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ΘΔΜΑ: Εκτιμήσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αιγυπτιακή οικονομία 

Σύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, κε ηίηιν “World 

Economic Outlook”, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηηο 9/10, ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν 

(ΔΝΤ) πξνβιέπεη γηα ηελ Αίγππην εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,3% γηα ην 

2018 θαη ηνπ 5,5% γηα ην 2019, ελώ πξνβιέπεη αλάπηπμε 6% ην έηνο 2023. Σηελ έθζεζή 

ηνπ, ην ΔΝΤ έρεη αλαβαζκίζεη ηελ πξνεγνύκελε εθηίκεζή ηνπ (Απξηιίνπ 2018) γηα ην 

θεηηλό αλαπηπμηαθό ξπζκό ηεο Αηγύπηνπ, πνπ ήηαλ ζην 5,2%. Τν ΔΝΤ πξνβιέπεη επίζεο 

κέζν εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνύ ζην 20,9% θέηνο, ζην 14% ην 2019, θαζώο θαη 

απνθιηκάθσζή ηνπ ζην 7% ην έηνο 2023. Επηπιένλ, ην Τακείν πξνβιέπεη πεξηνξηζκό ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο πνζνζηνύ ηνπ ΑΕΠ ζε 2,6% ην 

2018 θαη ζε 2,4% ην 2019, θαζώο θαη κείσζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην επίπεδν ηνπ 10,9% 

ην 2018 θαη ηνπ 9,9% ην 2019. 

Σύκθσλα κε ην Τακείν, «παξά ην γεγνλόο όηη ηα ηζρπξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θαη ε 

ειεύζεξε δηαθύκαλζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο παξέρνπλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ηα 

ερέγγπα πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο όπνηεο κειινληηθέο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο, 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγηνύο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ζπλεπνύο πινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, σο παξαγόλησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ επηηπρή κέρξη ηώξα ζηαζεξνπνίεζε ησλ καθξννηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ ηεο 

νηθνλνκίαο».   

Σπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπκε όηη, ζύκθσλα κε ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ ζηηο 6/10, ν 

Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Maait αλέθεξε όηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελδέρεηαη λα δεηήζεη 

λέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθόιπλζε από ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν (ΔΝΤ), κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο, ηξηεηνύο δηάξθεηαο εθηεηακέλεο δηεπθόιπλζεο ύςνπο $12 δηζ., 

θαζώο επίζεο θαη παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Επηπιένλ, θπβεξλεηηθνί αμησκαηνύρνη δήισζαλ όηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Οθησβξίνπ (ζπγθεθξηκέλα από ηηο 18/10, όπσο πιεξνθνξεζήθακε από ηελ εδώ 

Αληηπξνζσπεία ηεο Ε.Ε.) ζα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ ΔΝΤ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηελ ηέηαξηε αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θαζώο θαη λα παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα πξνο αλακόξθσζε ηνπ 

θνξνινγηθνύ κεραληζκνύ. Σύκθσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ πεγέο, ε εθηακίεπζε ηεο επόκελεο, 

πέκπηεο δόζεο ηεο εθηεηακέλεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθόιπλζεο από ην Τακείν, ύςνπο $2 

δηζ., αλακέλεηαη λα ιάβεη ρώξα εληόο ηνπ Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο.   
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