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Κάηξν, 17-12-2018
ΘΔΜΑ: Μακροοικονομικά ζηοιχεία Αιγύπηου, περιόδου 1.7.2015-30.6.2018
Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ
καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα ηειεπηαία 3 νηθνλνκηθά έηε, ήηνη
2015/16, 2016/17 θαη 2017/18 (νηθνλνκηθφ έηνο: 1 Ινπιίνπ - 30 Ινπλίνπ), ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
αηγππηηαθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (CBE) θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS). Τα ζηνηρεία,
ηφζν γηα ην έηνο 2016/17, φζν θαη γηα ην 2017/18 είλαη πξνζσξηλά θαη αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ
ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ κελψλ.
Τν νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έηνο θαηά ην νπνίν άξρηζε λα
απνθέξεη θαξπνχο ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζην
πιαίζην ησλ δεζκεχζεψλ ηεο έλαληη ηνπ ΓΝΤ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία γηα παξνρή
ηξηεηνχο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην Τακείν, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., πνπ επεηεχρζε ζηε
δηάξθεηα ηνπ 2016. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη εδξαηψζεθαλ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απειεπζέξσζεο
-ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2016- ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, πνπ είρε σο απνηειέζκαηα
θαη’ αξράο ηε ζεκαληηθφηαηε δηνιίζζεζή ηεο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξψ θαη ηηο έληνλεο
πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο έσο ηνλ Ινχιην 2017, αιιά ηελ ελ ζπλερεία απνθιηκάθσζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ, ηηο εηζξνέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ αλαπιήξσζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ
απνζεκάησλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία είραλ θζάζεη ζε θαηψηαηα επίπεδα ζηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο 2015
– 2016. Πξάγκαηη, ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ηαιάληζε ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ην 2016, ήηνη ε
έιιεηςε μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, θαίλεηαη λα έρεη ζηελ παξνχζα θάζε απνθαηαζηαζεί πιήξσο, ελψ
παξάιιεια ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην θαίλεηαη λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαηά ην
δηάζηεκα απφ ηα κέζα ηνπ 2017 έσο ζήκεξα.
Με βάζε ηα σο άλσ πξνζσξηλά αηγππηηαθά ζηνηρεία, ην αμηνινγνχκελν σο δείθηεο κείδνλνο
ζεκαζίαο δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 αλήιζε ζε EGP 432,70 δηζ.,
ήηνη 9,8% ηνπ ΑΔΠ, εκθαλίδνληαο κελ ρεηξνηέξεπζε ζε απφιπηνπο φξνπο έλαληη ηνπ έηνπο
2016/17, φηαλ είρε αλέιζεη ζε EGP379,59 δηζ., αιιά βειηίσζε ζε ζρεηηθνχο φξνπο, θαζψο ην
2016/17 ην έιιεηκκα αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 10,9% ηνπ ΑΔΠ. Σημειώνεηαι όηι ηο ζςνολικό
δημοζιονομικό έλλειμμα ηος έηοςρ 2017/18 έπεζε κάηω από ηο επίπεδο ηος 10% ηος ΑΕΠ για
ππώηη θοπά έπειηα από ηο 2011. Επιππόζθεηα, ζημανηικόηαηη εξέλιξη ηος οικονομικού έηοςρ
2017/18 μποπεί να σαπακηηπιζηεί η επίηεςξη ππωηογενούρ πλεονάζμαηορ, ηηρ ηάξεωρ ηος 0,1%
ηος ΑΕΠ, για ππώηη θοπά έπειηα από 15 έηη. Οη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ ην έηνο 2017/18
θαηά 19,1%, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP1,229 ηξηζ., ελψ ηα θξαηηθά έζνδα αλήιζαλ ζε
EGP805,74 δηζ., απμεκέλα θαηά 22,2% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σεκεηψλνπκε
φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο ην έηνο 2017/18 αληηπξνζψπεπαλ ην 27,9% ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ (έλαληη
29,7% ην 2016/17), ελψ ηα έζνδα ην 18,3% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη 19% ην 2016/17), αληηζηνίρσο.
Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ εκθάληζε ζεκαληηθή δηφγθσζε
θαη αλήιζε ζε $92,64 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 37% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη $79,03 δηζ. θαη
πνζνζηνχ 33,6% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17), ελψ ην αθαζάξηζην εζσηεξηθφ δεκφζην
ρξένο ζηα ηέιε Ινπλίνπ 2018 έθζαζε ηηο EGP3,695 ηξηζ., ήηνη 83,3% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη EGP3,161
ηξηζ. θαη 91,1% ηνπ ΑΔΠ ηνλ Ινχλην 2017).
Απφ πιεπξάο άιισλ ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζεκεηψλεηαη θαη’ αξράο ε
επηηάρπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην 2017/18, κε ξπζκφ
αλάπηπμεο ζην 5,3%, έλαληη 4,2% ην 2016/17 θαη 4,3% ην 2015/16, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ,
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δηαπηζηψλεηαη ε αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαηά 18,9% ζηα επίπεδα ησλ $25,83 δηζ. έλαληη $21,73 δηζ. ην 2016/17- θαζψο θαη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 6,9% ζηα επίπεδα ησλ
$63,1 δηζ. -έλαληη $59 δηζ. ην 2016/17. Οη ελ ιφγσ θηλήζεηο νδήγεζαλ ζε δηαηήξεζε -ζε απφιπηνπο
φξνπο- ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζην επίπεδν ησλ $37,28 δηζ. (έλαληη $37,27 δηζ. ην 2016/17),
αιιά ζε βειηίσζή ηνπ ζε ζρεηηθνχο φξνπο, θαζψο ε αλαινγία ηνπ πξνο ην ΑΔΠ αλήιζε ζε 14,9%,
έλαληη 15,9% ην 2016/17. Σεκεηψλεηαη φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζαλ
ην 2017/18 άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 12,6% αλεξρφκελεο ζε $17,05 δηζ., ελψ νη πεηξειατθέο ηεο
εμαγσγέο θαηέγξαςαλ άλνδν θαηά 33,1% αλεξρφκελεο ζε $8,77 δηζ. Απφ ηελ άιιε, νη κε
πεηξειατθέο εηζαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 7,7% αλεξρφκελεο ζε
$50,61 δηζ., ελψ νη εηζαγσγέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 3,9% αλεξρφκελεο ζε
$12,49 δηζ.
Τν χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ κεηψζεθε ειαθξφηαηα θαηά ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 έλαληη ηνπ 2016/17, αλεξρφκελν ζε $7,72 δηζ. έλαληη $7,93 δηζ. ην
2016/17. Τν χςνο ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ μέλσλ επελδχζεσλ ην 2017/18 αλήιζε ζε $13,16 δηζ.
(έλαληη $13,37 δηζ. ην 2016/17), ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ πξνήιζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.
($7,95 δηζ.) θαη δε απφ ηε Βξεηαλία ($4,55 δηζ.) θαη ην Βέιγην ($2,29 δηζ.). Δπηπιένλ, ην ηζνδχγην
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζίαζε βειηίσζε ηφζν ζε απφιπηνπο, φζν θαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο,
εκθαλίδνληαο έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ $5,96 δηζ. (2,4% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη ειιείκκαηνο 14,39 δηζ.
(6,1% ηνπ ΑΔΠ) ην 2016/17. Η ζεκαληηθφηαηε βειηίσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ
εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηα νπνία έθζαζαλ ηα $9,8 δηζ. (έλαληη $4,38 δηζ. ην 2016/17), θαζψο
θαη ζηελ αμηφινγε αχμεζε ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ, πνπ έθζαζαλ ην
επίπεδν ησλ $26,39 δηζ., έλαληη $21,82 δηζ. ην έηνο 2016/17. Αληηζέησο, νη επελδχζεηο
ραξηνθπιαθίνπ παξνπζίαζαλ κεησκέλεο θαζαξέο εηζξνέο χςνπο $12,09 δηζ., έλαληη $15,98 δηζ. ην
2016/17, θπξίσο ιφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο απφ ηνλ Απξίιην 2018 ηάζεο κείσζεο ησλ μέλσλ
επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, ε νπνία ινγηθά ζρεηίδεηαη κε ηε
γεληθφηεξε δηεζλή ηάζε «απνεπέλδπζεο» απφ ηνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηηο
αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο.
