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A Külügyi és Külgazdasági Intézet új, 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. A műfaj 
bevezetésének célja a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők 
közötti párbeszéd elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a vá-
laszt: „Mennyire stabil az egyiptomi kormányzat helyzete?”

CsiCsmann LászLó

Az egyiptomi politikai rendszer stabilitása éppúgy múlik külső (a regionális 
hatalmak, illetve az Amerikai Egyesült Államok anyagi és eszmei támoga-
tása), miként belső (politikai és gazdasági) tényezőkön. A jelen írásban egy, 

a politikai gazdaságtani megközelítés szempontjából fontos kérdésre, az állami 
szubszídiók rendszerére kívánok összpontosítani. Az alapvető élelmiszerek és az 
üzemanyag árának állami támogatását az arab államok többsége az etatista mo-
dernizációs kísérlet részeként vezette be. Egyiptomban, ahol 2010-ben a lakosság 
megközelítőleg 43 százaléka napi 1 dollárnál kevesebb jövedelemből élt, széles 
néptömegek számára a megélhetést jelenti az állami szubszídió megléte. A jelen-
ségre a szakirodalom khubzizmus néven hivatkozik. (A khubz az arab nyelvben a 
kenyér megfelelője.)

Történelmileg a térségben bármilyen, az állami támogatások csökkentésére, 
esetleg visszavonására irányuló kísérlet komoly tömegmegmozdulásokhoz veze-
tett. 1977-ben Anvar Szadat elnök nézett szembe egy súlyos kenyérlázadással, 
miután a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) aláírt stand by megállapodás nyomására 
strukturális gazdasági reformokra kényszerült. A lázadást csak a fegyveres erők 
segítségével sikerült elfojtani. Az állami szubszídiók rendszeréhez azóta egyetlen 
elnök sem mert hozzányúlni. Az „arab tavasz” következményei (elmaradt turizmus, 
illetve a külföldi tőkebeáramlás alacsony szintje) az egyiptomi gazdaságot fenn-
tarthatatlanná tették. A 2010-es évekre az üzemanyag és az alapvető élelmiszerek 
állami támogatása a GDP 10 százalékát tette ki. Az állami szubszídiók 72 százalékát 
az üzemanyag állami támogatása alkotja, 14 százalékát pedig az alapvető élelmi-
szerek dotálása jelenti. E kettő együtt jelentős mértékben hozzájárult a 2015-ös, a 
GDP 11,5 százalékára rúgó költségvetési deficit kialakulásához.

Az iszlamista Mohamed Murszi elnökkel szembeni egyik legjelentősebb kritika-
ként az hangzott el, hogy nem sikerült neki – többek között – az említett gazdasági 
kihívásokat sem kezelni. Miként a fegyveres erők beavatkozásával leváltott Murszi 
elnök, úgy Abdel Fattáh al-Szíszi is az IMF-hez fordult, és egy 12 milliárd dolláros, 
három évre szóló megállapodást írt alá 2016 augusztusában. Ennek részeként vál-
lalta a gazdaság fokozatos strukturális átalakítását. Szíszi elnök ezért hozzálátott 
az állami szubszídiók csökkentéséhez – elsőként az üzemanyagok terén, ami a 
Nemzetközi Valutaalappal való megállapodás nélkül is esedékessé vált már. 2014-
ben is emelték az üzemanyagok árát, ami akkor jelentős elégedetlenséget váltott ki 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2014/1403mcd.pdf
http://www.mei.edu/content/egypt-and-subsidies-country-living-beyond-its-means
http://www.tradingeconomics.com/egypt/government-budget
https://www.project-syndicate.org/commentary/egypt-imf-loan-program-by-mohamed-a--el-erian-2016-08
https://www.project-syndicate.org/commentary/egypt-imf-loan-program-by-mohamed-a--el-erian-2016-08
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a lakosság körében. A 2014-es reform az üzemanyagok állami támogatásának a 
fokozatos átalakításával számolt.

