Nowiny z Egiptu
Kwartalnik nr 4 /pazdziernik -grudzien 2017/
Rezultat reformowania gospodarki Egiptu – opublikowany przez World Economic Forum w
końcu września 2017 roku raport Global Competitiveness Index 2017-2018 uplasował
gospodarkę Egiptu na 100 pozycji w gronie 137 ocenianych państw, co oznacza pozycję Egiptu
wyższą o 15 miejsc w porównaniu do raportu z 2016 roku. Poprawa oceny konkurencyjności
gospodarki Egiptu jest rezultatem poprawy prawie wszystkich wskaźników efektywności
gospodarczych sektorów uzyskanej wskutek reform wprowadzanych przez administrację
rządową. Raport GCI wskazał sektor infrastruktury jako osiągający największą poprawę /wzrost
z miejsca 96 na 71/, zaś efektywność instytucjonalna została sklasyfikowana na pozycji 64 /rok
wcześniej na 87 miejscu/, innowacyjność gospodarki zyskała 21 miejsc /wzrost z pozycji 130/,
wyższe wykształcenie i przygotowanie zawodowe zyskało poprawę o 12 miejsc /klasyfikacja na
100 pozycji/, makroekonomiczne uwarunkowania z uwagi na niekorzystną relację oszczędności
do GDP oraz stopę inflacji zyskały ocenę lepszą jedynie o 2 miejsca /pozycja 132/, zaś skala
rynku Egiptu utrzymała stabilną 25 pozycję. Główne obszary powodujące obawy o
konkurencyjność gospodarki egipskiej w długim okresie czasu raport GCI 2017-2018 wskazał
polityczną niestabilność, utrzymującą się ponad 30% inflację, biurokrację administracji rządowej,
dużą skalę niewykwalifikowanej siły roboczej oraz niewystarczającą podaż naukowców i
inżynierów na rynku pracy powodującą klasyfikację technologicznego przygotowania Egiptu
poniżej średniej w regionie MENA.
Gospodarka Egiptu w ocenie międzynarodowych agencji ratingowych - w raporcie rocznym
2016/2017 agencja Moody’s utrzymała dotychczasową ocenę B3 dla wiarygodności kredytowej
Egiptu, oznaczającą stabilność gospodarki, wskazując pozytywne rezultaty reform
gospodarczych jednakże przy jednoczesnym podkreśleniu obaw wynikających ze stanu finansów
publicznych. Międzynarodowa agencja ratingowa Standard&Poor’s podwyższyła w listopadzie
2017 roku po raz pierwszy od maja 2015 roku ocenę perspektywy gospodarczej Egiptu ze
stabilnej do pozytywnej, jednocześnie utrzymując rating kredytowy na poziomie B-. Perspektywa
gospodarcza Egiptu w ocenie S&P’s została zmieniona na pozytywną w konsekwencji rosnącej
wartości rezerw zagranicznych oraz umocnienia wzrostu gospodarczego /w ocenie IMF stopa
wzrostu GDP Egiptu wyniosła 4,1% w 2017 roku, zaś wg Centralnego Banku Egiptu rezerwy
zagraniczne osiągnęły wartość 36,7 mld dol. USA na koniec października 2017 roku /.
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Liczebność populacji Egipcjan – rządowa agencja statystyczna CAPMAS obwieściła na
początku października 2017 roku na podstawie spisu ludności, że populacja Egipcjan liczy 104,2
mln osób, z czego 94,8 mln osób zamieszkuje w Egipcie, zaś 9,4 mln osób mieszka zagranicą.
Przeprowadzone badania wskazują, że populacja Egipcjan zwiększa się z roku na rok o ok. 2 mln
osób, zaś utrzymanie dotychczasowej stopy urodzeń liczba ludności w Egipcie będzie ulegać
podwojeniu w okresach 30-letnich. Spis ludności przeprowadzony przez CAPMAS w 2017 roku
wykazał, że ok. 18,4 mln osób jest analfabetami, w tym 10,6 mln stanowią kobiety, zaś 40%
mężatek w Egipcie jest w wieku poniżej 18 roku życia.