Υπνγξακκίδνπκε ηε δξαζηηθή αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Κεληξηθήο
Τξάπεδαο, ηα νπνία έθζαζαλ ηνλ Ινχλην 2018 ζηα επίπεδα ησλ $44,26 δηζ. (έλαληη $31,30 δηζ. ηνλ
Ινχλην 2017 θαη $17,55 δηζ. ηνλ Ινχλην 2016), αληαλαθιψληαο ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016, πνπ νδήγεζε ζε
ζνβαξή δηνιίζζεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, εμάιεηςε ηεο «παξάιιειεο» αλεπίζεκεο αγνξάο
ζπλαιιάγκαηνο, ηζρπξή δηεζλή δήηεζε γηα αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα –ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ
Απξίιην 2018- θαη απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο. Σεκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ηα
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα έθζαζαλ ζε επίπεδα πςειφηεξα εθείλσλ ηεο πεξηφδνπ πξν ησλ
γεγνλφησλ ηεο πνιηηηθήο κεηάβαζεο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2011, θαηαγξάθνληαο δηαδνρηθά ηζηνξηθά
πςειά επίπεδα θαη θζάλνληαο ην Ννέκβξην 2018 ην επίπεδν ησλ $44,5 δηζ.
Σηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 παξαηεξήζεθε ζαθήο απνθιηκάθσζε ηνπ
δείθηε πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο απφ ην επίπεδν ηνπ 32,95% ηνλ Ινχιην 2017 κεηψζεθε ζηαδηαθά θαη
έθζαζε ην 14,38% ηνλ Ινχλην 2018. Απφ ηνλ Αχγνπζην 2017 έσο θαη ην Μάην 2018, νπφηε έθζαζε
ην 11,45% ζε εηήζηα βάζε, ν αηγππηηαθφο δείθηεο πιεζσξηζκνχ θαηέγξαςε πνξεία δηαξθνχο
απνθιηκάθσζεο, ε νπνία αθνινπζήζεθε σζηφζν απφ νξηζκέλεο δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ
δεχηεξνπ εκίζεσο ηνπ 2018, νθεηιφκελεο θπξίσο ζηηο πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα
θαχζηκα θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ ππξνδφηεζαλ απμήζεηο ζην εγρψξην επίπεδν ηηκψλ. Ο
ηξέρσλ εηήζηνο δείθηεο πιεζσξηζκνχ, κε βάζε ζηνηρεία Ννεκβξίνπ 2018, αλέξρεηαη ζε 15,65%.
Όζνλ αθνξά ην δείθηε αλεξγίαο, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 απηφο εκθαλίζηεθε κεησκέλνο
ζην 11,3%, έλαληη 12% ην έηνο 2016/17 θαη 12,5% ην 2015/16.
Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19), ην νπνίν ζεσξείηαη θαη απηφ σο θξίζηκν γηα ηελ
πνξεία ησλ εθηεηακέλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ θαη
ηνπ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 πεξαηψλεηαη ε ηξηεηήο ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε πνπ παξείρε ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν, βαζηθνχο ζηφρνπο απνηεινχλ θαηά πξψηνλ ν εμνξζνινγηζκφο θαη ν
πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη θπξίσο ησλ θάζε είδνπο επηδνηήζεσλ θαη επηδνκάησλ πνπ
παξέρεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ηδηαίηεξα ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ βαζηθψλ
αγαζψλ φπσο ηα ηξφθηκα, θαζψο θαη, ηαπηφρξνλα, ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, θπξίσο
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θνξνινγηθψλ, κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο ρψξαο θαη ηε κείσζε ηφζν ηνπ
ειιείκκαηνο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηψλ ηνπ ΑΔΠ. Πεξαηηέξσ, ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηήξημεο θνηλσληθψλ θαη
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ είλαη θησρέο θαη νηθνλνκηθά επάισηεο, απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
πνπ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. Γεληθφηεξα, ε
ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί ηα πξνζερή
ρξφληα, επί ηε βάζεη ηνπ πινπνηνχκελνπ επίπνλνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ,
αιιά θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ δεζκεχζεσλ γηα πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο, κε θηλεηήξην κνριφ ηα λέα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνβιέπεη φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζα επηηαρπλζεί ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ζε 5,8%, κε πξννπηηθή λα δηακνξθσζεί ζε άλσ ηνπ 6% ην 2019/20.
