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ΘΔΜΑ: Μακροοικονομικά ζηοιχεία Αιγύπηου, περιόδου 1.7.2016-30.6.2019 

 

Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα ηειεπηαία 3 νηθνλνκηθά έηε, ήηνη 

2016/17, 2017/18 θαη 2018/19 (νηθνλνκηθφ έηνο: 1 Ινπιίνπ - 30 Ινπλίνπ), ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

αηγππηηαθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (CBE). Τα ζηνηρεία, ηφζν γηα ην έηνο 2017/18 φζν θαη γηα ην 

2018/19 είλαη πξνζσξηλά θαη αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ 

κελψλ. 

 

Καηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ζπλερίζηεθε κε ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ε πινπνίεζε ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ησλ δεζκεχζεψλ ηεο 

έλαληη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ (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, ε ηζρχο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2019. Τν έηνο 

2018/19 θαίλεηαη φηη εδξαηψζεθαλ πεξαηηέξσ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απειεπζέξσζεο -ζηηο 

αξρέο Ννεκβξίνπ 2016- ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξήζεθε 

–ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε- ζηαζεξή ηάζε αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 (ζπλνιηθά θαηά 10,5% απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έσο ην Γεθέκβξην), 

θζάλνληαο κάιηζηα ζηα πςειφηεξα επίπεδα πνπ έρεη αλέιζεη ε ηζνηηκία ηνπ αηγππηηαθνχ 

λνκίζκαηνο πξνο ην δνιιάξην απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017.  

 

Με βάζε ηα σο άλσ πξνζσξηλά αηγππηηαθά ζηνηρεία, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλήιζε ζε EGP429,95 δηζ., ήηνη 8,2% ηνπ ΑΔΠ, εκθαλίδνληαο 

ειαθξφηαηε βειηίσζε ζε απφιπηνπο φξνπο έλαληη ηνπ έηνπο 2017/18, φηαλ είρε αλέιζεη ζε 

EGP432,7 δηζ., αιιά θαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ζε ζρεηηθνχο φξνπο, θαζψο ην 2017/18 ην έιιεηκκα 

αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 9,8% ηνπ ΑΔΠ. Επιππόζθεηα, ζημανηικόηαηη εξέλιξη ηος οικονομικού 

έηοςρ 2018/19 μποπεί να σαπακηηπιζηεί η εδπαίωζη –για δεύηεπη ζςνεσή σπονιά- ηος 

ππωηογενούρ δημοζιονομικού πλεονάζμαηορ, ζε ποζοζηό 2% ηος ΑΕΠ. Σεκεηψλεηαη φηη ην έηνο 

2017/18 είρε επηηεπρζεί γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ 15 έηε πξσηνγελέο πιεφλαζκα, 

αληηπξνζσπεχνληαο ηφηε πνζνζηφ 0,1% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Οη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ ην έηνο 2018/19 θαηά 11,4%, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 

EGP1,37 ηξηζ., ελψ ηα θξαηηθά έζνδα αλήιζαλ ζε EGP941,91 δηζ., απμεκέλα θαηά 16,9% έλαληη 

ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σεκεηψλνπκε φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο ην έηνο 2018/19 

αληηπξνζψπεπαλ ην 26,1% ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ (έλαληη 27,9% ην 2017/18), ελψ ηα έζνδα ην 

17,9% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη 18,3% ην 2017/18), αληηζηνίρσο. 

  

Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ εκθάληζε ζεκαληηθή πεξαηηέξσ 

δηφγθσζε θαη αλήιζε ζε $108,7 δηζ. ηνλ Ινχλην 2019, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 36% ηνπ ΑΔΠ 

(έλαληη $92,64 δηζ. θαη πνζνζηνχ 37% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18), ελψ ην αθαζάξηζην 

εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ζηα ηέιε Ινπλίνπ 2019 έθζαζε ηηο EGP4,289 ηξηζ., ήηνη 80,6% ηνπ ΑΔΠ 

(έλαληη EGP3,696 ηξηζ. θαη 83,3% ηνπ ΑΔΠ ηνλ Ινχλην 2018).    
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Απφ πιεπξάο άιισλ ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζεκεηψλεηαη ε εθ λένπ 

επηηάρπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην 2018/19, κε ξπζκφ 

αλάπηπμεο ζην 5,6%, έλαληη 5,3% ην 2017/18 θαη 4,2% ην 2016/17, αληίζηνηρα. Γηαπηζηψλεηαη 

επίζεο ε αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαηά 10,3% ζηα επίπεδα ησλ $28,49 δηζ. -έλαληη 

$25,83 δηζ. ην 2017/18- θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 5,4% ζηα επίπεδα ησλ $66,53 

δηζ. -έλαληη $63,1 δηζ. ην 2017/18. Οη ελ ιφγσ θηλήζεηο νδήγεζαλ ζε ειαθξά ρεηξνηέξεπζε –θαηά 

2%- ζε απφιπηνπο φξνπο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζην επίπεδν ησλ $38,03 δηζ. (έλαληη $37,28 

δηζ. ην 2016/17), αιιά ζε βειηίσζή ηνπ ζε ζρεηηθνχο φξνπο, θαζψο ε αλαινγία ηνπ πξνο ην ΑΔΠ 

αλήιζε ζε 12,6%, έλαληη 14,9% ην 2017/18.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζαλ ην 2018/19 πνιχ 

ειαθξά κείσζε θαηά 0,7%, αλεξρφκελεο ζε $16,94 δηζ., ελψ νη πεηξειατθέο ηεο εμαγσγέο 

θαηέγξαςαλ άλνδν θαηά 31,7% αλεξρφκελεο ζε $11,56 δηζ. Απφ ηελ άιιε, νη κε πεηξειατθέο 

εηζαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 8,6% αλεξρφκελεο ζε $54,98 δηζ., 

ελψ νη εηζαγσγέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 7,5% αλεξρφκελεο ζε $11,55 δηζ. 

 

Τν χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ κεηψζεθε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2018/19 έλαληη ηνπ 2017/18, αλεξρφκελν ζε $5,9 δηζ., έλαληη $7,72 δηζ. ην 2017/18. Τν χςνο ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζξνψλ μέλσλ επελδχζεσλ ην 2018/19 εκθαλίζηεθε απμεκέλν θαη αλήιζε ζε $13,65 

δηζ. (έλαληη $13,16 δηζ. ην 2017/18). Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ πξνήιζε απφ 

ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ($9,41 δηζ.) θαη δε απφ ηε Βξεηαλία ($6,25 δηζ.) θαη ην Βέιγην ($2,26 δηζ.). Τν 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζίαζε ζρεηηθή επηδείλσζε εκθαλίδνληαο έιιεηκκα ηεο 

ηάμεσο ησλ $8,19 δηζ. (2,7% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη ειιείκκαηνο 5,96 δηζ. (2,4% ηνπ ΑΔΠ) ην 2017/18. 

Η επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 2% ζηα $38,03 

δηζ., θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαηά 4,7% ζηα $25,15 δηζ. Τν 

νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 παξαηεξήζεθε εμάιινπ κείσζε ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ θαηά 65% ζηα $4,23 δηζ., θαζψο θαη αχμεζε θαηά 28,2% ησλ εζφδσλ απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ, ζηα $12,57 δηζ.  

 

Υπνγξακκίδνπκε ηε δξαζηηθή δηαρξνληθά αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ηα νπνία έθζαζαλ ηνλ Ινχλην 2019 ζηα επίπεδα ησλ $44,48 δηζ. (έλαληη 

$44,26 δηζ. ηνλ Ινχλην 2018, $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 ζηε δηνιίζζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ 

δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξψ έσο ην ηέινο ηνπ 2018, ζηελ εμάιεηςε ηεο «παξάιιειεο» αλεπίζεκεο 

αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ζηε δεκηνπξγία ηζρπξήο δηεζλνχο δήηεζεο γηα αηγππηηαθά θξαηηθά 

ρξεφγξαθα θαη ζε απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο. Σεκεηψλεηαη φηη ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2019, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θηλήζεθαλ ζε επίπεδα πςειφηεξα εθείλσλ ηεο πεξηφδνπ 

πξν ησλ γεγνλφησλ ηεο πνιηηηθήο κεηάβαζεο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2011, θαηαγξάθνληαο δηαδνρηθά 

ηζηνξηθά πςειά επίπεδα θαη θζάλνληαο ην Ννέκβξην 2019 ην επίπεδν ησλ $45,35 δηζ.  

