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1.

Informacje ogólne

Egipt (oficjalna nazwa Arabska Republika Egiptu) położony jest w północno-wschodniej części Afryki na powierzchni 1 mln km2, z czego 5%
terytorium jest zamieszkałe i nadaje się pod uprawy. Poza deltą i doliną
Nilu przeważają tereny pustynne. Całkowita linia wybrzeża Egiptu to
2 450 km, z czego wybrzeże Morza Śródziemnego rozciąga się pomiędzy
Libią a Strefą Gazy, natiomiast Morze Czerwone pomiędzy Sudanem
a Kanałem Sueskim.
Populacja Egiptu to około 95,2 mln mieszkańców. Przyrost naturalny wynosi ponad 2% rocznie. Największe grupy etniczne zamieszkujące kraj to:
Egipcjanie, Beduini (Arabowie), Nubijczycy.
Stolicą Egiptu jest Kair, w którym mieszka szacunkowo 18-20 mln mieszkańców. Istotne miasta to także: Aleksandria (6 mln mieszkańców),
Aswan, Asyut, Port Said, Suez, Ismailia. Arabski jest językiem oficjalnym.
Kolokwialny arabski używany w Kairze jest bogaty w słownictwo o korzeniach koptyjskich, europejskich i tureckich. Język pisany znacząco
różni się od mówionego. Współczesny standard arabskiego, oparty na
gramatyce i słownictwie Koranu używany jest w radiu, telewizji, prasie
i formalnych przemówieniach. Języki angielski i francuski są powszechnie używane w biznesie.
Warunki klimatyczne
Egipt posiada zróżnicowany klimat. Na północy, jest to klimat śródziemnomorski, na obszarze wzdłuż Nilu - umiarkowany. Na pustynnym obszarze kraju temperatury w ciągu dnia dochodzą do 46 st. C. i występują
tam przeważnie warunki skrajnie niekorzystne dla ludzi. Roczna suma
opadów jest bardzo niska i nie przekracza 30 mm.

Egipt przewodnik po rynku

5

System walutowy, kurs i wymiana
Jednostką walutową jest funt egipski (Egyptian Pound – EGP, £E) i jest
on wymienialny w bankach oraz kantorach na wszystkie główne waluty
świata.
1 EGP = 100 piastrów
Kurs wymiany EGP na euro i dolara amerykańskiego z września 2018 r.
wyniósł:
1€=20,82 EGP
1 $ = 17,89 EGP
Ustrój polityczny
Egipt jest republiką o systemie półprezydenckim – oficjalnie, niemniej
faktyczną władzę sprawuje prezydent.
W 2011 r. miała miejsce rewolucja, w wyniku której w Egipcie dokonały
się poważne zmiany w systemie politycznym. Obecnie prezydentem jest
Abdel Fattah al-Sisi.
Rolę legislatywy odgrywa jednoizbowy parlament z 596 delegatami.
Kadencja parlamentu trwa pięć lat, ale może być rozwiązana wcześniej
przez prezydenta. Głosami połowy parlamentu można odwołać rząd.
W Egipcie funkcjonuje ponad 100 partii. Największymi partiami są Hizb
al-Masriyin al-Ahar (liberalna, sekularystyczna), Mustaqbal Watan (ludowa, populistyczna).
Wiza
Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP może
przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku w Egipcie. Wizę
turystyczną można też zakupić drogą elektroniczną.
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Opłaty za wizę od 2017 r. wynoszą 25 USD (wiza jednokrotna) lub 60 USD
(wiza wielokrotna). Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność po dacie zakończenia planowanej podróży. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu
należy zgłosić ten fakt na policję, zwrócić się do Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie
wystąpić do tutejszego Urzędu MSW (Kair, przy Placu Tahrir) w celu uzyskania potwierdzenia wjazdu na teren Egiptu oraz wizę wyjazdową. Wiza
taka jest ważna wówczas przez 7 dni i nie można bez niej wyjechać z Egiptu.
Informacje praktyczne
Dniem urzędowo wolnym od pracy jest piątek oraz sobota. Obecność
w Egipcie ośmio milionowej mniejszości chrześcijańskiej (Koptowie)
sprawia, że również w niedzielę można napotkać trudności podczas wizyt w urzędach, zwłaszcza lokalnych. W niepełnym wymiarze urzędy
pracują też w okresie miesiąca postu Ramadan.Sklepy są czynne 7 dni
w tygodniu, a wiele z nich, szczególnie w Kairze i Aleksandrii, przez całą
dobę. Zaopatrzenie jest dobre, choć towary importowane są znacznie
droższe niż krajowe. Relatywnie tanie są taksówki i komunikacja miejska.
Planując podróż do Egiptu, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla
podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.
Rewolucja, która miała miejsce w styczniu 2011 r. i doprowadziła do obalenia rządzącego Egiptem przez 30 lat Hosni Mubaraka, jak również trwający
od lat kryzys bliskowschodni, znacząco wpływają na sytuację bezpieczeństwa w Egipcie. Rozwiązanie struktur aparatu bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby policji na ulicach miast, niepewność politycznej przyszłości
państwa czynią z Egiptu kraj o podwyższonym ryzyku wystąpienia aktów
terrorystycznych. Odnotowuje się także wzrost liczby przypadków przestępczości pospolitej, zwłaszcza kradzieży.
Za przestępstwa w Egipcie wymierzane są surowe kary (dotyczy to także
cudzoziemców), najczęściej w trybie doraźnym.
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2.