Δπηπιένλ, ν ζηφρνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο αλέξρεηαη ζην
8,4% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, ηεο
ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ρξήζε 2018/19
πξνβιέπεη επίζεο πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε 91% κε 92% ηνπ ΑΔΠ θαη κείσζε ηνπ
δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην επίπεδν ηνπ 10%. Η θπβέξλεζε πξνζβιέπεη ζε απμεκέλα έζνδα, ηεο
ηάμεσο ησλ EGP10 δηζ., απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ 23 θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ δηάζεζεο κεξηδίσλ ησλ κεηνρηθψλ ηνπο
θεθαιαίσλ ζην Φξεκαηηζηήξην. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2018/19 πξνζβιέπεη επίζεο ζε
δξαζηηθέο πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ηφζν ζηα θαχζηκα, θαηά πεξίπνπ 21%, φζν θαη
ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαηά πεξίπνπ 45%.
Κεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ επίζεο
ηφζν ν πεξηνξηζκφο θαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ (βαζηθά, κέζσ πηνζέηεζεο ζεηξάο
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ), φζν θαη ε ηφλσζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο -θαη θπξίσο ησλ
εμαγσγηθψλ ηεο θιάδσλ- κε ζθνπφ ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ εμαγσγψλ εληφο ησλ πξνζερψλ εηψλ.
Δθ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο είλαη αθφκε ε αχμεζε ησλ εηζξνψλ μέλσλ
επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ είζνδν ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα.
Δπηζεκαίλνπκε πάλησο φηη, παξά ηηο πνηθίιεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ
έρεη αλαιάβεη θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε (κεηαμχ άιισλ, κέηξα
πεξηνξηζηηθά ησλ εηζαγσγψλ, φπσο ε δηαδηθαζία registration, λέα ζεζκηθά πιαίζηα κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ, αιιά θαη ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο), δελ θαίλεηαη λα έρεη ππάξμεη,
ηνπιάρηζηνλ αθφκε, ηδηαίηεξα ζεηηθφο αληίθηππνο νχηε φζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
εηζαγσγψλ θαη ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, αιιά νχηε θαη ηηο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.
Σην ηέινο Οθησβξίνπ 2018 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε ηέηαξηε αμηνιφγεζε απφ ην ΓΝΤ
ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Η ζπλαθφινπζε εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο
ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΤ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο
$12 δηζ., πηζαλφηαηα ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηνπ 2019. Σεκεηψλεηαη φηη, αθνχ εθηακηεπζεί
ε πέκπηε δφζε, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηεο σο
άλσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζα αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. πεξίπνπ.
Σηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα νηθνλνκηθή αλαζθφπεζε (“Regional Economic Outlook”)
ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ (ΓΝΤ) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο, Β. Αθξηθήο
& Κεληξηθήο Αζίαο, ην Τακείν δηαηήξεζε ηελ πξνεγνχκελε εθηίκεζή ηνπ γηα ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο
αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζην 5,5% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, ελψ εθηίκεζε ην κέζν εηήζην
δείθηε πιεζσξηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε 12,6%, έλαληη 13,9% ην έηνο 2017/18.
