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3. Gospodarka.  
 
3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 

Egipt, posiadając 80 milionów mieszkańców, jest największym arabskim krajem regionu. 
Jego szybko rozwijająca i dywersyfikująca się przez ostatnie 5 lat gospodarka zlokalizowana 
jest na północnym-wschodzie Afryki. W 2008 r. rząd Ahmeda Nazifa zaprzysięŜony w 
czerwcu 2004 r. (Youssef Boutros Ghali – Minister Finansów, Mahmoud Mohieldin - 
Minister Inwestycji, Rachid Rachid - Minister Handlu i Przemysłu) konsekwentnie 
kontynuował wprowadzanie reform gospodarczych mających na celu stopniową liberalizację 
gospodarki oraz rozwój współpracy międzynarodowej poprzez przyciąganie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz rozwój wymiany handlowej. Rząd przygotował 
sześcioletni plan rozwoju (2007/2008 – 2011/2012), który powinien stać się podstawą do 
utrzymania wysokiego długookresowego wzrostu gospodarczego. ZałoŜenia planu w obecnej, 
globalnej rzeczywistości gospodarczej są wygórowane (8% wzrost), jednak zakłada się, iŜ 
przyrost egipskiego PKB nie spadnie poniŜej 4% w długookresowej perspektywie. W raporcie 
„Doing Business 2009” przygotowanym we wrześniu 2008 r. przez Bank Światowy, Egipt 
zaliczony został do 10 najszybciej reformujących się krajów . W rankingu łatwości 
prowadzenia działalności gospodarczej zajął 114 miejsce na liście 181 analizowanych krajów, 
co oznacza awans o 11 miejsc w porównaniu z 2008 r. W kontekście sytuacji 
międzynarodowej wspomnieć naleŜy, iŜ w październiku 2008 r. egipski minister finansów 
Youssef Boutros-Ghali został wybrany przewodniczącym komisji ds. finansów i polityki 
monetarnej (International Monetary and Financial Committee) w Międzynarodowym 
Funduszu Walutowym.  

Egipska gospodarka odnotowała 7,2% wzrost PKB w roku finansowym (r.f.) 2007/2008, co 
nieznacznie poprawiło poziom wzrostu równy 7,1% z r.f. 2006/2007. Wzrost PKB znajdował 
źródło w silnym popycie wewnętrznym (konsumpcyjnym i inwestycyjnym), znaczącym 
wzroście w eksporcie (zwłaszcza produktów przetworzonych i surowych materiałów) oraz 
silnym pobudzeniu inwestycji.  
 
Źródło: Egipski Bank Centralny  
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Udział sektorów we wzro ście PKB
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Sektor prywatny stanowił 4,9 pkt % we wzroście PKB, natomiast udział sektora publicznego 
wyniósł 2,3 pkt %. BranŜa produkcyjna stanowiła 3,1 pkt % wzrostu PKB, a usługi 4,1 pkt %. 
Kluczowymi sektorami z punktu widzenia udziału we wzroście PKB były: produkcja 
(rafinacja i inne) 1,3 pkt %, handel 0,8 pkt %, hotele i restauracje 0,8 pkt %.  
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Kluczowymi sektorami z punktu widzenia udziału w PKB Egiptu były: produkcja 15%, sektor 
ropy 14%, rolnictwo 14%, handel 11%.  
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W r.f. 2007/2008 odnotowano spadek bezrobocia z poziomu 9,1% do 8,1%. 30% egipskiej 
siły roboczej zatrudnione jest w sektorze państwowym, a około 25% skoncentrowane wokół 
Kairu i Aleksandrii. Istnieje równieŜ istotna luka pomiędzy bezrobociem wśród kobiet 18% 
oraz męŜczyzn 5,5%. DuŜej liczbie potencjalnych pracowników na rynku towarzyszą 
znaczące braki w wykształceniu oraz nieelastyczność, co odzwierciedla nieefektywność 
egipskiego systemu edukacji. Taka sytuacja sprawia, iŜ pomimo istniejącego potencjału 
ludności firmy poszukują wykwalifikowanych pracowników równieŜ poza Egiptem.  
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W r.f. 2007/2008 bilans płatniczy wyniósł 5,4 mld USD, co wynika z napływu netto  
7,1 mld USD na rachunek kapitałowy oraz nadwyŜki 0,9 mld USD na rachunku bieŜącym 
(jest ona zdecydowanie niŜsza w porównaniu z nadwyŜką odnotowaną w r.f. 2006/2007 -   
2,3 mld USD). Rachunek bieŜący osiągnął dodatni wynik pomimo wzrostu deficytu w 
obrotach handlowych, co jest skutkiem pozytywnego wyniku w bilansie usług oraz transferów 
netto. Całkowita wielkość obrotów handlowych wzrosła o 36,1% do poziomu 82,1 mld USD. 
Deficyt w obrotach handlowych wzrósł w stosunku do poprzedniego r.f. o 44% do 
poziomu 23,4 mld USD. Import osiągnął 52,8 mld USD (wzrost o 27%), przy ponad 
dwukrotnym wzroście importu ropy do 9,6 mld USD. Eksport wyniósł 29,4 mld USD (wzrost 
o 34%), a najdynamiczniej wzrastającymi pozycjami w eksporcie były: ropa (43,2%) oraz 
produkty z sektora „non-oil” (25%).  
 