 

Σηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 παξαηεξήζεθε ζαθήο απνθιηκάθσζε ηνπ 

δείθηε πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο απφ ην επίπεδν ηνπ 32,95% ηνλ Ινχιην 2017 έρεη ζηαδηαθά κεησζεί, 

θζάλνληαο ην 14,38% ηνλ Ινχλην 2018 θαη ην 9,38% ηνλ Ινχλην 2019. Ο ηξέρσλ εηήζηνο δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ, κε βάζε ζηνηρεία Ννεκβξίνπ 2019, αλέξρεηαη ζε 3,63%. Όζνλ αθνξά ην δείθηε 

αλεξγίαο, ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ινχληνο 2019) απηφο εκθαλίζηεθε κεησκέλνο 

ζην 7,5%, έλαληη 8,9% ην έηνο 2017/18 θαη 12% ην έηνο 2016/17. 

   

Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), ην νπνίν ζεσξείηαη θξίζηκν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ θαη ηνπ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2019 πεξαηψζεθε ε ηξηεηήο ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε πνπ παξείρε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Τακείν, βαζηθνχο ζηφρνπο απνηεινχλ ν εμνξζνινγηζκφο θαη ν πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, θπξίσο δε ησλ επηδνηήζεσλ θαη επηδνκάησλ πνπ παξέρεη ην αηγππηηαθφ 
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θξάηνο, ηδηαίηεξα ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ βαζηθψλ αγαζψλ φπσο ηα 

ηξφθηκα, θαζψο θαη, ηαπηφρξνλα, ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, θπξίσο 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. Όπσο θαη ηα πξφζθαηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 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.  

 

Κεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ επίζεο ν 

πεξηνξηζκφο θαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ (βαζηθά, κέζσ πηνζέηεζεο ζεηξάο 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ), θαζψο 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 ηξηεηία 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. 

Τνχην ελδερνκέλσο εμεγεί αληηθαηάζηαζε ππνπξγψλ πνπ ήηαλ αξκφδηνη γηα αλσηέξσ 

ραξηνθπιάθηα, θαηά ηνλ πξφζθαην αλαζρεκαηηζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο.  

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνβιέπεη φηη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ζα επηηαρπλζεί ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ζε 6%, ελψ ν ζηφρνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο αλέξρεηαη ζην 7,2% ηνπ ΑΔΠ θαη ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε επαλάιεςε 

πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή ρξήζε 2019/20 πξνζβιέπεη ζε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ζε 

πνζνζηφ 89% ηνπ ΑΔΠ, ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ εηήζηνπ δείθηε αλεξγίαο, ζε επηβξάδπλζε ηνπ 

ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην 2,3%, ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, 

ηδηαίηεξα ζηα θαχζηκα (θαηά 42%), θαζψο θαη ζε απμεκέλα θνξνινγηθά έζνδα.  

 

Τνλ Ινχιην 2019 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε απφ ην 

ΓΝΤ ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Η ζπλαθφινπζε εθηακίεπζε ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο δφζεο, χςνπο $2 

δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΤ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ 

χςνπο $12 δηζ., έιαβε ρψξα ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ 2019. Σην ηέινο ηνπ 2019 εμέπλεπζε ε ηζρχο 

ηεο αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΤ πξνο ηελ Αίγππην, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε 

νη δχν πιεπξέο επξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, πνπ 

πηζαλφηαηα ζα επηθεληξσζεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi λα εληζρχζεη ην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ νηθνλνκηθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κεγέζπλζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηεο αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. 