Informacje ekonomiczne

Egipt jest największą gospodarką i najludniejszym państwem na Bliskim
Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Dzięki liczbie mieszkańców przekraczającej 95 mln i PKB w wysokości 336 miliardów dolarów, w Egipcie pojawiają się atrakcyjne warunki inwestycyjne, którym dodatkowo
sprzyja obecna polityka rządu. Strategiczna lokalizacja Egiptu oferuje
firmom platformę dla ich działalności handlowej na Bliskim Wschodzie
i w Afryce w średnim i długim okresie.
W strukturze gospodarki widoczny jest udział dużych przedsiębiorstw
państwowych, co odzwierciedla kilka dziesięcioleci centralnie planowanej polityki gospodarczej. Silnie rozwnięta jest sieć agencji rządowych,
komitetów i rad, które uwydatniają obecność państwa w gospodarce.
Deficyt budżetowy w 2018 r. wyniósł 9,7% PKB, w 2017 r. 10,9% PKB. Dotacje i duże wydatki na programy pomocy społecznej zdestabilizowały
egipską gospodarkę. Ceny energii wzrosły o około 35%. Dlatego władze
Egiptu podjęły się reform przy wsparciu kredytu z MFW w wysokości
12 miliardów USD. Reformy mają na celu poprawę wydajności i efektywności, aby zwiększyć zatrudnienie i zmniejszyć udział szarej strefy
w gospodarce. MFW prognozuje, że deficyt zostanie obniżony do 8,5%
PKB w 2019 r.
Według analiz Bank Goldman Sachs Egipt został włączony do grupy
N-11 (next eleven), które prawdopodobnie dołączą do grona największych gospodarek światowych. Według OECD, perspektywy dla inwestycji w Egipcie są pozytywne – jest to jednak silnie powiązane ze
realizowaniem przez rząd przyjętego pakietu reform. Jeśli będzie on realizowany, w Egipcie spodziewany jest dynamiczny wzrost gospodarczy.
Egipt jest także zależny od wsparcia finansowego bogatych sojuszników
Zatoki Perskiej. Kraje te zainwestowały 10 USD miliardów w Egipski Suwerenny Fundusz w 2015 r. i zobowiązały się do przekazania 12 mld USD
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więcej na inwestycje w projekty w zakresie energii odnawialnej, projekty
infrastrukturalne, w tworzenie miejsc pracy a także powiększania depozytów w Banku Centralnym. Egipt również zgodził się na kredyt w wysokości 12 mld USD MFW w 2016 r. Reformy związane z tą pożyczką
będą miały na celu zmniejszenie deficytu budżetowego i pobudzenie
tworzenia nowych miejsc pracy.
Dług publiczny Egiptu rośnie od wielu lat. Zadłużnie to wyniosło 2,629
mld funtów egipskich w 2016 r., co odpowiada 97,1% PKB. Rzeczywista
wartość długu publicznego wzrosła 7,1% w 2016 r.
Udział wydatków publicznych w sektorze usług publicznych wynosił
28,9% w 2016 r.
Infrastruktura transportowa
Infrastruktura w Egipcie jest w dobrym stanie, sczególnie na tle pozostałych państw afrykańskich.
Położenie geograficzne Egiptu ma istotne znaczenie w transporcie morskim, gdyż znajduje się nad Morzami Śródziemnym i Czerwonym połączonymi Kanałem Sueskim. W Egipcie znajduje się 40 portów morskich,
z których 12 to porty kontenerowe, 6 portów górniczych, 6 rybackich,
5 przystani i 10 portów naftowych. Kanał Sueski jest bardzo ważnym
punktem na mapie transportowej świata , i przebiega przez niego około
7,5 % światowego handlu drogą morską.
Transport drogowy ma największy udział w przewozie towarów w Egipcie. Infrastrkutura jest generalnie dobra i w 92% egipskich dróg posiada
nawierzchnię utwardzoną. Trasy przewozowe są skoncentrowanie głównie w Kairze i wzdłuż Nilu.
Kolej jest zarządzana przez państwo i stanowi stosunkowo niezawodny
rodzaj transportu. Podobnie jak w przypadku dróg, kolej łączy większe
miasta między deltą Nilu a Aswanem, a także Safagę na wybrzeżu Morza
Czerwonego.
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Główne wskaźniki ekonomiczne
Struktura PKB (2015/2016)
Branża

% udziału

Rolnictwo

11,9

Górnictwo

8

Przemysł

17,1

Infrastruktura

2,3

Budownictwo

5,4

Transport

4,7

CIT

2,3

Dochody z Kanału Sueskiego

1,54

Rynek detaliczny

14,1

Finanse

4,9

Turystyka

1,81

Nieruchomości

10,5

Usługi

5,11

Pozostałe

10,34

Siła robocza
Egipt jest najludniejszym państwem spośród krajów arabskich. Rynek
egipski liczy około 95 milionów obywateli, z czego 27 milionów to siła
robocza, do której rokrocznie wstępuje 700 000 osób zdolnych do podjęcia pracy. Wśród krajów afrykańskich, egipska siła robocza jest dobrze
wykształcona.
Stopa bezrobocia: 12% (I kwartał 2017 r.), 12,4% (2016), 12,8% (2015)1
Handel zagraniczny
Udział eksportu w PKB Egiptu wahał się od 10,0% do 16,0% w okresie
kilku lat, natomiast w 2016 r. spadł do zaledwie 9,0% PKB. Eksport wzrósł
o 15,8% w 2016 r., a 2017 r. wyniósł 16,3%. Dewaluacja funta egipskiego
w 2016 r. pomogła zwiększyć eksport.
Deficyt obrotów bieżących osiągnął poziom 6,5% PKB w 2017 r.
Głównymi partnerami Egiptu w eksporcie są: Włochy 12,13%, Indie
7,6%, Holandia 6,8%, Hiszpania 6,7%, USA 5,5%, Arabia Saudyjska 5,17%,
Wielka Brytania 4,04% (2018).
1

