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Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza rynków zagranicznych pozostających

w zasięgu oddziaływania projektu InterSilesia - „Modelowanie działalności eksportowej

przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”*.

Projekt realizuje Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim. FGSA jest

kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która aktywnie uczestniczy w

realizacji polityki rozwoju regionu, tworzy warunki wykorzystywania środków krajowych i europejskich

na rzecz jego rozwoju, inicjuje i angażuje się w projekty partnerskie zorientowane na wspieranie

innowacyjnych procesów, organizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla MŚP. Spółka posiada potencjał

kadrowy w postaci specjalistów oraz solidną sieć współpracy w ramach realizacji przedsięwzięć

finansowanych ze środków instytucji samorządowych i europejskich.

Wykonawcą analiz jest INVESTIN sp. z o.o. - Zespół Ekspertów i Analityków INVESTIN realizuje

doradztwo strategiczne, prorozwojowe i proinnowacyjne dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych,

uczelni wyższych, Centrów B+R, JST, spółek skarbu państwa, a także osób fizycznych i innowatorów.

INVESTIN świadczy usługi o najwyższym standardzie, wyróżniając się:

• Akredytacją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Instytucja Otoczenia

Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Mazowieckiej Instytucji

Otoczenia Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług

doradczych i szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR),

• Certyfikatem wdrożenia Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

(międzynarodowy certyfikat jakości).

*Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności

eksportowej MŚP.



SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje na temat wybranego rynku .................................................................... 3

1.1. Położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne .......................................................... 3

1.2. Ustrój polityczny i podział administracyjny ............................................................................ 3

1.3. Warunki wjazdu ..................................................................................................................... 3

1.4. System walutowy .................................................................................................................. 4

2. Uwarunkowania ekonomiczne ...................................................................................................... 5

2.1. Gospodarka Egiptu w liczbach................................................................................................ 5

2.2. Infrastruktura i transport ....................................................................................................... 7

2.3. Współpraca międzynarodowa................................................................................................ 7

2.4. Branże z dużym potencjałem rozwoju.................................................................................. 10

2.5. Popyt i zapotrzebowanie na wybrane produkty .................................................................. 11

3. Współpraca między Egiptem a Polską .......................................................................................... 12

3.1. Uwarunkowania prawne ...................................................................................................... 12

3.2. Zawarte umowy dwustronne i wielostronne ....................................................................... 12

3.3. System celny ........................................................................................................................ 14

4. System prawno-podatkowy.......................................................................................................... 14

5. Zachęty dla Inwestorów ............................................................................................................... 15

6. Uwarunkowania kulturowe ......................................................................................................... 16

6.1. Najskuteczniejsze metody marke�ngowe związane z działalnością na rynku Egiptu .......... 17

7. Rekomendacje dla przedsiębiorców w zakresie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku
Egiptu ................................................................................................................................................... 19

7.1. Podstawowe kontakty do instytucji wspierających przedsiębiorczość ................................ 19



1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEGO RYNKU

1.1. Położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne

Egipt, nazywany oficjalnie Arabską Republiką Egiptu jest krajem położonym w Afryce Północnej, nad
rzeką Nil. Terytorialnie zajmuje on 1 001 450 km2 i podzielony jest geograficznie na 4 regiony: Pustynię
Libijską (Zachodnią), Pustynię Arabską (Wschodnią), Dolinę i deltę Nilu oraz Półwysep Synaj. Jego
położenie na pograniczu Afryki, Azji i Europy sprawia, że jest on ważnym miejscem dla światowej
wymiany handlowej dając dostęp do licznych rynków afrykańskich i arabskich.

Klimat w Egipcie jest suchy zwrotnikowy i jedynie w wąskim pasie wybrzeża Morza Śródziemnego
podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego. Roczna suma opadów nie przekracza kilkudziesięciu
milimetrów dlatego większa część populacji zamieszkuje tereny w delcie i dolinie Nilu.