Az üzemanyagok vonatkozásában 2016/2017-re a tavalyihoz képest 43 száza-
lékos költségcsökkentéssel tervez az egyiptomi költségvetés. Ennek a lakosságra 
nézve várhatóan nem lesz jelentős hatása, hiszen az alacsony olajárak a jelenlegi 
támogatási szint fenntartása mellett is óriási megtakarítást jelentenek az egyipto-
mi államkasszának, ugyanakkor hozzájárulhat ahhoz, hogy a költségvetési hiányt a 
GDP 11,5 százalékáról 9,8 százalékra lehessen csökkenteni.

Az állami támogatások fokozatos leépítésében nemcsak a lakosság ellenérde-
kelt, hanem a jelentős állami megrendelésekkel rendelkező fegyveres erők is. Szíszi 
elnök a hatalma megszilárdítása részeként sikeresen felülkerekedett a partikulá-
ris érdekeken, és az egyiptomi nemzeti érdekekre hivatkozva egy professzionális 
kommunikációs kampányban próbálta meg nemzeti ügyként beállítani a gazda-
sági reformokat, ugyanakkor ideiglenesen kiterjeszteni az alapvető élelmiszerekre 
nyújtott támogatást. Az egyiptomi politikai rendszer stabilitásának az egyik kulcsa 
tehát abban az íratlan társadalmi szerződésben rejlik, amely időben Gamal Abden-
Nasszer rendszeréig vezethető vissza.

Ha és amennyiben az állami támogatásokat ellentételezés nélkül számolják fel 
Egyiptomban, annak súlyos politikai következményei lesznek. A jelenlegi reformok 
egyelőre nem veszélyeztetik a kialakult rendszert.

KrajCsír LuKáCs

Egy tuk-tuk vezető nem mindennapi interjúja, egy alexandriai férfi önégetése 
vagy az interneten felbukkanó, a rendszert keményen kritizáló videók töm-
kelege is azt mutatja, hogy különösen nehéz időszak köszöntött Egyiptomra. 

Kairó számos gazdasági, illetve ellátási problémával küzd (még az olyan alapve-
tő élelmiszerek terén is, mint a cukor), és jelentős biztonságpolitikai kihívásokkal 
néz szembe (külföldön és a Sínai-félszigeten egyaránt). Érezhetően nő a düh Abdel 
Fattáh al-Szíszí elnökkel és a jelenlegi kormánnyal szemben, s az elégedetlenke-
dők november 11-ére meghirdetették az „éhesek forradalmát”. Egyesek egy újabb 
lázadást – rosszabb esetben polgárháborút – vizionálnak, amely nemcsak Szíszí 
eltávolításával, hanem az egyiptomi állam összeomlásával is végződhet. (Végül a 
november 11-ére szervezett tüntetésen kevesen jelentek meg, s bár a kormány je-
lentős rendőri erőket mozgósított az eseményre, a regionális média is alig tudósított 
róla.)

Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy az egyiptomi vezetés helyzete nem 
annyira instabil, mint amilyennek első ránézésre tűnhet. Ugyanígy azt sem tartom 
teljesen biztosnak, hogy a mostani elégedetlenség egy, az egész országra kiterje-
dő forradalomhoz vezetne. Az elmúlt öt év eseményei teljesen bizalmatlanná tették 
a lakosságot mindenfajta politikai változással szemben. A fiatalok úgy érzik, hogy 