Wzrost eksportu towarowego – wg danych General Organization for Export and Import Control
egipski eksport towarowy /z wyłączeniem eksportu branży ropy naftowej/ wzrósł w stosunku
rocznym w sierpniu 2017 roku o 12% osiągając wartość 1,9 mld dol. USA, zaś import w tym
samym okresie zmniejszył sie o 50% do wartości 3,04 mld dol. USA /z poziomu 6,07 mld dol.
USA w sierpniu 2016 roku/. Całkowity deficyt w handlu zagranicznym Egiptu uległ w sierpniu
2017 roku zmniejszeniu o 74% do wartości 1,1 mld dol. USA /z poziomu 4,36 mld dol. USA w
sierpniu 2016 roku/. Dane te wskazują na pozytywne rezultaty działań egipskiej administracji
rządowej na rzecz poprawy relacji eksportu i importu towarowego oraz ograniczenia importu
towarowego niskiej jakości. W tendencję wzrostu egipskiego eksportu towarowego wpisuje się
wyłączenie przez UE w październiku 2017 roku importu egipskich cytrusów z listy upraw
wysokiego ryzyka oraz zniesienie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską
zakazu importu egipskich truskawek. Jednocześnie Bahrajn i Kuwejt czasowo złagodziły zakaz
importu wszelkich produktów rolnictwa egipskiego przy zapewnieniu ich zgodności ze
standardami narodowymi. Sytuacji tej towarzyszą starania egipskiej administracji rządowej na
rzecz zdynamizowania eksportu świeżych produktów rolnictwa po wprowadzonym zakazie ich
importu przez kraje arabskie Zatoki i USA w 2016 roku i pierwszej połowie 2017 roku /zakaz
obejmował świeże ziemniaki, truskawki, cebulę, sałatę, paprykę oraz pozostałe owoce i warzywa
o relatywnie wysokiej wartości rynkowej/. Aktualnie Sudan utrzymuje zakaz importu świeżych
produktów rolnictwa egipskiego.
Centralny Bank Egiptu zniósł ograniczenia dla importerów – ograniczenia depozytów i
wypłat nałożone w 2015 roku na egipskich importerów towarów nie znajdujących się na wykazie
podstawowych produktów importowanych zostały zniesione przez CBE w końcu listopada 2017
roku. Z uwagi na niski poziom rezerw zagranicznych w Egipcie w okresie ostatnich 2 lat
przedsiębiorcy nie mogli wpłacać na konto bankowe więcej niż 10 tys. dol. USA dziennie lub 50
tys. dol. USA miesięcznie, zaś wypłaty z konta bankowego były ograniczone do kwoty 30 tys.
dol. USA miesięcznie. Spowodowany polityką CBE systematyczny wzrost wartości rezerw
zagranicznych Egiptu, które osiągnęły w końcu października 2017 roku wartość 36,7 mld dol.
USA, umożliwił zniesienie ograniczeń, których wprowadzenie miało na celu oszczędne
gospodarowanie walutami zagranicznymi oraz zwiększenie efektywności ich wykorzystania na
potrzeby importowe gospodarki. Efekty polityki Centralnego Banku Egiptu sprzyjają kontynuacji
tendencji wzrostowej od 26 miesięcy indeksu zaufania egipskich przedsiębiorców /Purchasing
Managers’ Index/, który w październiku 2017 roku zwiększył się do 48,4 punktów dla sektora
prywatnego /z wyłączeniem branży ropy naftowej/. Rezultatem skuteczności polityki monetarnej
Centralnego Banku Egiptu gubernator Banku, p. Tarek Amer, został wybrany najlepszym
gubernatorem banku centralnego w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
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Pomoc socjalna dla bezrobotnych – w 2017 roku, po raz pierwszy w nowożytnej historii
Egiptu, przyjęta została przez parlament ustawa zobowiązująca rząd do realizacji programu
pomocy socjalnej, płatnej miesięcznie dla bezrobotnych. Postanowienie parlamentu powołuje się
na konstytucję Egiptu z 2014 roku, która gwarantuje miesięcznie płatną pomoc socjalną dla
bezrobotnych, jednocześnie podkreślając aktualny nakaz czasu udzielenia pomocy przez
podatników osobom potrzebującym pomocy. Odsetek ludności bezrobotnej w pierwszym
kwartale 2017 roku wyniósł 12%, zaś w trzecim kwartale 2017 roku zmniejszył się do 11,9% wielkości te wskazują, że program pomocy socjalnej nie zwiększa niechęci do podejmowania
pracy. Przyjęty program pomocy socjalnej stanowi ochronę dla osób, które nagle utraciły pracę i
pozostają bez wynagrodzenia, pozwalając na utrzymanie warunków życia w okresie
poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.
