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Μακροοικονομικά στοιχεία Αιγύπτου, περιόδου 2013-2016 

Παρατίθεται κατωτέρω συνοπτικός πίνακας που παρουσιάζει την εξέλιξη των βασικών 

μακροοικονομικών δεικτών της αιγυπτιακής οικονομίας κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη, ήτοι 

2013/14, 2014/15 και 2015/16 (οικονομικό έτος: Ιούλιος-Ιούνιος).  

Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, το αξιολογούμενο ως δείκτης μείζονος σημασίας 

δημοσιονομικό έλλειμμα για το οικονομικό έτος 2015/16 ανήλθε σε EGP 339,5 δισ., ήτοι 12,3% 

του ΑΕΠ, εμφανίζοντας χειροτέρευση έναντι του έτους 2014/15, όταν είχε ανέλθει σε EGP279,4 

δισ. (11,5% του ΑΕΠ), αντιστοίχως.  

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν το έτος 2015/16 κατά 11,5%, φθάνοντας τις EGP817,84 

δισ., ενώ τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε EGP491,49 δισ., αυξημένα κατά 5,6% έναντι του 

προηγούμενου οικονομικού έτους. Σημειώνουμε ότι οι δημόσιες δαπάνες το έτος 2015/16 

αντιπροσώπευαν το 29,5% του αιγυπτιακού ΑΕΠ (έναντι 30,2% το 2014/15), ενώ τα έσοδα το 

17,7% του ΑΕΠ (έναντι 19,1% το 2014/15), αντιστοίχως.  

Κατά το ίδιο διάστημα, το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου εμφάνισε ελαφρά διόγκωση και 

ανήλθε σε $55,76 δισ., αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 18,1% του ΑΕΠ, ενώ το ακαθάριστο 

εσωτερικό δημόσιο χρέος στα τέλη Ιουνίου 2016 έφθασε τις EGP2,62 τρισ, ήτοι 96,7% του ΑΕΠ.    

Από πλευράς άλλων σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών σημειώνονται η συνέχιση, αν 

και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό, της αναπτυξιακής πορείας της αιγυπτιακής οικονομίας το 

2015/16, με ρυθμό ανάπτυξης 4,3% έναντι 4,4% το 2014/15, καθώς και η μείωση των εξαγωγών 

και των εισαγωγών στα επίπεδα των $18,7 δισ. και $57,4 δισ. αντιστοίχως, που οδήγησε σε ελαφρά 

υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος στο επίπεδο των $38,7 δισ. (11,5% του ΑΕΠ).  

Ταυτόχρονα, το ύψος των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων ενισχύθηκε ελαφρά έναντι 

του έτους 2014/15, φθάνοντας το επίπεδο των $6,93 δισ. ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση, εμφανίζοντας έλλειμμα της τάξεως των $19,8 δισ. (5,9% του 

ΑΕΠ), έναντι ελλείμματος $12,1 δισ. (3,6% του ΑΕΠ) το 2014/15. Υπογραμμίζουμε την δραστική 

πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία έφθασαν τον Ιούνιο 

2016 στα επίπεδα των $17,55 δισ., αντικατοπτρίζοντας την σοβαρότατη κρίση έλλειψης 

συναλλάγματος, η οποία εντάθηκε ιδιαίτερα λόγω της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής 

κίνησης και ταλάνισε την αιγυπτιακή οικονομία και το εμπόριο κατά το παρελθόν οικονομικό έτος.   

Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα παρατηρούμε επίσης την σαφή επιδείνωση του 

δείκτη πληθωρισμού, ο οποίος τον Ιούνιο 2016 βρέθηκε στο 14%, για να αναρριχηθεί ακόμη 

περισσότερο στην συνέχεια και να φθάσει το επίπεδο του 23,3% τον Δεκέμβριο 2016, καθώς οι 

τιμές των αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά επηρεάστηκαν έντονα ανοδικά από την 

απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας στις αρχές Νοεμβρίου 2016 και την 

συνακόλουθη έντονη διολίσθησή της έναντι του δολλαρίου. Όσον αφορά την ανεργία, η εκτίμηση 

για το οικονομικό έτος 2015/16 την φέρνει ελαφρότατα μειωμένη, στο επίπεδο του 12,7%.   