http://documents.worldbank.org/curated/en/310781467988953360/pdf/WPS7571.pdf
http://www.reuters.com/article/us-egypt-budget-subsidies-idUSKCN0X60EB
http://www.climatechangenews.com/2016/06/13/nobody-said-it-was-easy-egypts-energy-reforms-unwrapped/
http://www.climatechangenews.com/2016/06/13/nobody-said-it-was-easy-egypts-energy-reforms-unwrapped/
http://www.middleeasteye.net/news/viral-video-egyptian-tuk-tuk-driver-lamenting-state-country-touches-nerves-696424604
http://www.middleeasteye.net/news/viral-video-egyptian-tuk-tuk-driver-lamenting-state-country-touches-nerves-696424604
http://www.dailynewsegypt.com/2016/10/16/divided-opinions-man-sets-ablaze-alexandria/
https://www.youtube.com/watch?v=HB2qguBL_Wk
http://www.middleeasteye.net/columns/egypt-economics-pound-and-inevitability-collapse-368646136
http://weekly.ahram.org.eg/News/17539/18/Scarcity-of-sugar.aspx
https://www.stratfor.com/analysis/assessing-jihadist-threat-egypt-mainland-egypt
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/245771/Egypt/Politics-/-Egyptian-soldiers-killed-as-militants-attack-Nort.aspx
http://www.dailynewsegypt.com/2016/10/19/11-november-protest-calls-stir-concern-among-government-media-outlets/
http://www.debate.org/opinions/will-there-be-a-civil-war-in-egypt
https://www.middleeastmonitor.com/20161020-the-beginnings-of-a-collapsing-regime-in-egypt/
https://www.middleeastmonitor.com/20161020-the-beginnings-of-a-collapsing-regime-in-egypt/
http://www.middleeasteye.net/columns/1111-egypt-invisible-demonstrations-1438901447
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az idősebbek (kétszer is) „átverték őket, és ellopták a forradalmukat”, miközben az 
idősek az ifjabb generáció „szürreális igényeit és folyamatos lázadásait” okolják 
az ország mai helyzetéért. Egyiptom ma a világ legboldogtalanabb országai közé 
tartozik, a politika iránti közömbösség elképesztő méreteket öltött (lásd a 2015-
ös választásokon való részvételt). A november 11-i tüntetést szervező mozgalom 
szóvivője is elismerte: „Túl fáradtak és megosztottak vagyunk mi már egy forrada-
lomhoz.” Ebből kifolyólag e megmozdulások hajtóerejét egyelőre a gazdasági és a 
szociális problémák jelentik, nem pedig a politikai jogok követelése. 

Természetesen lehetséges, hogy valamely ellenzéki szervezet igyekszik kihasz-
nálni az elégedetlenséget és politikai tartalommal feltölteni azt, de vajon közülük 
melyik erős annyira a mai Egyiptomban, hogy ezt megtegye? A 2013 óta tartó üldöz-
tetés hatására a Muszlim Testvériség gyakorlatilag megszűnt, mivel a főbb vezetői 
halottak, börtönben ülnek, vagy külföldi száműzetésben tengetik a mindennapjai-
kat. Sőt, nagy viták zajlanak magán a szervezeten belül is. Sok egyiptomi Mohamed 
Murszi időszakát még a mostaninál is sokkal rosszabbnak tartja, egyáltalán nem 
szeretnék a Muszlim Testvéreket ismét a hatalom élén látni. A liberálisok önma-
gukban gyengék, befolyásuk néhány nagyvárosra koncentrálódik, de ott sem teljes 
sikerrel.

A jelenlegi kormánynak még mindig megvan a stabil bázisa, akik – már ha Szíszi 
valamely intézkedésével nem fordítja valamelyiküket maga ellen – kiállnak mellette: 
a gazdasági elit nagy része, az állami intézmények, a nacionalisták, a szekulárisok, 
valamint a kisebbségek (koptok). A legfontosabb szövetségese azonban a hadse-
reg, amely döntő tényező. Az elmúlt években két egyiptomi elnök is azért bukott 
meg, mert nem élvezte a teljes hadsereg támogatását: 2011-ben a katonák nem 
álltak ki Hoszni Mubárak mellett, 2013-ban pedig Murszi ellen államcsínyt hajtottak 
végre. Szíszi egyelőre a magáénak tudhatja a hadsereg bizalmát. Ennek oka, hogy 
nem szól bele a hadsereg gazdasági-szociális ügyeibe, teljesíti a kéréseiket (lásd a 
két Mistral hordozó megvásárlása), illetve keményen megtorol a katonák ellen inté-
zett minden egyes támadást.