1.2. Ustrój polityczny i podział administracyjny

Zgodnie z najnowszą Konstytucją1 , której uchwalenie określa się jako koniec kryzysu politycznego lat
2012 – 2014 i władzy prezydenta Muhammada Mursiego wybranego w wyniku egipskiej rewolucji w
trakcie tzw. Arabskiej Wiosny Ludów, Egipt jest republiką a władza wykonawcza dzieli się pomiędzy
prezydenta oraz rząd. Konstytucja miała na celu wzmocnienie ustroju demokratycznego Państwa.
Nowe regulacje ograniczyły urząd prezydencji sprawiając, że głowa państwa jest wybierana na
kadencję wynoszącą 4 lata i może być wybrana ponownie tylko raz. Parlament dysponuje prawem do
odwołania prezydenta. Dodatkowo zrezygnowano z wcześniejszych zapisów prawa koranicznego,
pozostawiając jako religię państwową Islam. Obecna Konstytucja gwarantuje równość płci oraz
wolność słowa, sumienia i wyznania a także zakazuje par�i politycznych opartych na religii, rasie, płci
czy geografii.

Po zmianach, system administracyjny kraju został znacząco zdecentralizowany –państwo podzielone
zostało na 27 muhafaz (gubernatorstw) dzielących się na okręgi, wsie i miasta. Gubernator reprezentuje
bezpośrednio Prezydenta Republiki na obszarze swojego muhafazu.

Największym obszarowo gubernatorstwem jest Nowa Dolina – region w południowo-zachodniej części
kraju o powierzchni 440 098 km2. Z kolei z powszechnego spisu ludności wynika, że najbardziej
zaludniony jest muhafaz Kairu zamieszkany przez ponad 7.5 mln osób.

1.3. Warunki wjazdu

Wybierając się na terytorium Egiptu zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności i podróże
bezpośrednio do dużych miast takich jak Kair, Aleksandria lub ośrodków turystycznych położonych nad
Morzem Czerwonym. Ze względu na bezpieczeństwo, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
zdecydowanie odradza podróży w regiony Półwyspu Synaj, Pustyni Zachodniej oraz tzw. Trójkąta Halaib.
Zaleca się także unikanie organizacji delegacji do stref pustynnych na wschód od Doliny Nilu a także
samej Delty Nilu oraz wybrzeża Morza Śródziemnego.

Obywatele polscy podróżujący na terytorium Arabskiej Republiki Egiptumuszą posiadać paszport ważny
minimum 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Egiptu (nie jest możliwy wjazd z użyciem dowodu
osobistego). Dodatkowo każdorazowo posiadać trzeba wizę, której wyrobienie możliwe jest

1 Konstytucja Arabskiej Republiki Egiptu (Cons�tu�on of The Arab Republic of Egypt), 2014



w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, na lotnisku w Egipcie lub elektronicznie przez stronę
internetową2.

Na dzień 20 kwietnia 2022 roku opłata za wizę wynosi 25 USD (wiza jednokrotna) lub 60 USD (wiza
wielokrotna). Wizy turystyczne wydawane są na 30 dni.

Za meldunek odpowiada hotel lub właściciel mieszkania, w którym zatrzymuje się podróżujący.
Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe. Firmy ubezpieczeniowe potrafią
zakwes�onować niektóre koszty leczenia dlatego, jeżeli zachorujesz, wpierw skontaktuj się
telefonicznie z ubezpieczycielem i skonsultuj cenę i zakres leczenia, by nie spotkać się z odmową
pokrycia kosztów.

Przyjeżdżając do kraju nie ma obowiązku szczepień ochronnych, zaleca się natomiast stosowanie
podwyższonych zasad higieny.

Ostrzeżenia dot. COVID-193:

Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do posiadania przy sobie
negatywnych wyników testów PCR na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język
arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do
Egiptu. Nie można wjechać do Egiptu z dowodem wyzdrowienia z COVID-19. Powyższe regulacje nie
obejmują dzieci w wieku do 12 rż.