źródło: gafi.gov.eg
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Głównymi partnerami w imporcie są: USA 12,11%, Chiny 8,6%, Arabia
Saudyjska 6,93%, Niemcy 6,36%, Włochy 5,72%, Rosja 5,10%, Ukraina
4,57% (2018).
Główne produkty eksportowe: paliwa mineralne, (23,3% ogółu
w 2016 r.), chemikalia (11,6%), wyroby tekstylne, metalowe, chemiczne
i produkty rolne.
Główne produkty importowe: maszyny i wyposażenie, części samochodowe, żywność, chemia, plastiki, wyroby metalowe i paliwa.
Wartość eksportu z Polski do Egiptu wyniosła 369 mln USD, natomiast
importu 122 mln USD w 2016 r. Polska eksportuje głównie produkty spożywcze pochodzenia roślinnego (92 mln USD), maszyny (67 mln USD)
oraz pojazdy (53 mln USD). Dodatkowo eksportuje się do Egiptu produkty chemiczne, gotowe produkty spożywcze czy produkty mineralne.
Z Egiptu importuje się natomiast przede wszystkim materiały włókiennicze (34 mln USD) oraz tworzywa sztuczne (21 mln USD).
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Polityka makroekonomiczna i inwestycyjna
Rządowa polityka makroekonomiczna i reformy strukturalne skupiają
się na sektorze energetycznym i otoczeniu biznesowym. Poprawa w procedurach przy rozpoczęciu działalności, podłączenia energii elektrycznej
i ochronę inwestorów mniejszościowych poskutkowała awansem EgipEgipt przewodnik po rynku
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tu na 122. miejsce w rankingu Banku Światowego Doing Business 2017, co
stanowi poprawę o 4 miejsca w ciągu roku.
Rząd chce, aby sektor prywatny odgrywał większą rolę w gospodarce
w celu zwiększenia zatrudnienia i stopy wzrostu.
Czteroletnia strategia Rozwoju Przemysłu (IDS) uruchomiona w lutym
2016 r. przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu opiera się na założeniu,
iż Egipt stanie się wiodącą gospodarką przemysłową w regionie MENA
i głównym ośrodkiem eksportu produktów wytwarzanych w wysokiej
oraz średniej technologii do roku 2025. IDS ma trzyfazową strategię na
rzecz zwiększenia eksportu i zatrudnienia w przemyśle, zwiększenia
efektywności przemysłowej i zwiększenia zdolności innowacyjnych.
Strategia IDS oparta jest na kilku programach. Program legislacyjny
i proceduralny reform dotyczy prawodawstwa dotyczącego licencji
przemysłowych, wykorzystania terenów przemysłowych, prawodawstwa regulującego przetargi oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zajmuje
się również procedurami legislacyjnymi dotyczącymi prawa spółek
jednoosobowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Ochrona inwestora
Nowe prawo inwestycyjne wprowadza szereg regulacji mających na celu
ochronę interesów inwestora. Poniżej wymienione są niektóre z nich:
> Ustanowienie „Komisji Kontraktów”, którego Główny Urząd ds. Wolnych Stref i Inwestycji (GAFI) jest członkiem, w celu rozwiązania konfliktów, które mogą powstać między inwestorami a różnymi organami
rządowymi odnośnie podpisanych umów.
> Egipskie władze nie mogą zawiesić bądź wycofać żadnego zezwolenia/
przyznanych nieruchomości inwestorowi bez spełnienia poniższych warunków:
a. doręczenia pisma inwestorowi, w którym przedstawione jest wykroczenie/przestępstwo, którego się dopuścił
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b. przyznania rozsądnego czasu, w którym to inwestor może wyjaśnić
swoje wykroczenie/przestępstwo
c. zwrócenia się do Głównego Urzędu ds. Wolnych Stref i Inwestycji (General Authority for Free Zones and Investment; GAFI) po opinię przed
zawieszeniem bądź wycofaniem zezwolenia
Umowy międzynarodowe
Egipt jest stroną w kilku umowach o wolnym handlu:
> Egipt-UE Umowa Stowarzyszeniowa.
> Egipt-EFTA Umowa o wolnym handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).
> Qualified Industrial Zones (QIZ). (Umowa o specjalnych wolnych
strefach)
> Agadir Free Trade Agreement (Maroko, Tunezja, Jordania)
> Greater Arab Free Trade Agreement (GAFTA). (Algieria, Bahrajn,
Egipt, Irak, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Oman, Palestyna, Katar, Arabia Saudyjska, Sudan, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie
i Jemen)
> Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).( Burundi, Komory, D.R. Kongo, Erytrea, Etiopia, Kenia, Libia, Madagaskar,
Malawi, Mauritius, Rwanda, Seszele, Sudan, Suazi, Uganda, Zambia
i Zimbabwe)
> Egipt Turkey Umowa o wolnym handlu
> Egipt-MERCOSUR Umowa o wolnym handlu.
Prawo gospodarcze
Rząd egipski niedawno przyjął ambitny plan reform, aby zapewnić stabilność finansową i makroekonomiczną celem zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego i poprawy zaufania wśród inwestorów.
Plan reform zakłada zwiększenie podstawy opodatkowania, usprawnienie wydatków na dopłaty do paliw i energii elektrycznej, wykorzystanie
Egipt przewodnik po rynku
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wydatków kapitałowych i przydzielanie więcej środków na usługi publiczne i bezpieczeństwo społeczne.
Reformy wprowadzają szereg udogodnień, m. in.:
> Czas potrzebny na rejestrację zagranicznych biur przedstawicielskich
to 72 godziny.
> Możliwość uiszczenia opłat członkowskich do Izby Przemysłu i Federacji Przemysłu Egipskiego w jednym punkcie.
> Zniesienie wymaganej wstępnej koncesji przemysłowej przy rejestracji w GAFI.
> Zniesienie wymogu zatwierdzania zabezpieczeń dla mediów.
> Wydawanie świadectw importowych / eksportowych dla konkretnych
działań na okres od roku do pięciu lat.
> Dla małych i średnich przedsiębiorstw: utworzenie „Bedaya Center”
w celu wspierania rozwoju i pomocy MŚP w uzyskaniu dostępu do finansowania bankowego.
> Zmniejszenia wartości listów gwarancyjnych wymaganych do nabycia
gruntów w strefach przemysłowych
> Ustanowienie „Komitetu Kontraktów”, którego GAFI jest członkiem,
w celu rozwiązania konfliktów, które mogą powstać między inwestorami a różnymi organami rządowymi odnośnie wcześniej podpisanych
umów.
Organem właściwym do spraw inwestycji i handlu w Egipcie jest General Authority for Investment and Free Zones (GAFI). GAFI współpracuje
z Ministerstwem Inwestycji (MOI). GAFI zarówno posiada uprawnienia regulacyjne, jak i funkcjonuje jako agencja promocji inwestycji, ułatwia kontakt z przedstawicielami biznesowymi, organizuje wydarzenia
o charakterze biznesowym, opiekuje się inwestorami a także prowadzi
badania rynku.
GAFI jest odpowiedzialne za funkcjonowanie jednostek One Stop Shop
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Pierwsze kroki na rynku One Stop Shop
Bank Światowy uplasował Egipt na najwyższej pozycji z krajów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, pod względem łatwości zakładania działaności gospodarczej. Wciąż jednak w Egipcie pojawiają się
znaczne opóźnienia w uzyskaniu wymaganych licencji, zatwierdzeń
i uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej po jej utworzeniu. Według Banku Światowego działalność można rozpocząć w ciągu
8 dni (średnia regionalna wynosi 19) i średniej na świecie wynoszącej
42. Rejestracji dokonuje się w siedzibie GAFI w mieście Nasr, w Kairze
lub w filiach GAFI w Ismailia, Assyutt i Alexandria. Poza procesami administracyjnymi w GAFI, założyciele muszą otworzyć akta rejestrowe
spółki i zarejestrować pracowników w Krajowym Urzędzie Ubezpieczeń
Społecznych i otrzymać certyfikat z autoryzowanego banku, aby otworzyć konto bankowe. Poza rejestracją przedsiębiorcy muszą uzyskać pozwolenia uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej. Czas
potrzebny na uzyskanie pozwoleń wynosi od 3 do 12 miesięcy. 2
Egipski rząd definiuje przedsiębiorstwa w następujący sposób:
> mikroprzedsiębiorstwa: kapitał zakładowy poniżej 50 000 EGP i mniej
niż dziesięciu pracowników
> małe przedsiębiorstwa: kapitał zakładowy od 50 000 do 5 mln EGP
(dla zakładów przemysłowych) lub 50 000 i 3 mln EGP (dla zakładów
nieprzemysłowych) i mniej niż 200 pracowników
> średnie przedsiębiorstwa: kapitał zakładowy od 5 milionów do 10
mln EGP (dla zakładów przemysłowych) lub 3 mln i 5 mln EGP (dla
zakładów nieprzemysłowych) i mniej niż 200 pracowników
One Stop Shop wdrożone przez GAFI został ustanowione, aby pomóc
inwestorom uzyskać wymagane zezwolenia i tym samym ułatwić rozpoczęcie działalności w Egipcie. OSS posiadają instytucjonalne powiązania
z 47 ministerstwami i agencjami rządowymi, które wydają pozwolenia
i zatwierdzenia wymagane do zakładania przedsiębiorstw w Egipcie.