Intensyfikacja działań rozwojowych uprawy egipskiej bawełny – wynikiem inicjatywy
administracji rządowej odbudowy produkcji bawełny w Egipcie nastąpił 19% wzrost produkcji
bawełny w roku finansowym 2016/2017 w stosunku do roku poprzedniego. Z inicjatywy
administracji wyznaczone zostały cztery miasta egipskie dla rozwoju różnych stylów
przędzalniczych oraz produkcji wyspecjalizowanych produktów wysokiej jakości, jak rownież
podpisane została umowa z przedsiębiorstwem India Welspun Ltd. odpowiedzialnym z mocy
umowy do promocji egipskiej bawełny na rynku światowym. Eksperci oczekują, że podjęte
działania na rzecz intensyfikacji produkcji bawełny przywrócą lata świetności eksportu i
obecności na rynkach zagranicznych egipskiej bawełny.
Współpraca z Rosją, Chinami i krajami Afryki – w okresie 2017 roku administracja rządowa
Egiptu rozwijała współprace gospodarczą z wieloma krajami, wśród których głównymi
znaczącymi partnerami są kraje: Rosja – zwiększyły się FDI rosyjskich przedsiębiorstw do
wartości 62,9 mln dol. USA zaangażowanych w 408 projektach inwestycyjnych w turystyce,
budownictwie, przemyśle i usługach, jak również negocjowane jest ustanowienie rosyjskiej strefy
przemysłowej 35 przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, petrochemicznej,
metalurgicznej i energetycznej w rejonie Zatoki Sueskiej; Chiny – ofrta współpracy obejmuje
korzystne warunki kontraktowe wymiany handlowej, w tym projekt rafinerii wartości 1,99 mld
dol. USA realizowany w Ain Sokhna o planowanej zdolności 155 tys. baryłek ropy naftowej
dziennie o przewidywanym terminie realizacji 44 miesiące; kontynentu Afryki – zorganizowana
została w grudniu 2017 roku w Sharm el Sheikh konferencja promująca współpracę Egiptu z
państwami kontynentu afrykańskiego oraz rynku światowego.
New Cairo – budowa nowej stolicy administracyjnej – w październiku 2017 roku miała
miejsce ceremonia otwarcia nowej stolicy administracyjnej kraju w pierwszej fazie budowy o
wartości 8 mld dol. USA. Nowa stolica administracyjna ma zajmować powierzchnię 700 km2, na
której zbudowane będzie 21 dzielnic mieszkaniowych, 25 dzielnic dedykowanych, 633 szpitali i
klinik, 1250 kościołów i meczetów oraz 1,1 mln mieszkań do zakwaterowania w nich 5 mln
ludności. Nowa stolica budowana na wzór modelu Brasilii umożliwi rozwój urbanistyczny
Egiptu, niezwykle potrzebny dla kontynuacji rozwoju gospodarczego, oraz dla zapewnienia
mieszkań dla szybko zwiększajacej się populacji Kairu, aktualnie liczącej ponad 20 mln osób.
Zakończenie budowy przewidziane jest do końca 2018 roku przy spodziewanym zwiększeniu
napływu FDI do Egiptu, zaś budowane miasto przyczyni się do poprawy obrazu Egiptu w skali
regionalnej i światowej.
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