 

Σηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2019, ην ΓΝΤ δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ πέκπηεο ηνπ 

αμηνιφγεζεο γηα ην αηγππηηαθφ πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπνπ επηζήκαλε ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα απφ ην 2016 θαη κεηά, κελ παξαιείπνληαο λα 

επηζεκάλεη σζηφζν φηη ε πξφνδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ππήξμε αληζνκεξήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Τν ΓΝΤ πξνζδηφξηζε κάιηζηα νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο είηε 
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θαζπζηέξεζαλ ή δελ πινπνηήζεθαλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ, 

ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθψλ εηαηξεηψλ δηα ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην Φξεκαηηζηήξην, ην λέν 

κεραληζκφ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ηελ ςήθηζε ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ γηα 

ηε λέα λνκνζεζία πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Σχκθσλα εμάιινπ κε ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, κε ηίηιν “World Economic Outlook”, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηα κέζα 

Οθησβξίνπ 2019, ην ΓΝΤ πξνβιέπεη γηα ηελ Αίγππην εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,9% 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 θαη εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 8,7% ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019/20. Δπηπιένλ, ην Τακείν πξνβιέπεη έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε 

πνζνζηφ 2,8% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20. 

 

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 2016/17 2017/18* 2018/19* 

ΑΕΠ (LE τρις. – τρέχουςεσ τιμέσ αγοράσ) 3,470 4,437 5,322 

ΑΕΠ (LE τρις. – ςταθερέσ τιμέσ 2011/12 & 2016/17)** 1,998 3,654 3,857 

Πραγματικό ΑΕΠ μεταβολή (%) 4,2% 5,3% 5,6% 

Πληθωριςμόσ (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ, %) 29,76% 14,38% 9,38% 

Ανεργία (%) 12,0% 8,9% 7,5%*** 

Εξαγωγέσ ($ δις.) 21,73 25,83 28,49 

Ειςαγωγέσ ($ δις.) 59,00 63,10 66,53 

Όγκοσ εμπορίου ($ δις.) 80,73 88,93 95,02 

Εμπορικό ιςοζύγιο ($ δις.) -37,27 -37,28 -38,03 

Εμπορικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -15,9% -14,9% -12,6% 

Ιςοζύγιο τρεχουςών ςυναλλαγών ($ δις.) -14,39 -5,96 -8,19 

Ιςοζύγιο τρεχουςών ςυναλλαγών (% ΑΕΠ) -6,1% -2,4% -2,7% 

Συναλλαγματικά αποθέματα (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ, 
$ δις.) 

31,30 44,26 44,48 

Δημοςιονομικό έλλειμμα (LE δις.) 379,59 432,70 429,95 

Δημοςιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -10,9% -9,8% -8,2% 

Πρωτογενέσ δημοςιονομικό αποτέλεςμα (% ΑΕΠ) -1,8% 0,1% 2,0% 

Καθαρέσ άμεςεσ ξένεσ επενδύςεισ ($ δις.) 7,93 7,72 5,90 

Μεταναςτευτικά εμβάςματα ($ δις.) 21,82 26,39 25,15 

Εξωτερικό χρέοσ (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ, $ δις.) 79,03 92,64 108,70 

Εξωτερικό χρέοσ (% ΑΕΠ) 33,6% 37,0% 36,0% 

Εςωτερικό Χρέοσ (LE τρις.) 3,161 3,696 4,289 

Εςωτερικό χρέοσ (% ΑΕΠ) 91,1% 83,3% 80,6% 

Ιςοτιμίεσ με $ (τέλοσ Ιουνίου εκάςτου έτουσ) 18,03 17,82 16,64 

                Πεγέο: Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), Αηγππηηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (CAPMAS)  

                *Τα ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017/18 & 2018/19 είλαη πξνζσξηλά.  

**Αξρήο γελνκέλεο απφ ην δεκνζηνλνκηθφ έηνο 2017/18, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξέο ηηκέο νηθνλνκηθνχ  

έηνπο 2016/17.  

*** Γείθηεο αλεξγίαο ηξηκήλνπ Απξ.-Ινπλ. 2019 (4
ν
 ηξίκελν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19). 
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