2

https://www.export.gov/article?id=Egypt-Openness-to-Foreign-Investment
Egipt przewodnik po rynku
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Zakładanie przedstawicielstw odbywa się w One Stop Shop, które to zostały wprowadzone, aby ułatwić inwestorom ścieżkę rejestracji. Znacznie
usprawniają jakość i terminowość procesów administracyjnych.
Ich główne funkcje to:
> Ułatwienie udzielania licencji biznesowych.
> Doradztwo techniczne i informacje, również dla klientów planujących
inwestycję.
> Wprowadzenie przejrzystej i rozsądnej struktury opłat.
1. Usługi prawne:
> Ratyfikacja protokołów posiedzeń zwykłych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń
> Wydawanie uchwał o zmianach prawnych w statucie spółki
> Zmiana formy prawnej spółek (łączenie, podział i konwersja)
> Zamykanie firm
> Ratyfikacja protokołów posiedzeń zarządu
2. Usługi techniczne
> Ratyfikacja faktur przywozowych i wywozowych.
> Udzielanie porad w zakresie opłat celnych
> Udzielanie wskazówek celem uzyskania zwolnienia z opłat
o umowach o grunt, z opłat rejestracyjnych oraz podatków.
3. Usługi administracyjne:
> Udzielanie porad dotyczących dokumentów pobytowych i pozwoleń
o pracę.
> Wydawanie zezwoleń na otwarcie oddziałów i oddziałów zagranicznych spółek (otwarcie - modyfikacja - zamknięcie).
> Wydawanie zezwoleń oddziałom zagranicznym (otwarcie - modyfikacja - zamknięcie).
4.    Publikacja w Dzienniku Inwestycyjnym (Investment Gazette):
> Publikowanie statutu spółki.
> Publikowanie poprawek w statucie spółki.
> Publikowanie specjalnych dekretów i ratyfikowanie kopii Dziennika
Inwestycyjnego do ratyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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5. Usługi w zakresie zwolnień z podatków:
> Powoływanie komisji określających datę rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej status wykonawczy oraz ratyfikowanie jej sprawozdań.
> Wydanie certyfikatu zwolnienia podatkowego.
W ramach One Stop Shop swoje przedstawicielstwa mają łącznie 47 instytucje, które są reprezentowane przez:
Delegata, odpowiedzialnego za:
> Wykonywanie zadań instytucji, które reprezentuje i których to działalność jest związana z udzielaniem licencji
> Ratyfikację wszelkich wymaganych dokumentów lub umów związanych ze sprawami ministerstwa, które reprezentuje.
Urzędnika łącznikowego, który jest odpowiedzialny za:
> Odbiór wniosków inwestora i związanych z nimi dokumentów i wymaganych opłat.
> Przekazanie tychże wniosków do reprezentowanej instytucji i nadzorowanie ich realizacji.
> Zapewnienie odpowieniej obsługi inwestorom w OSS.
Istnieje pięć oddziałów OSS: Kair, Aleksandria, Ismailia, Asyut i Madinat
al-Aszir min Ramadan.

Egipt przewodnik po rynku
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3.