W całkowitym eksporcie towarów 50,7% (14,9 mld USD) stanowiły produkty z tzw. grupy 
„non-oil”. Spośród tej grupy podstawowymi sektorami były: materiały surowe (7,3%), 
częściowo przetworzone produkty (12,3%), produkty całkowicie przetworzone (74,4%). 
Druga grupa eksportowa to produkty związane z ropą naftową 49,3% (14,5 mld USD). W tej 
grupie podstawowymi sektorami były: gaz naturalny (22,6%) w tym gaz naturalny (7,8%) 
oraz gaz płynny (92,2%), surowa ropa (33,9%), produkty petrochemiczne (32,9%).  
 
Podstawowe sektory składające się na całkowity import towarów to: produkty częściowo 
przetworzone (29,2%), dobra związane z procesami inwestycyjnymi (22,5%), surowe 
materiały (18,3%), dobra konsumpcyjne (16,1%), paliwa i oleje mineralne (9,3%).  
 
EU jest największym partnerem handlowym Egiptu. Wg Egipskiego Banku Centralnego 
obroty w r.f. 2007/2008 osiągnęły 27,8 mld USD, co stanowiło 33,9% całkowitej wielkości 
handlu, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do poprzedniego r.f. Głównymi produktami 
eksportowanymi do UE były ropa i produkty petrochemiczne, lane Ŝelazo, tekstylia 
bawełniane, cement, produkty z Ŝelaza i stali, farmaceutyki oraz produkty aluminiowe. Egipt 
głównie importował z UE ropę i produkty petrochemiczne, produkty z Ŝelaza i stali, 
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chemikalia, farmaceutyki, urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne. USA są drugim 
partnerem handlowym Egiptu z obrotami w wysokości 19,1 mld USD (wzrost o 26,5% w 
stosunku do poprzedniego r.f.). W dalszej kolejności plasują się kraje azjatyckie oraz 
arabskie.  
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Bilans w sektorze usług wyniósł 15 mld USD w r.f. 2007/2008 (11,5 mld USD w r.f. 
2006/2007). Wzrost ten był w duŜej części wynikiem wyŜszych przychodów z sektora 
turystycznego (10,8 mld USD, wzrost o 32,3%) i z Kanału Sueskiego (5,155 mld USD wzrost 
o 23,6%).  
 