Az sem lényegtelen, hogy a nemzetközi közösségen belül jelenleg senkinek sem 
érdeke az aktuális egyiptomi vezetés bukása, valamint az azzal járó káosz. Annak 
ellenére sem, hogy Kairó az elmúlt hetekben eléggé megosztó külpolitikai manő-
verekbe kezdett. Ilyen volt például a látványos közeledés Oroszországhoz (s vele 
együtt Moszkva közel-keleti szövetségeseihez), továbbá az, hogy komoly feszültsé-
geket generált az egyiptomi–szaúdi viszonyban.

Az Egyesült Államoknak már így is elég sok gondot okoznak a közel-keleti válsá-
gok, ezért aligha tudna egy újabb egyiptomi konfliktusra odafigyelni – ami viszont 
az országnak a közel-keleti régióban betöltött „központi” szerepéből adódóan sok-
kal súlyosabb következménnyel járna globális viszonylatban is. Az Európai Uniónak 
jelenleg szintén egy erős Egyiptomra van szüksége, amely képes a tengeri határai 
őrzésére, hiszen Szíszi bukásával politikai vákuum jönne létre az arab országban, 
ami valószínűleg „újranyitná” az „Apulia és Calabria” migrációs útvonalat. Szaúd-
Arábia nézőpontjából valóban nyugtalanító Kairó „irányváltása”, s nem kizárt, hogy 

https://www.theguardian.com/news/2016/jun/02/generation-revolution-egypt-military-state-youth
http://egyptianstreets.com/2014/06/07/egypt-among-the-worlds-unhappiest-countries/
http://www.reuters.com/article/us-egypt-election-idUSKCN0SC07420151018
http://www.reuters.com/article/us-egypt-election-idUSKCN0SC07420151018
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/egypt-revolution-poor-calls-protest-brotherhood-unlikely.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/egypt-s-nightmare
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/egypt-s-nightmare
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/egypt-brotherhood-leader-interview-sisi-mistakes-future.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/egypt-parliament-debate-military-budget-pension-increase.html
http://www.janes.com/article/63918/egypt-receives-second-mistral-lhd
https://www.almasdarnews.com/article/egyptian-military-claims-to-have-killed-100-isis-terrorists/
http://www.wsj.com/articles/egypt-juggles-its-friendships-as-russian-influence-surges-1476366166
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/iran-egypt-relations-syria-assad-saudi.html
http://weekly.ahram.org.eg/News/17630/21/Strained-Egyptian-Saudi-relations.aspx
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/apulia-and-calabria-route/
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Rijád majd igyekszik nyomást gyakorolni az országra. Ám a jemeni és a szíriai há-
ború, az Iránnal folytatott regionális verseny és a gazdasági nehézségek tükrében 
felmerül a kérdés, hogy vajon erre a jelenlegi szaúdi vezetésnek van-e elég ereje 
és lehetősége. Törökországnak, amellyel Egyiptomnak 2013 óta a leghűvösebb a 
viszonya, nem lenne ellenére a Szíszi-kormány bukása, de jelenleg Ankarának is túl 
sok kihívásra kell figyelnie.

Végül pedig meg kell említeni, hogy Egyiptom az 1952 utáni történelme során 
nem először megy keresztül válságos időszakon. 1967-ben a jemeni intervenció 
költségei és a hatnapos háborúban elszenvedett vereség, 1977-ben pedig a „kenyér-
intifáda” miatt omlott össze a gazdaság, borult lángba az egész ország, és több 
százan vesztették életüket a hadsereg és a tüntetők közötti összecsapásokban. 
Azonban az aktuális kormányzat mindkét esetben túlélte a válságot, a gazdasági 
problémákat mérsékelték (bár teljesen nem tudták megoldani), és a lakosság döntő 
része sem fordult a kormány ellen. Egyiptomban tehát kétségtelenül instabil az álta-
lános helyzet, de paradox módon a Szíszi-kormány pozíciója most stabilabb, mint 
Mubáraké volt 2011-ben, vagy Murszié 2013-ban.