Zachęty inwestycyjne,
system podatków

Nowe Prawo Inwestycyjne
Prawo Inwestycyjne przyjęte w 2017 r. zawiera szereg przepisów ułatwiających inwestowanie w Egipcie, poniżej przedstawione są kluczowe
aspekty tego prawa:
- Przyznawanie zezwolenia na pobyt poprzez cały czas trwania projektu
inwestycji
- Prawo do wywożenia zysków za granicę lub otrzymywania środków
międzynarodowych bez żadnych ograniczeń
- Przyspieszenie procesu likwidacji poprzez wymóg wydania pokwitowania od właściwych władz z opisem wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa, które jest w trakcie likwidacji, nie później niż 120 dni od daty
zgłoszenia do likwidacji
- Prawo do bezpośredniego importowania surowców, wyposażenia,
części zamiennych lub środków transportu, które są niezbędne do wykonania inwestycji bez konieczności rejestracji w Rejestrze Importerów
- Prawo do eksportowania produktów inwestycji bezpośrednio lub pośrednio bez konieczności rejestracji w Rejestrze Eksporterów
- Wyłączenie z opłaty skarbowej i notarialnej związanej z aktem założycielskim, umowami dotyczącymi kredytów i pożyczek, papierów wartościowych, lub umów o zakup nieruchomości na 5 lat począwszy od daty
rejestracji w Rejestrze Handlowym
- Zastosowanie jednolitej opłaty celnej po zryczałtowanej stawce 2% od
wartości wszelkiego wyposażenia, maszyn i urządzeni niezbędnych do
rozpoczęcia bądź kontynuowania inwestycji
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- Zastosowanie jednolitej opłaty celnej po zryczałtowanej stawce 2% od
wartości wszelkiego wyposażenia, maszyn i urządzeni niezbędnych do
rozpoczęcia bądź kontynuowania projektów infrastrukturalnych
- Wyłączenie z podatku celnego nałożonego na import ram bądź podobnych towarów z przeznaczeniem na czasowe użytkowanie w Egipcie
celem realizacji projektów, a które to będą wywiezione po zakończeniu
tychże.
- Obniżka opodatkowania do 80% od kapitału wpłaconego w dniu
rozpoczęcia inwestycji w Egipcie na okres 7 lat według następujących
stawek, podlegającym wydaniu przez Przepisy Wykonawcze Nowego
Prawa Inwestycyjnego:
50% kosztów inwestycji dla inwestycji podjętych w regionach najbardziej wymagających rozwoju wyznaczonych przez Centralną Agencję
ds. Publicznej Mobilizacji i Statystyk (Central Agency For Public Mobilization & Statistics) według dystrybucji działalności inwestycyjnych
w zgodzie z przepisami wykonawczymi, które zostaną wydane w Nowym Prawie Inwestycyjnym
i. 30% kosztów inwestycji na projekty inwestycyjne w całym kraju
w dziedzinie:
− projekty pracochłonne wymagające dużej siły roboczej
− małe i średnie przedsiębiorstwa
− projekty produkujące bądź oparte na odnawialnej energii
− narodowe lub strategiczne projekty wskazane przez Najwyższą Radę
Inwestycji w Egipcie
− projekty turystyczne wskazane przez Najwyższą Radę Inwestycji
w Egipcie
− projekty dotyczące produkcji i dystrybucji elektryczności
− przemysł meblarski, drukarski, chemiczny, produkcja opakowań
− produkcja antybiotyków, farmaceutyków, leków przeciwnowotworowych i leków związanych z urodą
Egipt przewodnik po rynku
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− produkcja tekstyliów i wyrobów skórzanych
− żywność i produkcja rolnicza oraz zarządzanie odpadami rolniczymi
− Premier może wydać dowolne z następujących dodatkowych zachęt:
I. ustanowienie specjalnych bramek celnych dla importów i eksportów
związanych z inwestycją
II. poniesienie całości bądź części kosztów połączenia mediów do inwestycji przez państwo w momencie rozpoczęcia działalności inwestycji
III. poniesienie części kosztów szkolenia personelu przez państwo
IV. zwrot 50% wartości inwestycji
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4.

Wolne strefy

Wolne Strefy są jednym z przewidzianych schematów inwestycyjnych, w których można rozpocząć własną inwestycję. System ten został wdrożony przez General Authority for Investment and Free Zones
(GAFI).
Wolna Strefa jest obszarem gruntu należącego do państwa i podlega
jego administracji. Regulacje prawne dotyczące m. in. obrotu towarów
(lokalnych oraz zagranicznych) oraz ceł, są odrębne od stosowanych na
obszarach nie położonych w Wolnej Strefie.
W Egipcie funkcjonuje dziewięć takich stref, położonych w różnych częściach kraju. Wyposażone są one w niezbędną infrastrukturę oraz media
(prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja i gaz), usytuowane w pobliżu
portów morskich i lotniczych oraz dużych miast. Oprócz zintegrowanej
i niezależnej jednostki celnej, w każdej strefie znajduje się jednostka ds.
bezpieczeństwa portów oraz oddział ochrony funkcjonujący 24 godziny
na dobę.
W Egipcie funkcjonują dwa rodzaje Wolnych Stref:
> Publiczna Wolna Strefa
Jest to wydzielona i ogrodzona działka przeznaczona dla inwestycji
przemysłowych, usługowych i magazynowych, której powierzchnia
jest dzierżawiona w systemie rok/m2 zgodnie z regulacjami i warunkami określonymi w Ustawie 8 z 1997 r. o ubezpieczeniach inwestycyjnych
i zachętach, z późniejszymi zmianami.
> Prywatna Wolna Strefa:
Jest to obszar, który znajduje się poza granicami Strefy Wolnej, a który to
został przyznany dla jednej inwestycji ze względu na brak miejsca w strefie wolnej bądź ze względu na specyficzne położenie, które ma kluczowy
Egipt przewodnik po rynku
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wpływ na wydajnośc inwestycji, np. bliskość surowca, portów eksportowych, czy też dogodne połączenie komunikacyjne dla transportu materiałów lub eksportu produktów.
Zazwyczaj inwestor wybiera lokalizację dla swojej inwestycji, która docelowo ma się stać Wolną Strefy poprzez przeniesienie własności lub
wynajęcie według uznania. Ponadto inwestor zobowiązuje się do podłączenia mediów do tej działki i zapewnienia przedstawicielom urzędu
celnego, ochrony portów oraz władzom możliwość prowadzenia czynności związanych z wwozem i wyładunkiem towarów.
Zachęty w ramach Wolnych Stref:
> Brak ograniczeń w przekazywaniu zysków i inwestowaniu pieniędzy.
> Prawo do importu i eksportu bez konieczności prowadzenia zapisów
w Rejestrze Importerów.
> Wszystkie urządzenia, maszyny i środki transportu wymagane do
działalności inwestycji są zwolnione z ceł i podatku od sprzedaży (z wyjątkiem samochodów).
Inwestycje w Wolnych Strefach nie są opodatkowane. Jednakże przedsiębiorstwa strefy wolnocłowej podlegają następującym zobowiązaniom finansowym:
1. Opłaty z tytułu usług świadczonych przez GAFI:
Przedsiębiorstwa strefy wolnocłowej płacą za usługi stawkę w wysokości 0,5% rocznej stopy kosztów inwestycji. Minimalna wartość wynosi
100 USD, a maksymalna 1000 USD lub równowartość w walucie obcej.
2. Gwarancja finansowa na pokrycie zobowiązań z tytułu projektu:
Przed udzieleniem licencji na działalność, spółki powinny dostarczyć
GAFI gwarancję finansową do pokrycia swoich zobowiązań przed GAFI
w postaci gotówki lub listu gwarancyjnego wydanego przez bank zarejestrowany w Centralnym Banku Egiptu. Wartość listu gwarancyjnego
ustala się w następujący sposób:
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% kosztów
inwestycji