Od momentu dojścia do władzy rządu premiera Nazifa konsekwentnie poprawiają się warunki 
inwestycyjne w Egipcie. Powołano do Ŝycia 2 instytucje związane z rozwojem BIZ oraz stref 
wolnocłowych: Ministerstwo Inwestycji oraz General Authority for Investment and Free 
Zones. W wyniku działań ekipy rządzącej przeprowadzono szereg reform, które przyczyniły 
się do zdecydowanej poprawy klimatu inwestycyjnego w Egipcie. Gospodarka pozytywnie 
zareagowała na wprowadzane reformy poprzez wzrost liczby nowopowstających 
przedsiębiorstw, znaczną ekspansję istniejących firm oraz dynamiczny napływ BIZ do Egiptu. 
Wg World Investment Report 2008 (UNCTAD) Egipt jest największym odbiorcą BIZ w 
Afryce Północnej i drugim największym w Afryce. Wg Ministerstwa Inwestycji  
w r.f. 2007/2008 napływ BIZ do Egiptu wyniósł 13,2 mld USD i prezentuje 15% wzrost w 
stosunku do poprzedniego r.f., stanowiąc 10% PKB. Dla porównania napływ BIZ do Egiptu w 
r.f. 2000/2001 wyniósł 509,5 mln USD. Największym beneficjentem BIZ jest sektor naftowy 
(4,1 mld USD; 31,1%). Spoza sektora naftowego największym odbiorcą BIZ był sektor 
finansowy (2,2 mld USD), a następnie produkcja (1,5 mld USD), usługi (0,9 mld USD), 
budownictwo (0,4 mld USD), nieruchomości (0,4 mld USD), rolnictwo (0,1 mld USD). 
Zgodnie z danymi Egipskiego Banku Centralnego największymi inwestorami 
zagranicznymi w Egipcie są: USA, Wielka Brytania, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Francja.  

 
Źródło: Ministerstwo Finansów  
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Transfery netto wzrosły w r.f. 2007/2008 o 32,2% do poziomu 9,3 mld USD. Transfery 
prywatne odnotowały wzrost o 33,8% do poziomu 8,3 mld USD, a oficjalne zwiększyły się o 
20% do poziomu 1 mld USD. Największa wartość transferów prywatnych Egipcjan 
pracujących za granicą pochodzi z USA (32,3%), następnie Kuwejt (21%), Zjednoczone 
Emiraty Arabskie (16,3%), Arabia Saudyjska (11,2%).  

Pokrycie rezerw zagranicznych w imporcie w r.f. 2007/2008 wyniosło 7,9 miesiąca w 
stosunku do 8,9 miesiąca w r.f. 2006/2007. Rezerwy zagraniczne wzrosły z poziomu 28,6 mld 
USD w r.f. 2006/2007 do 34,6 mld USD w r.f. 2007/2008.  
 
