειας στρατιωτικού δορυφόρου από την Γαλλία, η 
οποία πλέον, μετά τις συμφωνίες πώλησης αεροσκαφών 
Rafale και φρεγατών Mistral, αριθμεί τις περισσότερες 
υπογραφείσες συμφωνίες προμήθειας αμυντικού υλικού 
διεθνώς με την Αίγυπτο, επί Προεδρίας Σίσι. 
 
 
Φόρος εξαγωγών ζάχαρης 
Η Κυβέρνηση επέβαλλε φόρο εξαγωγών ζάχαρης ύψους 
LE900/τόνο με διάρκεια έως τα τέλη του 2016, με στό-
χο την διατήρηση των τιμών και την εξασφάλιση επαρ-
κών ποσοτήτων στην αγορά ενόψει του ιερού μήνα του 
Ραμαζανίου.  
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
 

Αύξηση τιμής φαρμάκων 
Στο πλαίσιο καταπολέμησης των καταγραφόμενων ελλεί-
ψεων στην αγορά, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την 
αύξηση κατά 20% της τιμής φαρμάκων, τα οποία τιμο-
λογούνταν προ της αύξησης έως EGP30. Παράγοντες 
της αγοράς κρίνουν εν λόγω απόφαση θετικά, καθώς οι 
ελλείψεις επιδεινώθηκαν πρόσφατα λόγω των δυσχερει-
ών εξασφάλισης συναλλάγματος για εισαγωγή πρώτων 
υλών και της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας έναντι 
του δολαρίου.  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Έσοδα διώρυγας Σουέζ 
Τα έσοδα Διώρυγας του Σουέζ ανήλθαν τον Μάρτιο σε 
EGP3,48 δισ. ($396,4 εκ.). Ο υπολογισμός των εσόδων 
σε δολάρια συνιστά μείωση 1,2% έναντι Φεβρουαρίου 
αλλά αύξηση κατά σχεδόν 12% σε αιγυπτιακές λίρες, σε 
συνέχεια της πρόσφατης υποτίμησης κατά 14%. 
 
Έκπτωση τελών διέλευσης Διώρυγας Σουέζ 
Η Αρχή Διώρυγας Σουέζ προσφέρει, πιλοτικά έως τις 
αρχές Ιουνίου, μειωμένα τέλη διέλευσης κατά 30% για 
πλοία εμπορευματοκιβωτίων με αφετηρία την Νέα Υόρ-
κη και νοτιότερους αμερικανικούς λιμένες και προορισ-
μό λιμένες της νοτιοανατολικής Ασίας. Εν λόγω απόφα-
ση εντάσσεται στην νέα στρατηγική προώθησης της Δι-
ώρυγας με σκοπό την προσέλκυση νέων ναυτιλιακών 
εταιρειών και αύξησης των εσόδων της.   
 
Άρση περιορισμών πτήσεων στην Χερσόνησο του Σινά 
Σύμφωνα με εκατέρωθεν ανακοινώσεις οι γερμανικές 
αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την αναστολή των 
ισχύοντων περιορισμών (απαγόρευση μεταφοράς αποσ-
κευών) στις διμερείς αεροπορικές συνδέσεις από και 
προς το θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ, οι οποίες βρίσκονταν σε 
ισχύ από τον Οκτώβριο του 2015.    
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

 
Τραπεζικοί δείκτες 
 
Σύμφωνα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015 της Κεντρικής 
Τράπεζας ο τραπεζικός τομέας της Αιγύπτου εξακολου-
θεί να είναι εύρωστος, με ποιοτικό ενεργητικό, υψηλά 
επίπεδα κερδοφορίας και ρευστότητας, υγιείς δείκτες 
δανειακής επιβάρυνσης και χαμηλά ποσοστά μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων.    
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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  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com  
web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Μείωση τουρισμού 
Ο αριθμός εισερχόμενων τουριστών μειώθηκε τον Μάρτιο, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, κατά 47,2% σε 
440.700, έναντι 834.600 τον Μάρτιο 2015. 
 
Επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού κας Ελενας Κουντουρά στο Κάιρο 
 
Η Υπουργός Τουρισμού κα Ελενα Κουντουρά επισκέφθηκε το Κάιρο στις 22 και 23 Μαίου συνοδευόμενη από  

υπηρεσιακούς παράγοντες και Ελληνες επιχειρηματίες του τουριστικού το-
μέα. Στις 23 Μαίου η ελληνίδα Υπουργός συμμετείχε σε φόρουμ που διοργά-
νωσε  το Υπουργείο Τουρισμού της Αιγύπτου σε συνεργασία με το Γραφείο 
ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο ξενοδοχείο Semiramis Intercontinental. 
Στο εν λόγω φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν 120 άτομα,  ομιλητές από τις 
δύο πλευρές ανέπτυξαν τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών με 
έμφαση στην προσέλκυση τουριστών από μακρυνές αγορές προσφέροντας 
κοινά πακέτα διακοπών.  
 

Επίσης η κάθε πλευρά  παρουσίασε  προοπτικές συνεργασίας σε νέους διαφοροποιημένους τομείς, πέραν των πα-
ραδοσιακών,  όπως συνεδριακός και ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα και θρησκευτικός και καταδυτικός τουρισ-
μός στην Αίγυπτο. Το φόρουμ ακολούθησαν b2b συναντήσεις μεταξύ ελλήνων και αιγυπτίων επιχειρηματιών 
(τουριστικών πρακτόρων, ξενοδόχων)  
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