Minimalna
opłata (USD)

Maksymalna
opłata (USD)

50 000
100 000
100 000

Inwestycja przemysłowa

1

5000

Inwestycja magazynowa

2

10 000

Pozostałe inwestycje

1

10 000

Gwarancja finansowa jest obniżona o 15% w przypadku płatności gotówkowej, pod warunkiem, że nie jest poniżej wymaganej kwoty minimalnej.
3. Opłaty roczne
Inwestycja przemysłowa

1% wartości kosztów produkcji bądź montażu

Inwestycja magazynowa

1% wartości towaru w momencie importu (CIF)

Inwestycja usługowa

1% całkowitych zrealizowanych rocznych przychodów na rachunkach zatwierdzonych przez publicznego księgowego.
Inwestycje poza strefą

Wolna Strefa

Podatek dochodowy

Stawka zryczałtowana w wys. 22.5 %;
Zwolnienie z podatku na okres 10 lat
w przypadku inwestycji w sektorze rolniczym

Dożywotnie
zwolnienie

Cła importowe

2-32% w zależności od produktu
Stwaka zryczałtowana w wys. 2 % wartości
sprowadzonych maszyn i wyposażenia.

Brak

Strefy Przemysłowe:
Torah and Shaq Al Tho’ban industrial zone
South Helwanindustrial zone
Katamia industrial zone
Shaq Al Tho’ban industrial zone
Al Robeky Industrial Zone
Cairo

Al Maasara Industrial Zone
New Cairo Industrial Zone.pdf
Industrial Zone 15 May
Industrial Zone Badr City.pdf
El Marg District Industrial Zones
El Sharabya District Industrial Zones

Egipt przewodnik po rynku
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New Al Manshia Industrial Zone
Al Nasria Industrial Zone
Margham Industrial Zone.
Alexandria

31 Km Desert road industrial Zone.
Sebko Industrial Zone.
Alaagami South Betash (small industrial complex)
Al nahda Industrial Zone and its extension.pdf
Om Zegho industrial zone
C1 Industrial Zone.pdf
C6 Industrial Zone.pdf

Port.Said

C 11 Industrial Zone (craftsmenhousing and workshops)
The Industrial Zone northwest of Portex factory.
The Industrial Zone south of Port Said (Al-Rasswa).

Suez
Dakahlia
Sharkia
Qaliubia

Ataqa north suez gulf industrial zone
South West Gmasa Industrial Zone.
Al Asafra Industrial Zone.
10th of Ramadan Industrial Zone
Al-Sherouq Industrial Zone (Abu Za’bal) Khanka Administrative
Division.
Al-Safa Industrial Zone forFoundries (Al-Zahar area)
Al Aqrasha Industrial Zone
Balteem Industrial Zone.

Kafr El Sheikh

Metoubas Industrial Zone and its extension.
Industrial Zone in mlaha ofMoneisi

Menoufia
Beheira

Mubarak Industrial Zone, Kafour AL-Raml
Sadat City Industrial Zone.
New Al Nubaria industrial zone.
Al Busily desert (Rosetta) Industrial Zone.
East Qantra Industrial Zone.
First and Second Industrial Zone.

Ismailia

Technology Valley Inustrial Zone.
The 2nd industrial zone
Abo Khalifa Industrial Zone.
Abu Khalifa ( Sugar Factory )

Giza

Abo Rwash Industrial Zone.
Kom Abu Radi Industrial Zone.
Bayad Al-Arab Industrial Zone.
31-1 Industrial Zone.

Beni Sueif

31-2 Industrial Zone.
31-3 Industrial Zone.
31-4 Industrial Zone.
Kom Osheem Industrial Zone.

Fayoum

New Fayoum Industrial Zone.
Kotah industrial Zone.
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Minya

El-Metahra Industrial Zone
Al Awamer Abnuob Industrial Zone
Al Zarrabi Wadi Serga Mountain Industrial Zone.

Assiut

Al Safaa (Bani Ghaleb) Industrial Zone.
Sahel Selem Industrial Zone (small industries complex)
Dashlot Dariot Industrial Zone.
Bdary Industrial Zone.
AlKawtharIndustrial Zone.

Sohag

AlAhaywa Industrial Zone.
BaytDaoud Industrial Zone west of Gerga.
Industrial Zone west of Tahta.

Qena

Al-KalaheenIndustrial Zone Qeft.
Hou Industrial Zone Nag’aHamadi.

Luxor

Al Boghdadi Industrial Zone.

Aswan

Al Shlallat Al Aulaqui Valley Industrial Zone.

The New
Valley

Dakhla Industrial Zone in Mout.

Matrouh

26 Kilo Industrial Zone south-east Matrouh road.

North Sinai

Kharga Industrial Zone.

Be’r Al-Abd Industrial Zone.
Massaeed Crafts Zone.

https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/InvestmentZones/
Pages/Industrial-Zones.aspx
Działalność Wolnych Stref wpisuje się w ramy egipskiej polityki
„opartej na klastrach”. Polityka ta koncentruje się na zwiększanie wydajności i opłacalności produkcji, wdrażaniu innowacji poprzez tworzenie ośrodków badawczo-rozwojowych i tworzenie nowych form
działalności. W efekcie SSE mają polepszyć dostęp MŚP do rynku
międzynarodowego i zwiększanie ich wydajności, oraz wypełnić nisze.
Docelowe klastry:
> Montaż i podzespoły samochodowe
> Chemikalia i petrochemia
> Budownictwo i materiały budowlane
> Odzież tekstylna i odzież readymade
> Przemysł rolno-spożywczy
> AGD i elektronika
> Logistyka i Magazynowanie
> Farmaceutyki