Deficyt budŜetowy w r.f. 2007/2008 zwiększył się z 10,25 mld USD do 11 mld USD. 
Stanowi to 6,8% PKB (5,6% w r.f. 2006/2007). Główną przyczyną wzrostu deficytu były 
subsydia rządowe, które stanowią największą pozycję w wydatkach budŜetowych i wzrosły o 
56% do wartości 15,5 mld USD (3 mld USD subsydiów do Ŝywności i 11,2 mld USD 
subsydiów do paliw). Znacząco wzrosły równieŜ wynagrodzenia w sektorze publicznym – 
średnio o 19%. W celu utrzymania dyscypliny finansów publicznych w maju 2008 r. 
zmniejszono subsydia do paliw, zwiększono podatek od sprzedaŜy papierosów, podniesiono 
opłaty za rejestrację pojazdów, zlikwidowano równieŜ niektóre ulgi w podatku dochodowym.  
 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów średni wskaźnik inflacji w r.f. 2007/2008 wyniósł 
11,7%, co wskazuje na wzrost o 0,7 pkt % w stosunku do poprzedniego r.f. Inflacja rosła od 
stycznia, 2007 kiedy wyniosła 8,6%. Szczególnie wysoka presja inflacyjna miała miejsce w 
sierpniu 2008 r., wg. CAPMAS wyniosła 25,5%. Inflacja jest wynikiem duŜego wzrostu cen 
Ŝywności, napojów oraz paliw. Wpływ na ten wskaźnik w Egipcie miały równieŜ wzrosty cen 
Ŝywności oraz paliw na światowych rynkach. Inflacja zaczęła ponownie spadać od września 
2008 r. i w maju 2009 r. osiągnęła 11,6% w wyniku postępującej recesji na rynkach 
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światowych, co pociągało za sobą globalny spadek cen. Rosnące ceny wpływają na poziom 
Ŝycia, zwłaszcza najuboŜszych obywateli Egiptu, co prowadzi do rosnących niepokojów 
społecznych, wynikiem czego było przeznaczenie dodatkowych środków w budŜecie państwa 
2008/2009 na wzrost wynagrodzeń w sektorze budŜetowym (średnio o 30%), emerytur 
(średnio o 20%) i dopłat do Ŝywności. 
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Egipska gospodarka znajduje się w relatywnie dobrej kondycji w kontekście światowego 
kryzysu gospodarczego. Kraj uniknął załamania się systemu finansowego ze względu na 
relatywnie słabo rozwinięte produkty finansowe. Gospodarka odczuła natomiast realne 
spowolnienie na światowych rynkach. W wyniku kryzysu ucierpiały znacznie tak istotne 
źródła przychodu jak Kanał Sueski, turystyka, wpływy od Egipcjan pracujących w innych 
krajach oraz eksport. Odnotowuje się równieŜ ciągły spadek w napływających BIZ w 
stosunku do poprzednich lat. GDP w 4 kwartale r.f. 2008/2009 wyniosło 4,5% (wzrost z 
poziomu 4,3% w 3 kw. r.f. 2007/2008). Średnia inflacja w r.f. 2007/2008 wyniosła około 17% 
(szacunki wg CAPMAS). W III kwartale r.f. 2008/2009 wg CAPMAS bezrobocie wyniosło 
9,37%. Dzięki reformom prowadzanym od 2004 r. sektor finansowo-monetarny przetrwał 
kryzys udostępniając rządowi makroekonomiczne narzędzia reakcji na kryzys. Polityka 
fiskalna i monetarna pozwoliły złagodzić wpływ światowego kryzysu gospodarczego na 
aktywność gospodarczą Egiptu. Rząd stworzył pakiet stymulujący skupiający się na 
wydatkach środków publicznych głównie na infrastrukturalne projekty wodno-kanalizacyjne i 
transportowe (2,7 mld USD w r.f. 2007/2008 oraz 1,4 mld USD w r.f. 2008/2009). Wydatki te 
zostały zrealizowane przy deficycie budŜetowym na poziomie 6,9% PKB w r.f. 2008/2009 
(bez zmian w stosunku do r.f. 2007/2008). Egipski Bank Centralny w okresie od stycznia do 
lipca 2009 r. wprowadził 5 obniŜek stóp procentowych łącznie o 300 punktów bazowych. 
IMF pozytywnie ocenia kondycję ekonomiczną Egiptu. Szacuje wzrost PKB w r.f. 2008/2009 
w granicach 4-4,5%, czyli znacznie poniŜej ubiegłorocznego wyniku wynoszącego 7,2%. 
Inflacja spadła z rekordowo wysokich 24% w sierpniu 2008 r. do poniŜej 10% w czerwcu 
2009 r., na co miała znaczący wpływ stabilizacja cen na światowych rynkach. Szacuje się 
spadek na rachunku obrotów bieŜących poniŜej 2% PKB w wyniku osłabienia eksportu, 
zmniejszenia się środków napływających od Egipcjan pracujących zagranicą (26% spadku w 
III kwartale r.f. 2007/2008), niŜszych wpływów z Kanału Sueskiego (spadek o 24% w  
I półroczu r.f. 2007/2008 w stosunku do odpowiadającego okresu roku poprzedzającego) oraz 
turystyki (spadek o 9,5% w I półroczu r.f. 2007/2008 w stosunku do odpowiadającego okresu 
roku poprzedzającego). Rezerwy zagraniczne w końcu r.f. 2008/2009 utrzymują się na 
poziomie pokrywającym 6,5 miesięcy importu dóbr i usług. Pomimo ogólnie pozytywnej 
oceny ekonomicznej Egiptu, IMF przewiduje dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego w 
r.f. 2009/2010, który wyniesie poniŜej 4%, czyli znacznie poniŜej potencjalnych moŜliwości. 
Ekspansywna struktura budŜetu na r.f. 2009/2010 pozwoli zredukować presję na obniŜenie 
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wzrostu gospodarczego. Planuje się osiągnięcie deficytu budŜetowego na poziomie 8,4% na 
co główny wpływ będzie miał spadek wpływów do budŜetu. Egipski system bankowy jest 
stosunkowo silny aby odeprzeć presję powstałą w wyniku globalnego kryzysu. Istotne 
reformy rozpoczęte w 2004 r. (wzmocnienie nadzoru bankowego, restrukturyzacja i 
konsolidacja) zwiększyły elastyczność systemu bankowego oraz utrzymały właściwą 
płynność. Kontynuowanie drugiej fazy reform sektora bankowego oraz uwaŜne 
monitorowanie wskaźników finansowych dodatkowo ustabilizuje sektor bankowy.  
 