Για το τρέχον οικονομικό έτος (2016/17), το οποίο, όπως και το επόμενο, θεωρείται από 

την αιγυπτιακή κυβέρνηση και τους διεθνείς παρατηρητές ως εξαιρετικά κρίσιμο για την πορεία 

των εκτεταμένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το μέλλον της χώρας, βασικούς στόχους 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

αποτελούν ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών, κυρίως δε των κάθε είδους 

επιδοτήσεων και επιδομάτων που παρέχει το αιγυπτιακό κράτος, καθώς και η αύξηση των εσόδων 

(κυρίως φορολογικών), στην οποία θα συνδράμει, όπως ελπίζεται, η εφαρμογή –ήδη από τον 

Σεπτέμβριο 2016 - φόρου προστιθέμενης αξίας. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο στόχος για 

περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος του οικονομικού έτους 2016/17 έχει ήδη 

αναθεωρηθεί προς τα άνω, συγκεκριμένα στα επίπεδα του 10,1%-10,2% του ΑΕΠ, έναντι αρχικού 

στόχου 9,8%-9,9% του ΑΕΠ. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει επίσης να περιορίσει φέτος το 

πρωτογενές έλλειμμα στο επίπεδο του 0,8% του ΑΕΠ.  

Δεδηλωμένους κατά προτεραιότητα στόχους της αιγυπτιακής κυβέρνησης αποτελούν 

εξάλλου αφ’ ενός ο περιορισμός και η υποκατάσταση των εισαγωγών (προς υλοποίηση του οποίου 

έχει λάβει σε ολόκληρη την διάρκεια του 2016 σειρά προστατευτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων 

η θέσπιση υποχρεωτικής εγγραφής ξένων εξαγωγέων και παραγωγικών εγκαταστάσεων σε 

μητρώα του Υπ. Εμπορίου), και αφ’ ετέρου η τόνωση των εξαγωγικών κλάδων της εγχώριας 

βιομηχανίας με σκοπό την ραγδαία αύξηση των εξαγωγών εντός των προσεχών ετών.  

Εκ των βασικών στόχων της αιγυπτιακής κυβέρνησης είναι επίσης η αύξηση των εισροών 

ξένων επενδύσεων με σκοπό την είσοδο χρηματοδοτικών πόρων και ξένου συναλλάγματος στην 

χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η αιγυπτιακή κυβέρνηση επεξεργάζεται από τα τέλη του 2016 νέο 

επενδυτικό νόμο με σκοπό την προσέλκυση ξένων κυρίως επενδύσεων, με το εν θέματι 

νομοσχέδιο να βρίσκεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για νομοτεχνική επεξεργασία, με 

στόχο να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο στην διάρκεια του 2017. Όπως πάντως σχολιάζουν αρκετοί 

έγκυροι διεθνείς αναλυτές της αιγυπτιακής οικονομίας, θεωρείται αμφίβολο κατά πόσο η θέσπιση 

νέου θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά τον σκοπό της βελτίωσης 

του επενδυτικού κλίματος και της προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα.      