Pasażerowie nie muszą mieć testu na COVID-19, jeśli są w pełni zaszczepieni. W takim przypadku
wymagane jest świadectwo szczepienia potwierdzające ukończenie pełnego kursu wyznaczonego
przez producenta preparatu na co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Zatwierdzonymi
szczepionkami przeciw COVID-19 są AstraZeneca, Janssen, Nowoczesna, Pfizer-BioNTech,
Sinopharm, Sinovac, Sputnik V.

Każdorazowo podróżni muszą również przedstawić wypełnioną Kartę Egipską Zdrowia Publicznego2.

W Egipcie obowiązuje nakaz noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych w tym w
środkach transportu publicznego. Restauracje oraz bary funkcjonują przy zachowaniu 50%
obłożenia. W przypadku wizyt w urzędach i instytucjach publicznych należy mieć przy sobie
certyfikat szczepienia z kodem QR lub negatywny wynik testu na obecność COVID.

Przed podróżą do Egiptu sprawdź najbardziej aktualne informacje zamieszczone na stronach Polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt) oraz stronę Egypt
eVisa (h�ps://www.egyptonlinevisa.com/travel-restric�ons/).

1.4. System walutowy

Walutą narodową w Egipcie jest funt egipski (Egyp�an Pound – EGP, £E). 1 funt egipski = 100 piastrów
= 1000 milimów. W obiegu znajdują się banknoty o nominałach: 1, 5, 10, 20, 50 i 100 funtóworaz 25 i
50 piastrów a takżemonety o nominałach 5, 10, 20, 25 i 50 piastrów oraz 1 funt. Wybierając się do kraju
warto jednak zabrać ze sobą tzw. twardą walutę. Dolar lub Euro są akceptowane i łatwo
wymienialne. Zakup £E w Polsce jest utrudniony lub odbywa się po kursach wysoce niekorzystnych.
Podobna sytuacja występuje na miejscu i wymiana polskiego złotego na lokalną walutę jest

2 Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Egiptu, h�ps://www.visa2egypt.gov.eg, dostęp 20.04.2022
3 Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt, dostęp 20.04.2022



nieopłacalna. W Egipcie, w większości miejsc jest też możliwość płatności kartą. Funt
egipski wymienialny jest bez ograniczeń w bankach oraz kantorach na wszystkie główne waluty świata.
W 2016 roku ogłoszono uwolnienie krajowej waluty, która wcześniej była powiązana z kursem dolara
amerykańskiego, Co spowodowało znaczące osłabienie jej kursu. Na dzień bieżący notowania prezentują
się następująco:

- 1 Funt egipski = 0,054 Dolar amerykański
- 1 Funt egipski =0,050 Euro
- 1 Funt egipski = 0,2321 Złoty4

Wykres 1. Kurs funta egipskiego wg NBP

Źródło: WNP.pl

2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

2.1. Gospodarka Egiptu w liczbach

Ponad 100 mln populacja sprawia, że jest to najludniejszy kraj Bliskiego Wschodu. W 2020 roku Egipt był
30. gospodarką świata pod względem PKB, 126. gospodarką pod względem PKB per capita, największa
gospodarką w Afryce Północnej oraz trzecią gospodarką Afryki (zaraz po Nigerii i Republice Południowej
Afryki). Najważniejsze dane gospodarcze prezentuje Wykres 2.

Wykres 2. Najważniejsze informacje dot. Gospodarka Egiptu5

4 Zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia 20.04.2022
5 Na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (h�ps://www.imf.org/en/Data), Banku Światowego
(h�ps://data.worldbank.org/), Central Intelligence Agency (h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/), Egipskiego Banku Centralnego
(h�ps://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx), Massachuse�s Ins�tute of Technology (MIT Media Lab)( h�ps://oec.world/en/home-a),
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (h�ps://www.globalinnova�onindex.org/Home), Transparency Interna�onal (h�ps://
www.transparency.org/en), dostęp 20.04.2022





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Central Intelligence
Agency (CIA), Egipskiego Banku Centralnego, Massachuse�s Ins�tute of Technology (MIT Media Lab), Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej (WIPO), Transparency Interna�onal.