Jako silne strony egipskiej gospodarki moŜna wymienić: 

− pozytywny wpływ reform prowadzonych od 2004 r. przez gabinet Nazifa, który 
skutecznie przyciąga inwestorów zagranicznych do Egiptu; 

− pomimo kryzysu wciąŜ znaczący napływ BIZ do Egiptu  
− polityczną stabilność oraz wciąŜ relatywnie tanią siłę roboczą, które sprzyjają 

podtrzymywaniu pozytywnego klimatu inwestycyjnego w Egipcie;  
− lokalizację geograficzną z dostępem do morza Śródziemnego i Czerwonego oraz 

tworzenie stref wolnocłowych, co sprzyja rozwojowi logistyki i handlu; 
− 80 milionową populację kraju tworzącą największy rynek w świecie arabskim; 
− zasoby naturalne (ropa naftowa, gaz ziemny).  

 
ZagroŜeniami dla egipskiej gospodarki są: 

− prognozowane spowolnienie jej rozwoju w związku z osłabieniem gospodarki 
światowej, co odzwierciedli się w egipskich dochodach z eksportu, turystyki, Kanału 
Sueskiego i wolniejszym napływie BIZ; 

− wysokie bezrobocie i ubóstwo w Egipcie, co osłabia popyt wewnętrzny;  
− niepowodzenia w obniŜaniu wysokiego deficytu budŜetowego wynikającego w duŜej 

mierze z rozbudowanego systemu subsydiów, co w konsekwencji rodzi koszta 
utrzymania długu;  

− wysoki poziom korupcji i biurokracji negatywnie wpływający na rozwój 
przedsiębiorczości. W rankingu prowadzonym przez Transparenty International 
(Corruption Perceptions Index 2008) Egipt otrzymał 115 pozycję wśród 180 badanych 
państw, co oznacza spadek o 10 miejsc w porównaniu z wynikami badania 
prowadzonego w 2007 r.  

 
Pomimo nowego kursu w polityce gospodarczej wprowadzanego przez rząd premiera Nazifa, 
wciąŜ obecne są takie problemy jak słabe finanse publiczne, ubóstwo, wysokie bezrobocie, 
braki w edukacji, rozbudowana biurokracja i niskiej jakości usługi publiczne. Korzyści 
płynące z reform i wzrostu gospodarczego, który Egipt odnotowuje, nie wpłynęły jeszcze na 
poprawę Ŝycia większości egipskiego społeczeństwa. Egipt zadeklarował plan poprawy 
sytuacji społeczeństwa, którego głównym celem jest zredukowanie ubóstwa do poziomu 6% 
do 2022 r. Obecnie ten poziomy wynosi 40% populacji. Międzynarodowy kryzys finansowy 
stawia w/w plany pod znakiem zapytania.  
 
 



Arabska Republika Egiptu 
 

3.1. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych. 
 
 
Wskaźnik 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
PKB1 [mld USD]  107,48 128,00 154,002 
Tempu wzrostu PKB2 [%] 6,9 7,1 7,2 
Tempo wzrostu PKB3 per capita [%] 4,8 5,1 4,8 
Relacja deficytu finansów publicznych do PKB2 [%] 8,2 7,5 6,8 
Relacja całkowitego (krajowego i zagranicznego) 
długu publicznego do PKB4 [%] 

94,9 96,1 82,0 

Stopa inflacji (CPI) 4 [%] 4,2  11,0  11,7 
Stopa bezrobocia2 [%] 9,5 9,1 8,1 
Wartość obrotów handlu zagranicznego2  

[mld USD / rok kalendarzowy 2008] 
48,8 60,3 82,2 

Wartość eksportu2  

[mld USD / rok kalendarzowy 2008]  
18,4 22,0 29,4 

Wartość importu2   
[mld USD / rok kalendarzowy 2008] 

30,4 38,3 52,8 

Relacja nadwyŜki na rachunku obrotów bieŜących 
bilansu płatniczego do PKB5 [%] 

0,8  1,5 0,6 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich6 [mld USD] 

10,0 11,5 13,23  

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich6 [mld USD] 

0,148  0,665 b.d. 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich6 (inwart) [mld USD] 

38,9 50,5  63,73 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich6 (outward) [mld USD] 

1,116 1,781 b.d. 