Σημειώνουμε ότι το ΔΝΤ, το οποίο στις 11 Νοεμβρίου 2016 ενέκρινε τριετούς διάρκειας 

εκτεταμένη χρηματοδοτική διευκόλυνση προς την Αίγυπτο, ύψους $12 δισ., και προχώρησε 

αμέσως στην εκταμίευση της πρώτης δόσης ($2,75 δισ.), έχει εκφράσει την στήριξή του στο 

πρόγραμμα «δύσκολων» οικονομικών μεταρρυθμίσεων της αιγυπτιακής κυβέρνησης, καθώς και 

στο πρόγραμμα λιτότητας και περικοπών των δημοσίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των 

μειώσεων στις επιδοτήσεις καυσίμων, τασσόμενο ωστόσο κατά ριζικών μειώσεων σε επιδοτήσεις 

βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την οπτική του ΔΝΤ, το αιγυπτιακό κράτος θα 

πρέπει απαραίτητα να συνοδεύσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα με πολιτικές κοινωνικής 

προστασίας, κατά τρόπον ώστε οι δημοσιονομικές εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται από την 

εφαρμογή του προγράμματος να διατίθενται για την ελάφρυνση των όποιων αρνητικών 

επιπτώσεων έχουν τα μέτρα λιτότητας σε φτωχές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το ΔΝΤ 

έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή του με την λήψη δασμολογικών και παραδασμολογικών 

προστατευτικών μέτρων ως μέσων βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών και της δημοσιονομικής 

κατάστασης της χώρας.  

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της αιγυπτιακής οικονομίας, το ΔΝΤ θεωρεί ότι, αν 

και η απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας ακολουθήθηκε από σοβαρότατη υποτίμηση και 

μεγαλύτερη του αναμενομένου άνοδο του πληθωρισμού, η συνέχιση της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης και των μεταρρυθμίσεων και η εφαρμογή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από 

την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου θα επαναφέρουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο την ισοτιμία 

της λίρας όσο και τον πληθωρισμό σε «λογικά» επίπεδα. Σημειώνουμε ότι τον Φεβρουάριο τ.ε. 

αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον ΔΝΤ η αξιολόγηση της πρώτης φάσης του προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση, προτού εκταμιευθεί η δεύτερη δόση της 

χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, ύψους $1,25 δισ.  

 

 

 

 

 

 

 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες της Αιγύπτου 

με την εξέλιξή τους κατά τα 3 πλέον πρόσφατα οικονομικά έτη.    
 

Οικονομικό έτος: Ιούλιος/Ιούνιος 2013/14 2014/15 2015/16* 

ΑΕΠ (LE τρισ. – τρέχουσες τιμές αγοράς) 2,102 2,444 2,708 

ΑΕΠ (LE τρισ. – σταθερές τιμές 2011/12) 1,729 1,838 1,917 

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

Πληθωρισμός (Ιούνιο εκάστου έτους, %) 8,20% 11,39% 13,97% 

Ανεργία (%) 13,0% 12,8% 12,7% 

Εξαγωγές ($ δισ.) 26,02 22,24 18,70 

Εισαγωγές ($ δισ.) 60,18 61,30 57,39 

Όγκος εμπορίου ($ δισ.) 86,20 83,55 76,09 

Εμπορικό ισοζύγιο ($ δισ.) -34,16 -39,06 -38,68 

Εμπορικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -11,2% -11,7% -11,5% 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ($ δισ.) -2,78 -12,14 -19,83 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) -0,9% -3,6% -5,9% 

Συναλλαγματικά αποθέματα ($ δισ.) 16,69 20,08 17,55 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (LE δισ.) 255,44 279,43 339,49 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) 12,2% 11,5% 12,3% 

Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις ($ δισ.) 4,18 6,38 6,93 

Μεταναστευτικά εμβάσματα ($ δισ.) 18,52 19,33 17,08 

Εξωτερικό χρέος ($ δισ.) 46,07 48,06 55,76 

Εξωτερικό χρέος (% ΑΕΠ) 15,4% 14,8% 18,1% 

Εσωτερικό Χρέος (LE τρισ.) 1,817 2,116 2,620 

Ισοτιμίες με $ (τέλη Ιουνίου εκάστου έτους) 7,14 7,53 8,78 

         Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), Αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία (CAPMAS).  

      *Τα στοιχεία οικονομικού έτους 2015/16 είναι προσωρινά.  
 

            Ο Προϊστάμενος 

Αθανάσιος Μακρανδρέου 

Γεν. Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α' 
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