2.2. Infrastruktura i transport

Ze względu na swoje położenie na styku kontynentów afrykańskiego i azjatyckiego Egipt ma strategiczne
znaczenie dla regionu. Na ziemiach tych krzyżują się logistyczne szlaki lądowe i morskie co sprawia że na
tle pozostałych państw afrykańskich infrastruktura musi być w dobrym stanie. W kraju
funkcjonuje6 40 portów morskich (12 portów kontenerowych, 6 portów górniczych, 6 rybackich, 5
przystani, 10 portów na�owych), 27 lotnisk i sieć dróg wynosząca 193 841 km oraz kolei 9 570 km.
Państwo sprawuje też kontrolę nad jedną z najważniejszych dróg wodnych świata - Kanałem Sueskim
przez który przepływa prawie 8%6 światowego handlu morskiego.

W 2016 roku prezydent Abdel Fa�ah el-Sisi przedstawił długoterminowy plan rozwoju pod nazwą Egypt
Vision 2030. By przedstawiona w nim wizja mogła się zrealizować, władza podjęła się realizacji kilku
niezwykle ambitnych projektów infrastrukturalnych tzw. mega inwestycje. Do takich projektów zaliczyć
można budowę nowego ośrodka administracji tzw. New Administra�ve Capital, budowę nowych miast
jak New Ismailia City czy też rozbudowę Kanału Sueskiego i Suez Canal Economic Zone. W ramach
strategii wdraża się też szereg programów których celem jest zwiększenie cyfryzacji usług, oferowanych
obywatelom, kształcenie specjalistów z branży IT oraz promocja badań, rozwoju i innowacji.

2.3. Współpraca międzynarodowa

Władze egipskie podjęły wyzwanie liberalizacji prawa mającej usprawnić współpracę gospodarczą i
wymianę handlową z zagranicą. Egipt jest stroną w ponad 100 dwustronnych umowach inwestycyjnych
i umowach o wolnym handlu co zapewnia dostęp nawet do 1,5 miliarda konsumentów, z których 100
milionów jest w samym Egipcie. Poniżej przedstawiono wykaz organizacji międzynarodowych, których
członkiem jest Arabska Republika Egiptu7:

Tabela 1. Wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Egipt.

Nazwa organizacji Skrót Rok przystąpienia

Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej COMESA 1998

Organizacja Współpracy Gospodarczej D-8 D-8 1997

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD 2015

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa FAO Bd.

Grupa 15 G-15 1989

Międzyrządowa Grupa Dwudziestu Czterech ds.
Międzynarodowych Spraw Monetarnych i
Rozwoju

G-24 1971

Grupa 77 G-77 1964

6 Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Egipt - Przewodnik po rynku, 2017; Oficjalna strona internetowa General Authority of Investment,
h�ps://www.gafi.gov.eg/English/Pages/default.aspx , dostęp:20.04.2022
7 Oficjalna strona internetowa Centralnej Agencji Wywiadowczej USA, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/field/interna�onal-
organiza�on-par�cipa�on, dostęp:20.04.2022



Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA 1957

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju IBRD Bd.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego ICAO 1953

Międzynarodowa Izba Handlu ICC (na�onal
commi�ees) Bd.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca ICRM Bd.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju IDA Bd.

Bank Rozwoju Przemysłu IDB 1974

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa IFAD 1980

Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC Bd.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca IFRCS Bd.

Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna IHO 1922

Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO 1936

Międzynarodowy Fundusz Walutowy IMF 1945

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO 1958

Międzynarodowa Mobilna Organizacja
Satelitarna IMSO Bd.

Interpol Interpol 1956

Międzynarodowy Komitet Olimpijski IOC 1912

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM 1974

Unia Międzyparlamentarna IPU 1924

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 1957

Międzynarodowa Organizacja Telekomunikacji
Satelitarnej ITSO 1973

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU 1876

Liga Państw Arabskich LAS 1945

Komisja Basenu Jeziora Czad LCBC (obserwator) 1964

Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji MIGA Bd.