Rok finansowy w Egipcie trwa od lipca do czerwca  
 
1 – Bank Światowy  
2 – Egipski Bank Centralny  
3 – Ministerstwo Inwestycji  
4 – Ministerstwo Finansów 
5 – Międzynarodowy Fundusz Walutowy  
6 – Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 

 
 
 
 
 
 
 

Szerzej: 
www.investment.gov.eg 

www.goief.gov.eg 
www.mop.gov.eg  
www.mfti.gov.eg 
www.mof.gov.eg 
www.cbe.org.eg  
www.gafinet.or  
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3.2. Główne sektory gospodarki. 
 
 
Produkcja przemysłowa jest największym sektorem gospodarki egipskiej i odpowiada za  
15% PKB. Wzrost w tym sektorze w r.f. 2007/2008 wyniósł 8%, inwestycje w produkcję 
wyniosły o 3,5% . Wg Industrial Development Authority, które nadzoruje 100 fabryk 
państwowych, od 2005 r., kiedy wprowadzono programy rządowe w dziedzinie przemysłu do 
połowy 2008 r. powstało 700 fabryk zatrudniających 81 000 pracowników.  
 
Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi przemysł kluczowy dla gospodarki Egiptu. 
94% krajowego zapotrzebowania na energię jest pokrywane z tych źródeł. W roku 2007/08 
produkcja ropy i gazu stanowiła 14% PKB, a w 2006/07 – 15,4% PKB. Wg Międzynarodowej 
Agencji Energii produkcja ropy naftowej w Egipcie w 2008 roku wyniosła 690 000 
baryłek na dzień (nie prognozuje się wzrostu w 2009 r.), co przy rosnącym popycie 
wewnętrznym sprawi, iŜ Egipt moŜe stać się importerem netto tego surowca. Wg danych 
Egipskiego Banku Centralnego kraj ten wyeksportował ropę naftową o wartości 4 911 
milionów USD. Egyptian General Petroleum Corporation prognozuje, iŜ rezerwy ropy 
naftowej do końca r.f. 2008/2009 osiągną poziom 4,2 mld baryłek.  
 
Egipt prezentuje duŜy potencjał jako producent gazu. Egipskie zasoby to około 2 060 mld 
metrów sześciennych (bcm) odkrytych rezerw do 2008 roku oraz dodatkowo szacuje się 
ponad 3 000 mld metrów sześciennych (bcm) w potencjalnych złoŜach. Wg rocznego 
raportu British Petroleum Egipt wyprodukował w 2007 r. 45,5 mld m3 gazu, o 4,2% więcej 
niŜ w roku poprzednim. Konsumpcja wewnętrzna gazu w 2007 r. wyniosła 32 mld m3  (wzrost 
o 9,9% w stosunku do 2006 r.) Zgodnie z danymi BP, Egipt wyeksportował 13,61 m3 LNG w 
2007 r. Głównymi odbiorcami były: Hiszpania, USA, Japonia, Korea Południowa, Francja i 
Meksyk.  
 
Sektor naftowy jest wciąŜ największym beneficjentem napływu BIZ do Egiptu.  
W r.f. 2007/2008 zainwestowano 4,1 mld USD w petro biznes w Egipcie, co stanowi 31,1% 
całkowitych BIZ. Szacuje się, iŜ w badanych przybrzeŜnych terenach Egiptu wciąŜ istnieje 
potencjał do odkrywania nowych złóŜ gazu i ropy, których w r.f. 2007/2008  
odkryto 54.  
 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji przychody z turystki w wysokości  
10,8 mld USD w r.f. 2007/2008 wskazują na bardzo dobre wyniki branŜy. W r.f. 2007/2008 
turystyka była jednym z największych źródeł wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w 
Egipcie. W grudniu 2008 r. otwarto 3 terminal lotniska międzynarodowego w Kairze.  
Wg Ministerstwa Lotnictwa Cywilnego największe lotnisko w Egipcie dzięki zakończonej 
inwestycji będzie mogło obsłuŜyć 22 miliony pasaŜerów w 2009 r.  
 