Egipt przewodnik po rynku
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Rodzaje spółek przewidziane w Ustawie o Spółkach nr 159/1981 to:
1. Spółka akcyjna
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Spółka komandytowo-akcyjna
1. Spółka akcyjna
Ogólne przepisy dotyczące ustanowienia spółki akcyjnej
> Minimalna liczba założycieli to trzy osoby fizyczne lub prawne.
> Minimalny kapitał zakładowy to 250 000 EGP – 10% kwoty do zapłaty
przy zakładaniu spółki i 25% w ciągu trzech miesięcy od zarejestrowania
spółki w Rejestrze Handlowym, maksymalny kapitał docelowy wynosi
dziesięciokrotność kapitału zakładowego.
> Cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów spółki - z wyjątkiem działalności, które mogą wykonywać wyłącznie Egipcjanie, bądź wymagają
określonego udziału pracowników egipskich.
> Minimalna liczba członków Rady Dyrektorów wynosi 3. Niektórzy lub
wszyscy członkowie mogą być udziałowcami i wszyscy mogą być cudzoziemcami.
> Minimalna wartość akcji wynosi 0,1 EGP natomiast maksymalna wynosi 1000 EGP lub równowartość w walutach obcych.
> Maksymalna wartość akcji niepieniężnych nie może przekraczać 75%
kapitału zakładowego, a ocena wkładów niepieniężnych do kapitału wykonywana jest przez komisję utworzoną w tym celu przez GAFI.
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Ogólne przepisy do ustanowienia spółki z o.o.
> Minimalna liczba udziałówców to 2 i nie może przekraczać 50 osób
fizycznych lub prawnych.
> Kapitał minimalny jest ustalany przez udziałowców w akcie założycielskim i jest podzielony na równe udziały całkowicie spłacone w momencie zakładania spółki.
> Udziałowcy lub niektórzy z nich mogą wnieść udziały niepieniężne
pod warunkiem, że część pieniężna w kapitale nie jest niższa niż 25%.
Wycena udziałów niepieniężnych dokonywana jest przez rzeczoznawcę.
> Cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów spółki - z wyjątkiem działalności, które mogą wykonywać wyłącznie Egipcjanie, bądź wymagają
określonego udziału pracowników egipskich.
> Co najmniej jeden z dyrektorów powinien być Egipcjaninem.
> W przypadku zwiększenia liczby udziałowców do ponad dziesięciu
należy powołać Radę Nadzorczą, przy czym tylko trzech z nich może nie
mieć odpowiednich kwalifikacji menadżerskich.
> Spółka może posiadać adres jednego z udziałowców i może przyjąć
nazwę specjalną lub nazwę wywodzącą się z jej przeznaczenia.
3. Spółka komandytowo-akcyjna
Ogólne przepisy do ustanowienia spółki komandytowo-akcyjnej
> Przynajmniej jeden z partnerów spółki powinien zarestrowć swój adres oraz przejąć odpowiedzialność kierowniczą nad spółką.
> Minimalna liczba założycieli to dwie osoby fizyczne lub prawne.
> Minimalny kapitał zakładowy to 250 000 EGP – 10% kwoty do zapłaty
przy zakładaniu spółki i 25% w ciągu trzech miesięcy od zarejestrowania
spółki w Rejestrze Handlowym, maksymalny kapitał docelowy wynosi
dziesięciokrotność kapitału zakładowego.
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> Cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów w spółce - z wyjątkiem
działalności, które mogą wykonywać wyłącznie Egipcjanie, bądź wymagają określonego udziału pracowników egipskich.
> Minimalna liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 3.
> Minimalna wartość akcji wynosi 0,1 EGP natomiast maksymalna wynosi 1000 EGP.
> Minimalna wartość nakładów gotówkowych wynosi 25% kapitału zakładowego, a maksymalna wartość akcji niepieniężnych nie może przekraczać 75% kapitału zakładowego.
> Spółka musi posiadać nazwę handlową wywodzącą się z jej przeznaczenia i może zawierać nazwisko wspólnika.
> Ocena wkładów niepieniężnych do kapitału wykonywana jest przez
komisję utworzoną w tym celu przez GAFI.
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6.

Ochrona własności
przemysłowej i intelektualnej

Egipt jest uważany za jedno z państw o najczęstszych przypadkach naruszeń praw autorskich i niekiedy stanowi to główny problem zagranicznych korporacji i właścicieli firm inwestujących w tym kraju.
Egipskie ustawodawstwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
ogólnie spełnia normy międzynarodowe, ale jest słabo egzekwowane.
Naruszenia obejmują zakres praw autorskich i patentów, szczególnie
w sektorze farmaceutycznym.
Egipt znajduje się na liście Special 301, która jest wydawana corocznie
przez Amerykańskie Biuro Przedstawiciela Handlowego (US Trade Representative USTR), jako kraj pod obserwacją w zakresie ochrony praw
własności intelektualnej.
http://www.egypo.gov.eg/PDFs/law2002e.pdf
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7.