Ruch Państw Niezaangażowanych NAM 1961

Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących
Ropę Na�ową OAPEC 1973

Organizacji Państw Amerykańskich OAS (obserwator) Bd.

Organizacja Współpracy Islamskiej OIC 1969

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii OIF 1983

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie OSCE (partner) 1975



Stały Trybunał Arbitrażowy PCA 1968

Organizacja Narodów Zjednoczonych UN 1945

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i
Rozwoju UNCTAD Bd.

UNESCO UNESCO 1946

Agencja ONZ ds. Uchodźców UNHCR 1951

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Rozwoju Przemysłowego UNIDO 1985

Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie
Południowym UNMISS 1960

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie UNRWA 1949

Światowa Organizacja Turystyki UNWTO 1994

Światowy Związek Pocztowy UPU 1875

Światowa Organizacja Celna WCO 1956

Światowa Federacja Związków Zawodowych WFTU (NGOs) 1946

Światowa Organizacja Zdrowia WHO 1945

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO 1975

Światowa Organizacja Meteorologiczna WMO 1950

Światowa Organizacja Handlu WTO 1995

Egipt jest również stroną następujących, międzynarodowych porozumień handlowych8:

• Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA)
• Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT)
• Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS)
• Umowa o wolnym handlu z państwami EFTA
• Umowa o wolnym handlu Turcja-Egipt
• Porozumienie o Większej Arabskiej Strefie Wolnego Handlu
• Umowa o wolnym handlu z Agadirem między Egiptem, Marokiem, Tunezją i Jordanią
• Egipsko-europejska umowa o partnerstwie śródziemnomorskim
• Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
• Panarabska Strefa Wolnego Handlu (PAFTA)
• Umowa o wolnym handlu Egipt-MERCOSUR
• Ponadto Egipt podpisał kilka umów dwustronnych z krajami arabskimi, a także osobne

porozumienia z Chinami, Rosją.

W czerwcu 2001 r. Egipt podpisał Układ o Stowarzyszeniu z Unią Europejską (UE), który wszedł w
życie 1 czerwca 2004 r. Umowa przewidywała natychmiastowy bezcłowy dostęp produktów
egipskich do rynków UE, natomiast bezcłowy dostęp produktów z UE został wprowadzane w ciągu

8 Oficjalna Strona Administracji Hadlu Międzynarodowego USA, h�ps://www.trade.gov/country-commercial-guides/egypt-trade-
agreements, dostęp: 20.04.2022 r.



dwunastu lat. W 2010 roku Egipt i UE sfinalizowały aneks rolny do umowy o wolnym handlu,
liberalizujący handel ponad 90 procentami towarów rolnych.

2.4. Branże z dużym potencjałem rozwoju

O Egipcie mówi się, że jest to brama do rynków afrykańskich i arabskich. Internacjonalizacja firmy lub
jej produktów na tym rynku to szansa dla polskich przedsiębiorstw, którzy chciałyby inwestować w tej
części świata. Za przyszłościowe dla rozwoju Egiptu a potencjalnie interesujące polskich
przedsiębiorców, uznać należy branże9:

Branża Uzasadnienie
Technologii informatycznych,

komunikacji i rozwiązań gospodarki
cyfrowej

Rozwiązania dla inteligentnych miast,
oprogramowanie do e-edukacji, aplikacje
e-finansowe, sztucznai n t e l i g e n c j a ,
bezpieczeństwo cybernetyczne, sprzęt
nadzoru, i n f r a s t r u k t u r a
telekomunikacyjna.

Sektor ICT w Egipcie jest bardzo silny, a jego stopa wzrostu
w roku podatkowym 2019/2020 wyniosła 15,2%. Krajowa
Strategia ICT 10 zakłada budowę Cyfrowego Egiptu. Cele
strategii obejmują rozwój infrastruktury
teleinformatycznej, wspieranie integracji cyfrowej oraz
rozwój społeczeństwa cyfrowego.