n. rózsa ErzsébEt

Két – egyiptomi mértékkel megkérdőjelezhetetlenül – demokratikus forrada-
lom után (2011, 2013) az egyiptomi politikai rendszer stabil, és a problémák 
ellenére a társadalom túlnyomóan nagy részének a támogatását, de leg-

alábbis az elfogadását élvezi.
Miközben Európa és a nyugati világ hosszasan vitatkozott a 2013-as esemé-

nyek természetéről, az egyiptomiak számára nem kétséges, hogy 2013. június 
30-án ugyanolyan demokratikus megmozdulás vette kezdetét, mint két évvel ko-
rábban, amikor a népakarat Hoszni Mubárakot távolította el a hatalomból. 
A 2012-es elnökválasztás meglehetősen szoros eredményeként – és komoly hát-
téralku keretében – hivatalba lépett Mohamed Murszi és a vele hatalomba jutott 
Muszlim Testvérek (MT) mozgalma ugyanis a hatalmas tömegtámogatás ellenére 
sem volt képes beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. Kormányzati tapasztalat-
tal nem rendelkeztek, hiszen a megelőző közel száz évben többnyire illegalitásban 
vagy épp csak megtűrt mozgalomként léteztek, mely párttá nem szerveződhetett, 
valamint a szekuláris és a náluk konzervatívabb vallási körök nyomásának ke-
reszttüzében gyakorlatilag a bukás szélén állt. Így 2013-ban az újabb, sok tízmillió 
résztvevős tüntetések – és a nép mellett ismét felsorakozó hadsereg – megfosz-
tották őket a hatalmuktól.

A katonai rangjáról az alkotmány vonatkozó pontjának megfelelően lemondott 
Abdel Fattáh al-Szíszi tábornok tulajdonképpen kihívó nélkül lépett hivatalba, és ma 
sincs alternatívája. Annak ellenére sem, hogy politikájának tartalma és módszerei 
rengeteg kritikát váltanak ki. Szíszi legnagyobb kihívása nem közvetlenül politikai 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/saudi-arabia-economic-measures-citizens-crisis.html
http://www.voanews.com/a/egypt-turkey-relations-sour-post-failed-coup/3446007.html
http://www.globoport.hu/113445/nasszer-vietnamja-az-eszak-jemeni-polgarhaboru/
http://www.globoport.hu/113445/nasszer-vietnamja-az-eszak-jemeni-polgarhaboru/
https://www.scribd.com/doc/12893045/1977-Bread-Uprising
https://www.scribd.com/doc/12893045/1977-Bread-Uprising
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téren jelentkezik, hanem a demográfiai viszonyokban és a gazdaságban. A mintegy 
1 millió négyzetkilométeres országnak mindössze csekély töredéke – a Nílus-del-
ta, illetve a folyó partjának keskeny sávja – művelhető terület. Tehát a Nílusnak 
kell(ene) ellátnia az egyre nagyobb ütemben növekvő, mára nagyjából százmilliós 
lakosságot – miközben Etiópia a folyó vízhozamának jelentős részét készül vissza-
tartani a saját mezőgazdasága céljaira.

2015-ben Szíszi hatalmas gazdaságélénkítő programba kezdett, melyben a 
külföldet, a külföldön élő expat közösséget, de a belső tőkét és lakosságot is moz-
gósítani kívánta. A Szuezi-csatorna második sávja rekordidő alatt megépült, de 
hiába működik, a remélt hasznot – egyelőre – nem hozza, mivel az alacsony olaj-
árak miatt a tankerek inkább megkerülik Afrikát, mintsem megfizessék a csatorna 
magas használati díját.

Ráadásul a Perzsa-öböl országai által ígért, kétszer 12 milliárd dollárnyi támoga-
tás nagy része sem érkezett meg. Sőt, komoly feszültségek támadtak Egyiptom és a 
Szíszi-adminisztráció eddigi legjobb támogatója, Szaúd-Arábia között. Ugyanakkor 
a Sínai-félszigeten változatlan intenzitással harcol a magát az Iszlám Államhoz kötő 
terrorszervezet, mellyel szemben a hadsereg határozott és végleges fellépést ígér.

