Nowiny z Egiptu
Informacja rynkowa /styczen- luty 2018/
Wzmożona kontrola eksportu produktów rolniczych – administracja Arabii Saudyjskiej
wprowadziła z dniem 18 stycznia 2018 roku czasowy zakaz importu z Egiptu owoców guawa w
każdej postaci. Jako powód została podana niebezpiecznie wysoka zawartość pestycydów na
owocach. Jednocześnie egipskie Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło zakaz opuszczania portów
egipskich przez transporty guawy jeżeli owoce nie zostaną poddane przynajmniej dwóm
inspekcjom. Również eksport granatów został poddany przez egipskie Ministerstwo Rolnictwa
rygorystycznej kontroli w konsekwencji odmowy przyjęcia transportów tych owoców przez
Arabię Saudyjską w styczniu 2018 r.
Rezerwy zagraniczne pod kontrolą – rok po wprowadzeniu płynnego kursu wymiany funta
egipski urząd statystyczny CAPMAS powiadomił, że w okresie I kwartału roku finansowego
2017/18 został skutecznie ograniczony transfer zagranicę walut wymienialnych w Egipcie. W
okresie lipiec – wrzesień 2017 roku CAPMAS odnotował nadwyżkę bilansu płatniczego wartości
5,1 mld dol. USA /w tym samym okresie 2016 roku dodatnie saldo bilansu płatniczego wyniosło
1,9 mld dol. USA/. Jednocześnie przekazy pieniężne w I kwartale roku finansowego 2017/18
wzrosły o 39% do wartości ponad 6 mld dol. USA /w tym samym okresie wcześniejszego roku
finansowego wartość przekazów pieniężnych wyniosła 4,3 mld dol. USA/.
Bezpieczeństwo żywnościowe – międzynarodowe instytucje finansowe i pomocy rozwojowej
intensywnie wspierają egipskie działania służące stabilizacji żywnościowej Egiptu, którego około
połowa 100 mln populacji żyje poniżej lub na granicy ubóstwa. USAID zwiększyła finansowanie
7,3 mln dol. USA programu adresowanego do ok. 14 tys. farmerów egipskich, mającego na celu
zwiększenie produkcji warzyw, poprawę technologii magazynowania zbiorów i irygacji upraw.
FAO przyjęła w grudniu 2017 roku porozumienie z egipskimi firmami na rzecz zwiększenia
efektywności produkcji zboża, będące częścią programu na rzecz zaspokojenia rosnącego popytu
i zapewnienia pełnego odżywiania do 2030 roku. IFC zaaprobowała w końcu 2017 roku
przeznaczenie 150 mln dol. USA dla egipskiego sektora rolnictwa w ramach wsparcia PPP
służącego poprawie technologii produkcji rolnej. World Food Program w listopadzie 2017 roku
zwiększył do 20 mln dol. USA budżet na rozwój rolnictwa egipskiego w ramach programu
realizowanego w latach 2013 – 2017, przedłużonego o 6 miesięcy – do 30 czerwca 2018 roku.
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Wzrost wartości eksportu towarowego – wg danych statystycznych CAPMAS egipski eksport
towarowy w okresie pierwszych 10 miesięcy 2017 roku osiągnął wartość 21,1 mld dol. USA,
większą o 3,25 mld dol. USA od wartości eksportu w tym samym okresie 2016 roku. W
omawianym okresie eksport egipskiego sektora ropy i gazu miał wartość 1,96 mld dol. USA,
większą o 0,36 mld dol. USA od roku poprzedniego. Główne produkty egipskiego eksportu
towarowego to surowce, paliwa i bawełna. Wartość deficytu egipskiego handlu zagranicznego
zmniejszyła się o 26% w 2017 roku, tj. o 12 mld dol. USA, w porównaniu do roku poprzedniego.
Wynik ten jest rezultatem także zmniejszenia wartości importu towarowego Egiptu w okresie
pierwszych 11 miesięcy 2017 roku do 51 mld dol. USA w porównaniu do 61 mld dol. USA w
tym samym okresie 2016 roku.
Dodatnie saldo wymiany handlowej z ZEA – handel zagraniczny Egiptu ze Zjednoczonymi
Emiratami Arabskimi rozwija się znacząco w ostatnich latach uzyskując dodatnie saldo wartości
1,5 mld dol. USA w 2017 roku. W opinii egipskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu wzrostowi
wartości egipskiego eksportu do ZEA sprzyja uzyskiwanie ułatwień regulacyjnych w dostępie do
rynku emirackiego. Egipski eksport towarowy osiągnął w I połowie 2017 roku wartość 1,204 mld
dol. USA, co stanowiło 7% wzrost w porównaniu do wartości eksportu w tym samym okresie
2016 roku. Egipskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu podkreśla, że ZEA należą do wiodących
inwestorów zagranicznych w gospodarce Egiptu o wartości 6,2 mld dol. USA zaangażowanych
FDI, zaś wzrostowi egipskiego eksportu towarowego oraz napływu emirackich FDI sprzyja
porozumienie o współpracy na rzecz promocji egipskiego eksportu i FDI, przyjęte w 2017 roku
przez Egyptian Commercial Services z Egyptian Junior Business Association.
Egipt w ocenie agencji ratingowych – agencja Moody’s prognozuje przyspieszenie wzrostu
GDP Egiptu z 4,2% w 2017 roku do ca. 5% w 2019 roku i 5,5% w 2021 roku. Raport agencji
opublikowany 16 stycznia 2018 roku podkreśla, że przewidywany wzrost GDP w Egipcie jest
rezultatem reform strukturalnych w Egipcie wspierających rozwój przedsiębiorczości w
porównaniu do modelu wzrostu gospodarczego bazującego na konsumpcji w okresie
poprzedzającym wprowadzone reformy strukturalne. Raport ocenia, że wyższy globalny wzrost
gospodarczy w 2018 roku będzie stymulować w regionie MENA wzrost eksportu oraz rozwój
sektora turystyki, zwiększenie przekazów pieniężnych i BIZ. Umiarkowane ceny ropy naftowej
będą dodatkowo wspierać rozwój gospodarczy, zaś pięć państw w regionie importujących ropę
rozwijają źródła energii odnawialnej w celu stałej redukcji deficytu energii. Agencja Fitch
zweryfikowała ocenę Egiptu ze stabilnej na B pozytywną. Raport agencji z 16 stycznia 2018 roku
podkreśla, że rząd Egiptu uczynił znaczący postęp w realizacji programu reform w 2017 roku i
kontynuował założenia programu reform gospodarczych przyjętego w listopadzie 2016 roku w
ramach umowy pożyczkowej 12 mld dol. USA z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
Raport wskazuje, że kluczową słabością gospodarki egipskiej pozostają finanse publiczne
wyrażając ocenę, że umocnienie finansów publicznych zmniejszy relację długu publicznego
względem GDP w roku finansowym 2017/18.
Niższa stopa inflacji – wg danych statystycznych ze stycznia 2018 roku wskaźnik cen
konsumenta w środowisku miejskim w grudniu 2017 roku zmniejszył się do 21,9% w
porównaniu do 26% w listopadzie 2017 roku, zaś stopa inflacji całkowitej zmniejszyła się w tym
okresie z 25,53% do 19,86%. Był to najniższy wskaźnik inflacji od wprowadzenia płynnego
kursu wymiany funta egipskiego w listopadzie 2016 roku. Zmniejszenie stopy inflacji było
wynikiem przede wszystkim obniżki cen drobiu, mięsa oraz warzyw.
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