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4. Dwustronna współpraca gospodarcza. 
 

4.1. Gospodarcze umowy dwustronne. 
 
1. Umowa Stowarzyszeniowa UE – Egipt (2004 r.) 
2. Umowy bilateralne: 

-  w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (1998 r.) 
- w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (2002 r.) 
- o współpracy w dziedzinie nauki i techniki (2002 r.)  
- w sprawie ustanowienia regularnej komunikacji lotniczej (1956 r.) 
- w sprawie transportu morskiego (1977 r.). 
 
4.2. Handel zagraniczny. 

 
Wymiana handlowa Egiptu z Polską w minionych 3 latach [mln USD] 

 2006 2007 Zmiana % 2008 Zmiana % 
Obroty  197,3 196,7 -0,3 287,3 46,1 
Eksport do Eg. 164,7 149,9 -9,0 224,3 49,6 
Import z Eg.  32,6 46,8 43,6 63,0 34,6 
Saldo  132,1 103,1 -22,0 161,3 56,5 
Źródło: GUS 
 
Polski eksport do Egiptu w okresie I-X 2008 r. wyniósł 189,19 mln USD i był o 61 mln 
USD (47,7%) wyŜszy niŜ w analogicznym okresie 2007 r. Tak znaczny wzrost po stronie 
polskiego eksportu zawdzięczamy wyraźnie zwiększonym dostawom olejów ropy naftowej i 
minerałów bitumicznych oraz pojawieniu się nowej pozycji eksportowej – pszenicy. 
Struktura towarowa w polskim eksporcie do Egiptu za 10 m-cy 2008 r.: 

• Urządzenia mechaniczne i sprzęt elektryczny – elektrody, szczotki węglowe, maszyny 
do przetwarzania danych i części do maszyn i urządzeń; 

• Wyroby przemysłu stalowego - gł. szyny kolejowe, profile, blachy, złom Ŝeliwa i stali; 
• Produkty mineralne – oleje ropy naftowej, koks i półkoks; 
• Artykuły spoŜywcze – głownie wyroby tytoniowe; 
• Produkty pochodzenia roślinnego – gł. pszenica. 

 
Polski import z Egiptu w okresie I-X 2008 r. wyniósł 56,87 mln USD i był o 17,15 mln 
większy (42,3%) niŜ w analogicznym okresie 2007 r.  
Struktura towarowa w polskim imporcie z Egiptu za 10 m-cy 2008 r.: 

• Produkty roślinne – owoce i orzechy, warzywa suszone, rośliny na potrzeby farmacji, 
perfumerii; 

• Produkty mineralne – fosforan wapnia (nowa pozycja); 
• Materiały i wyroby włókiennicze – odzieŜ, dywany; 
• Tworzywa i wyroby z tworzyw sztucznych; 
• Artykuły spoŜywcze – przetwory warzywne i owocowe, ekstrakty kawy, herbaty. 
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4.3. Inwestycje wzajemne. 
 
Wg danych NBP w 2007 r. napływ egipskich inwestycji do Polski wyniósł 4,71 mln USD  
(1 EUR = 1,47 USD), a w 2006 roku -0,29 mln USD, co oznacza wycofanie kapitału do 
Egiptu. Polskie inwestycje bezpośrednie w Egipcie osiągnęły wartość  
7,7 mln USD w 2006 r., natomiast w 2007 NBP odnotował wycofanie kapitału z Egiptu do 
Polski w wartości 7,1 mld USD.  
 
Po kilkuletniej nieobecności w Egipcie, pojawiły się pierwsze firmy świadczące usługi w 
sektorze ropy i gazu (PGNiG, PNiG Nafta Piła) oraz transportu morskiego (Polski Rejestr 
Statków). Rośnie teŜ liczba mniejszych firm ukierunkowanych na świadczenie usług dla 
polskich turystów. Kolejną duŜą firmą, która sfinalizowała rejestrację oddziału w Egipcie jest 
GEOFIZYKA Toruń (badania geologiczne i sejsmiczne na potrzeby przemysłu 
wydobywczego). Największym polskim inwestorem w Egipcie jest firma PGNiG (Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo). Wygrała ona w I połowie 2007 r. przetarg ogłoszony 
przez Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) www.egpc.com.eg na koncesję 
wydobywczą w bloku Bahariya (ca 4,5 tys. km kw.) Umowa została podpisana w maju  
2008 r., w wyniku czego PGNiG rozpoczął działalność swojego oddziału w Egipcie.  