Mindez azt is jelenti, hogy a tervezett megaprojektek egyre kevésbé népszerűek, 
hiszen a közvélemény sokkal inkább a mindennapi megélhetési gondok megoldá-
sát várja. Különösen, hogy az IMF-fel néhány hónapja egyeztetett megállapodás 
értelmében bevezették az általános forgalmi adót, és mintegy 50 százalékkal leér-
tékelték az egyiptomi fizetőeszközt. A további, még be nem jelentett és végre nem 
hajtott lépéseket minden bizonnyal a mintegy hatmilliós közalkalmazotti szféra le-
építése, illetve az egyes áruk állami dotációjának a megvonása jelentheti.

Ezek a teendők azonban egyelőre politikailag vállalhatatlannak tűnnek: mivel az 
alapélelmiszerek és -szolgáltatások ára az egekbe szökkent, a kormányzat dotált 
kvótákkal és jegyrendszerrel próbálja a lakosság megélhetését (különösen 
„a szegényekét”) megsegíteni. Ennek azonban az a következménye, hogy egyre 
több alapélelmiszer válik hiánycikké. Eltűnt az állami boltok polcairól az 5 egyiptomi 
font árú cukor, ami máshol 12-13 fontért kapható; de hiánycikké kezd válni a rizs és 
az olaj is. Az interneten keresztül vagy egymásnak suttogva egyenesen az „éhesek 
forradalmát” szervezték november 11-ére – azonban úgy tűnik, az egyiptomi társa-
dalom belefáradt a forradalmakba, és (minden nehézség ellenére) inkább rendet és 
nyugalmat akar.

Éppen ezért a Szíszi-adminisztráció – azaz az elnökség és a gyakran változó 
összetételű kormány – legitimációja szilárd, hiszen egyrészt mára az maradt az 
egyetlen szervezett erő, amelynek hatalma és képessége van (vagy lehet) az élet 
és a biztonság garantálására, másrészt maga mögött tudja a hadsereget, mely-
nek társadalmi presztízse továbbra is igen magas. Azt mondhatjuk tehát, hogy az 
egyiptomi forradalmakban, melyben Egyiptom két szervezett ereje, a hadsereg és 
a Muszlim Testvérek mozgalma próbálta újraosztani a politikai teret, az MT – rö-
vid- és talán középtávon is – vereséget szenvedett. A rendszer jelenlegi stabilitása 
ellenére azonban a küzdelemnek nincs vége.
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szaLai máté

Az Abdel Fattáh al-Szíszi nevével fémjelzett egyiptomi kormányzat stabilitá-
sával kapcsolatban gyakran szélsőséges vélemények is napvilágra kerülnek: 
egyesek szerint az elnök és a hozzá tartozó rezsim bármelyik nap elbukhat, 

mások szerint azonban – tekintettel az egyiptomi hadsereg dominanciájára, a for-
radalmakban kifáradt egyiptomi társadalomra és a valós alternatíva hiányára – nem 
számíthatunk komoly változásra a közeljövőben.

A két vélemény csak látszólag kibékíthetetlen egymással. A politikatudomány-
ban nehéz jósolni ugyan, az mindenesetre viszonylagos bizonyossággal kijelenthető, 
hogy a Szíszi-rezsim helyzete rövid távon stabilnak tekinthető, hosszú távú túlélé-
sének esélye azonban (komoly reformok és a külső körülmények előnyös alakulása 
hiányában) erősen megkérdőjelezhető.

Ha a politikai stabilitást az általános makrogazdasági és társadalmi folyamatok 
függvényének tekintjük, akkor lesújtó képet kapunk az észak-afrikai ország állapotá-
ról. A gazdasági növekedés üteme lassul, a munkanélküliség aránya folyamatosan 
növekszik, a korrupció mértéke érdemben nem csökkent, a gazdaság legfontosabb 
iparágai (például a turizmus,) stagnálnak, az infláció pedig hétéves csúcson áll (14 
százalékos). Azok az okok, amelyek miatt az egyiptomi „arab tavasz” tüntetései el-
indultak, nem szűntek meg, sőt sok esetben még súlyosbodtak is.