Trudności w prowadzeniu
działalności gospodarczej

Przeszkodami w handlu oraz prowadzeniu inwestycji są głównie:
nadmierna biurokracja, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej,
ograniczony dostęp do kredytów, ograniczony dostęp do walut obcych,
powolne i uciążliwe procedury celne, kwestie własności intelektualnej
oraz pozataryfowe bariery handlowe.
Mimo, iż Egipt jest stroną międzynarodowych umów arbitrażowych, to
egipskie sądy nie zawsze uznają zagraniczne orzeczenia. Rozstrzyganie
sporu jest bardzo powolne, a czas rozstrzygania sprawy do ukończenia
średnio od trzech do pięciu lat.
Rynek pracy ma swoje ograniczenia, jak niewystarczająca liczba wysoko
wykwalifikowanych pracowników. Szara strefa rośnie i stanowi aż 91%
miejsc pracy dla młodych ludzi.
W Egipcie obowiązuje złożony system przepisów sanitarnych, fitosanitarnych oraz norm jakościowych regulujących import produktów żywnościowych. Procedury inspekcji i przeprowadzenia testów są często
nieprzejrzyste. Przepisy te często nie są zgodne z zobowiązaniami Egiptu wobec WTO i utrudniają dostęp do rynku. Wpływa to niekorzystnie
zwłaszcza na import mięs.
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Rolnictwo
Rolnictwo jest kluczowym sektorem egipskiej gospodarki. Sektor zatrudnia 27,6% siły roboczej kraju. Rolnictwo skoncentrowane jest w obszarze żyznej delty Nilu, gdzie uprawy bawełny są najbardziej opłacalne.
Przyjęty plan zakłada, że w ciągu 10 lat, Egipt ma stać się w 75% samowystarczalny w produkcji pszenicy.
Podjęto się także projektu utworzenia gruntów rolnych o powierzchni
6 mln hektarów na zachodzie w pustynnej części kraju.
Energia
Baza surowców mineralnych i energetycznych Egiptu składa się w większości z ropy naftowej i gazu ziemnego, rudy żelaza, fosforanów i złota.
Szczególnie produkcja ropy naftowej była od kilku lat spowolniana. Natomiast niedawno odkryto duże złoża na dnie Morza Śródziemnego, co
otworzy nowe możliwości egipskiego eksportu ropy naftowej. Rosnące
zapotrzebowanie na energię, ograniczenia w możliwościach produkcyjnych i dostawie energii elektrycznej mogą negatywnie wpływać na
wzrost przemysłowy w Egipcie.
Produkcja energii elektrycznej w Egipcie wyniosła ponad 180 TWh
w 2015 r. Oczekuje się, że produkcja energii i konsumpcja będą rosły
w dynamicznym tempie. Ministerstwo Energii Elektrycznej i Energii
Odnawialnej (MOEE) jest właścicielem państwowych obiektów w sektorze energetycznym. W przemyśle energetycznym funkcjonuje wiele
firm na szczeblach produkcji, przesyłu i dystrybucji.
Ustawa o energii elektrycznej w Egipcie, uchwalona w 2015 r., i związane
z nią rozporządzenia wykonawcze, opublikowane w 2016 r., zobowiązują
do fragmentacji integracji pionowej (produkcja – przesył – dystrybucja)
pomiędzy niezależne przedsiębiorstwa oddzielnie zajmyjące się wytwaEgipt przewodnik po rynku
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rzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Ta formalnie wydzielona struktura pozostaje jednak połączona ze sobą pod egipską spółką holdingową
(Egyptian Electricty Holding Company; EEHC), która posiada 16 spółek
zależnych, w tym spółkę przesyłającą energię elektryczną, która obecnie
pełni funkcję operatora systemu przesyłowego.
Rząd także rozwija sektor energii, aby uczynić Egipt bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Strategia w sektorze energetycznym obejmuje likwidację niedostatków w energetyce, promowanie oszczędności energetycznej oraz program rozwoju energii odnawialnej. Celem strategii
jest zachęcanie do prywatnych inwestycji w RE. Krokiem ku temu było
zatwierdzenie taryfy gwarantowanej i przyjęcie ustawy gazowej pod koniec 2016 r., która otworzyła sektor gazu na inwestycje prywatne.
21 grudnia 2014 r. w Egipcie wydano nową ustawę w celu zachęcenia do
produkcji energii elektrycznej przy użyciu odnawialnych źródeł energii
(„ustawa 203 z 2014 r.”), na mocy której:
> Przetarg może zostać przygotowany i ogłoszony przez Urząd ds. Nowej i Odnawialnej Energii (New and Renewable Energy Authority;
NREA) na budowę zakładów produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Taka energia elektryczna zostanie sprzedana po cenach zaproponowanych przez Egipski Urząd Energetyczny i Agencję Ochrony Konsumentów (EEUCPA) na podstawie badań przygotowanych przez NREA i zatwierdzonych przez rząd;
> Przydział powierzchni na projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych zostanie dokonany w drodze użytkowania zgodnie z przepisami wydanymi przez odpowiednich ministrów. W praktyce wspomniana
alokacja jest zwykle dokonywana na mocy dekretu Prezesa Rady Ministrów.
> Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przy użyciu odnawialnych źródeł energii nie jest dozwolona bez uprzedniej licencji ze
strony EEUCPA. Jednakże, z zastrzeżeniem przepisów wydanych przez
EEUCPA, wspomniana licencja nie jest wymagana do (i) produkcji takiej
energii elektrycznej do użytku prywatnego, lub (ii) projektów o mocy
500 KW.
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Usługi
Sektor usług jest zdecydowanie największym i najszybciej rozwijającym
się w gospodarce egipskiej, stanowi około 50% PKB. Turystyka, handel,
usługi bankowe i żeglugowe na Kanale Sueskim stanowią główne źródła
dochodów w tym sektorze.
Klasa średnia stanowi 31,6% populacji, przy czym PKB per capita wynosi
3 112 USD. Analizy przewidują, iż ma ten wskaźnik wzrosnąć do 4075
USD w 2017 roku.
Turystyka stanowi ponad 10% PKB gospodarki Egiptu. Poprzez zamieszki polityczne sektor ten mocno podupadł, a jego odbudowanie zajmie
trochę czasu.
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze jest niezagospodarowany. Istnieje około 450 takich instytucji na terenie całego kraju,
obsługujących około 1,2 mln klientów. Zapotrzebowanie w kraju na usługi i produkty szacowane jest na poziomie około 21 mln osób.
Tylko 12% Egipcjan ma konto bankowe. Egipt nadal jest gospodarką
opartą na gotówce, niemniej widoczny jest szybki rozwój bankowości
mobilnej. Egipt jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem w zakresie wydawania kart kredytowych i debetowych na Bliskim Wschodzie.
Jednocześnie cieszy się największym odsetkiem ludności posiadających
karty w porównaniu z innymi krajami regionu. Dynamiczny wzrost
liczby posiadaczy kart płatniczych spowodował zawiązanie współpracy
między rządem a firmą MasterCard oraz realizacja programu Digital National ID łączącym krajowe karty identyfikacyjne z systemem płatności
mobilnych. Ma on na celu rozszerzenie zakresu integracji finansowej dla
54 milionów obywateli.
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9.

Polskie placówki w Egipcie

Ambasada RP w Kairze
5 Aziz Osman, Zamalek, Egipt, Kair,
Telefon: +20227367456
E-mail: cairo.secretariat@msz.gov.pl
Pozostałe informacje
Targi w Egipcie
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_egypt.html
Zamówienia publiczne
https://gettingthedealthrough.com/area/33/jurisdiction/61/public-procurement-2017-egypt/
https://www.etenders.gov.eg/Tender/DoSearchSorted/3
Sądownictwo gospodarcze
https://www.gafi.gov.eg/English/Howcanwehelp/Pages/InvestorsDisputes-Settlement-Center.aspx3

Depertament Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych www.export.gov
Euromonitor International www.euromonitor.com
General Authority for Investment and Free Zones (GAFI). www.gafi.gov.eg
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
3
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