Τν ΓΝΤ επηδνθίκαζε ηε δηφξζσζε αξθεηψλ ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ
Αίγππην, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ / επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ελψ
έθξηλε σο νξζή ηε δηαηήξεζε νπδέηεξεο πξνο «ζθηθηήο» λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηφζν απφ ηελ
Αίγππην, φζν θαη απφ ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Τν ΓΝΤ ζπλέζηεζε ζηηο αηγππηηαθέο Αξρέο
λα επαγξππλνχλ θαη λα είλαη έηνηκεο λα αληηδξάζνπλ ζε πεξίπησζε «αλαδσπχξσζεο» ηνπ
πιεζσξηζκνχ, εμαηηίαο δεπηεξνγελψλ επηδξάζεσλ ησλ απμήζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ
ηξνθίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ην ΓΝΤ επηζήκαλε ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
αλαδηάξζξσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζρεδηαδφκελσλ γηα
θέηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πέληε θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ελψ, παξάιιεια, επηθξφηεζε ηα κέηξα
πνπ ιακβάλεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
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βηνκεραληθή γε, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ. Τέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ Αίγππην αιιά θαη
ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ην ΓΝΤ επηζήκαλε φηη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ππνλνκεχεηαη απφ ηηο κεγάινπ κεγέζνπο θαη ρακεινχ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο
παξανηθνλνκίεο ηνπο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη απαζρνινχλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο.
Σηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηνπο βαζηθνχο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο
Αηγχπηνπ κε ηελ εμέιημή ηνπο θαηά ηα 3 πιένλ πξφζθαηα νηθνλνκηθά έηε.
ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικό έτοσ: Ιούλιοσ/Ιούνιοσ
ΑΕΠ (LE τρις. – τρέχουςεσ τιμέσ αγοράσ)
ΑΕΠ (LE τρις. – ςταθερέσ τιμέσ 2011/12 & 2016/17)**
Πραγματικό ΑΕΠ μεταβολή (%)
Πληθωριςμόσ (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ, %)
Ανεργία (%)
Εξαγωγέσ ($ δις.)
Ειςαγωγέσ ($ δις.)
Όγκοσ εμπορίου ($ δις.)
Εμπορικό ιςοζύγιο ($ δις.)
Εμπορικό έλλειμμα (% ΑΕΠ)
Ιςοζύγιο τρεχουςών ςυναλλαγών ($ δις.)
Ιςοζύγιο τρεχουςών ςυναλλαγών (% ΑΕΠ)
Συναλλαγματικά αποθέματα (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ,
$ δις.)
Δημοςιονομικό έλλειμμα (LE δις.)
Δημοςιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ)
Πρωτογενέσ δημοςιονομικό αποτέλεςμα (% ΑΕΠ)
Καθαρέσ άμεςεσ ξένεσ επενδύςεισ ($ δις.)
Μεταναςτευτικά εμβάςματα ($ δις.)
Εξωτερικό χρέοσ ($ δις.)
Εξωτερικό χρέοσ (% ΑΕΠ)
Εςωτερικό Χρέοσ (LE τρις.)
Εςωτερικό χρέοσ (% ΑΕΠ)
Ιςοτιμίεσ με $ (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ)

2015/16
2,709
1,918
4,3%
13,97%
12,5%
18,70
57,39
76,09
-38,68
-11,5%
-19,83
-5,9%
17,55

2016/17*
3,470
1,998
4,2%
29,76%
12,0%
21,73
59,00
80,73
-37,27
-15,9%
-14,39
-6,1%
31,30

2017/18*
4,437
3,654
5,3%
14,38%
11,3%
25,83
63,10
88,93
-37,28
-14,9%
-5,96
-2,4%
44,26

339,49
-12,5%
-3,5%
6,93
17,08
55,76
16,6%
2,621
96,7%
8,77

379,59
-10,9%
-1,8%
7,93
21,82
79,03
33,6%
3,161
91,1%
18,03

432,70
-9,8%
0,1%
7,72
26,39
92,64
37,0%
3,695
83,3%
17,82

Πεγέο: Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), Αηγππηηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (CAPMAS)
*Τα ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ εηψλ 2016/17 & 2017/18 είλαη πξνζσξηλά.
**Αξρήο γελνκέλεο απφ ην δεκνζηνλνκηθφ έηνο 2017/18, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξέο ηηκέο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2016/17.
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