A Szíszi-rezsim a 2013-as hatalomra jutása óta két területen igyekezett változást 
elérni (a Muszlim Testvériség teljes visszaszorítása mellett): a biztonsági szint nö-
velését és a gazdaság stabilizálását ígérte – ám egyik kérdésben sem sikerült átütő 
sikereket elérnie. A biztonsági szervek nem tudták felszámolni a Sínai-félszigeten 
működő terrorista csoportokat, a kormányzat által bejelentett zászlóshajóprojektek 
pedig (köztük a Szuezi-csatorna kibővítése, az új főváros felépítése vagy a Sarm 
el-Sejk-i befektetésösztönző konferenciák) nem váltották be a hozzájuk fűzött re-
ményeket (vagy meg sem valósultak).

E kihívások könnyen egy kormány vagy egy politikai rendszer bukását okoz-
hatják, Egyiptom sajátos helyzete és az elmúlt évek folyamatai miatt azonban a 
Szíszi-rezsim stabilabbnak tudhatja magát, mint amilyennek a számok mutatják. 
Minden jel arra enged következtetni, hogy az egyiptomi társadalom jelenleg nincs 
forradalmi hangulatban, a 2011-es és a 2013-as események következményei pe-
dig megkérdőjelezték az alulról jövő változás sikerességébe vetett hitet. Emellett a 
Muszlim Testvériség visszaszorítása miatt jelenleg nem látszik olyan ellenzéki sze-
replő, amelyik képes lenne a Szíszi-kormányzattal szembeni elégedetlenség élére 
állni vagy akár megszervezni azt. Az államfőt jelenleg csak a kormányzaton belülről, 
a rezsim egyes elemei (a hadsereg, a gazdasági elit vagy a politikai szövetségesek) 
tudnák megbuktatni, ám egyelőre nem tudni ilyen jellegű hatalomátvétel előkészí-
téséről.

Rövid távon tehát Szíszi elnök és politikai körének a helyzete viszonylag stabil-
nak tekinthető, ez a stabilitás azonban nem fog örökké tartani. A lassan több mint 
100 millió fős országban az állam egyre kevésbé képes válaszolni a társadalom 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2014&locations=EG&start=1991&view=chart
http://nationalinterest.org/feature/five-years-after-the-revolution-curing-egypts-corruption-15073
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/egypt-tourism-new-approach-pyramids-private-sector.html
https://www.middleeastmonitor.com/20161023-analysis-egyptians-losing-patience-with-sisi-as-economy-deteriorates/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/04/sinai-egypt-160424074317507.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/egypt-suez-canal-extension-traffic-plans-concerns.html
http://edition.cnn.com/2016/10/09/africa/egypt-new-capital/
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/3/14/has-egypts-economic-conference-failed-already
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/3/14/has-egypts-economic-conference-failed-already
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/10/five-years-after-egypts-arab-spring-we-didnt-need-a-revolution/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/10/five-years-after-egypts-arab-spring-we-didnt-need-a-revolution/
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mindennapi problémáira, s ez igazából nemcsak a rezsim, hanem az egész intéz-
ményrendszer alapjait is kikezdheti. Ha az „arab tavaszban” való csalódás okozta 
enerváltság hamarabb szűnik meg, mint hogy a kormányzat megtalálja a gyógy-
írt az ország krónikus társadalmi és gazdasági problémáira, annak beláthatatlan 
következményei lennének nem csupán az észak-afrikai országra, de az egész tér-
ségre nézve is. Éppen ezért a Szíszi-kormányzatot (és a nemzetközi közösséget) 
sem tévesztheti meg a pillanatnyi stabilitás: valós és mélyreható reformok nélkül 
Egyiptom középtávon robbanás közeli állapotba kerülhet, a szükséges strukturális 
változtatásokat pedig csak egy kellő legitimitással rendelkező kormány tudja si-
keresen végrehajtani. Szíszi elnök mozgástere tehát az idő előrehaladtával egyre 
szűkebbé válik, a kihívások pedig csak súlyosbodni fognak.