Zgodnie z danymi Zarządu Kanału Sueskiego przychody z eksploatacji kanału w  
r.f. 2007/2008 osiągnęły 5,155 mld USD przy całkowitej liczbie przepływających statków 
równej 21 080. Wzrost przychodów w porównaniu z r.f. 2006/2007 wyniósł 24%. Na 
wielkość przychodów z Kanału Sueskiego wpłynęła większa ilość przepływających statków, 
zwiększony tonaŜ, jak równieŜ wzrost cen w tabeli opłat za korzystanie z kanału. 
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Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 
 
Światowa Organizacja Handlu  
World Trade Organization - WTO 
www.wto.org  
 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy  
International Monetary Found – IMF 
www.imf.org  
 
Bank Światowy  
World Bank 
www.worldbank.org  
 
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju  
United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD 
www.unctad.org  
 
Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki   
Common Market For East And South Africa – COMESA 
www.comesa.int  
 
Partnerstwo Śródziemnomorskie  
Euro-Mediterranean Partnership Agreement – EUROMED 
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm  
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego  
United Nations Industrial Development Organization – UNIDO 
www.unido.org  
 
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej  
World Intellectual Property Organization  - WIPO 
www.wipo.int  
 
AGADIR Agreement 
www.agadiragreement.org 
 
Islamski Bank Rozwoju  
Islamic Development Bank  
www.isdb.org  
 
Afrykański Bank Rozwoju  
African Development Bank  
www.afdb.org  
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. WyŜywienia i Rolnictwa 
Food Agricultural Organization – FAO 
www.fao.org  
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Wielka Arabska Strefa Wolnego Handlu  
Greater Arab Free Trade Area - GAFTA 
 
Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA) 
 
G15  - www.g15.org  
 
G24  - www.g24.org  
 
G77  - www.g77.org  
 
D8  - www.developing8.org  
 
 

3.3. Relacje gospodarcze z UE. 
 
 
1 czerwca 2004 r. została podpisana Umowa Stowarzyszeniowa pomiędzy UE, a Egiptem. 
Obejmuje ona stopniową liberalizację opłat celnych na produkty przemysłowe i rolne, co 
prowadzić ma do utworzenia strefy wolnego handlu.  
 
Relacje Egiptu z UE regulowane są umową o Partnerstwie Śródziemnomorskim - 
EUROMED  (zwanym równieŜ Procesem Barcelońskim) pomiędzy UE, a sąsiadującymi 
krajami rejonu Morza Śródziemnego. W ramach deklaracji podpisanej w listopadzie 2005 
roku państwa członkowskie zdecydowały o utworzeniu Euro-Śródziemnomorskiej Strefy 
Wolnego Handlu przed rokiem 2020.  
 
1 lipca 2008 r. Egipt i Komisja Europejska podpisała szkic porozumienia dot. dalszej 
liberalizacji dwustronnej wymiany  produktami rolnymi, przetworzonymi produktami 
rolnymi, rybami i przetworzonymi produktami rybnymi. Umowa pozwoli w przyszłości na 
zniesienie ceł na produkty rolne pozostawiając jedynie cła na niewielką ilość produktów 
wymagających ochrony po obu stronach umowy.  
 
W 2008 roku Egipt, jako 6 największy dostawca gazu do Unii Europejskiej, podpisał z UE 
Memorandum of Understanding zacieśniające współpracę energetyczną poprzez m.in. 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu do Europy oraz rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Egipcie.  
 
Europa jest największym partnerem handlowym Egiptu pod względem obrotów handlowych 
towarami (dla UE Egipt znajduje się na 34 pozycji). Wg Egipskiego Banku Centralnego 
obroty w r.f. 2007/2008 osiągnęły 27,8 mld USD, co stanowiło 33,9% całkowitej wielkości 
handlu, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do poprzedniego r.f. Głównymi produktami 
eksportowanymi do UE były ropa i produkty petrochemiczne, lane Ŝelazo, tekstylia 
bawełniane, cement, produkty z Ŝelaza i stali, farmaceutyki oraz produkty aluminiowe. Egipt 
głównie importował z UE ropę i produkty petrochemiczne, produkty z Ŝelaza i stali, 
chemikalia, farmaceutyki, urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne. 

 
 

Szerzej: 
www.eu-delegation.org.eg  

 