Budowlana i infrastrukturalna
Doradztwo projektowe, zarządzanie
projektami, sprzęt budowlany, materiały
konstrukcyjne, chemia budowlana.

Szacuje się, że sektor budowlany będzie rosnąć średnio
o 9% rr11. Wzrost będzie napędzany głównie aktywnymi
partnerstwami publiczno-prywatnymi związanymiz
mega inwestycjami. Rząd planuje również modernizację
lotnisk, portów i sieci transportowych. Priorytetem
rządu jest połączenie miast z dobrej jakości środkami
transportu oraz rozwój dróg i portów na potrzeby
ekspansji przemysłowej.

Technologii medycznych
Sprzęt do diagnostyki obrazowej, sprzęt Egipski sektor opieki zdrowotnej stoi obecnie przed
onkologiczny i radiologiczny medyczne wyzwaniami związanymi z negatywnymi skutkami
artykuły jednorazowego użytku, sprzęt epidemii COVID-19. W samym tylko 2021 roku rząd
chirurgiczny i medyczny, sprzęt zwiększył swoje inwestycje publiczne na systemu
monitorujący OIOM, sprzęt laboratoryjny i opieki zdrowotnej o 205%.
naukowy, kliniki mobilne.

Technologii energetycznych i źródeł odnawialnych
Turbiny wiatrowe, wieże wiatrowe, panele
fotowoltaiczne i technologie pokrewne, urządzenia i technologie koncentracji energii słonecznej.

Egipt12 zamierza zwiększyć podaż energii elektrycznej
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 20% do końca
2022 r. i aż do 42% w roku 2035. Zgodnie z planami
energia wiatrowa stanowić będzie 14%, wodna 2%,
fotowoltaiczna (PV) 22%, a skoncentrowana energia
słoneczna (CSP) 3%.

Technologii z zakresu wody i środowiska
Ponowne wykorzystanie wody drenażowej Z powodu wysokiego rocznego wzrostu liczby ludności
i oczyszczonych ścieków, odsalanie wody (2,5%) oraz braku kontroli źródeł zaopatrzenia w wodę
morskiej, wiercenie studni wodnych, (około 97% pochodzi spoza granic), kraj boryka się z
budowa kondensatorów wody.

9 Na podstawie oficjalnej strony Administracji Hadlu Międzynarodowego USA, h�ps://www.trade.gov/country-commercial-guides/egypt-
market-overview?sec�on-nav=2666, (dostęp: 20.04.2022 r.)
10 Zgodnie z Strategia ICT 2030 Egiptu opracowaną przez Egipskie Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych
11 Przewidywania dot. rozwoju rynku budowlanego w Egipcie w latach 2020-2024
12 IRENA, Renewable Energy Outlook Egypt Execu�ve Summary, 2021



rocznym deficytem wody wynoszącym około 713
miliardów metrów sześciennych.

2.5. Popyt i zapotrzebowanie na wybrane produkty

W ciągu ostatnich pięciu lat import Egiptu zmniejszył się o ponad 2 mld USD i w 2020 roku osiągnął
wartość 76,4 mld USD, co plasuje go na 41 na świecie pod względem obrotów handlowych. Największy
udział w egipskim imporcie posiada pszenica (5,2 mld USD), ropa na�owa (3,42 mld USD), samochody
(2,91 mld USD), sprzęt radiowo-telewizyjny (2 mld USD) i ropa rafinowana (1,87 mld USD).

Jak podaje East Analy�cs14do najbardziej najistotniejszych obszarów współpracy uważa się sektor
produkcji ropy na�owej i gazu, metali nieszlachetnych, sprzętu i wyposażenia medycznego, szkła i
porcelany, maszyn i narzędzi, produktów chemicznych, drzewno-papierniczy, branżę kolejową, przemysł
motoryzacyjny i rolno-spożywczy oraz maszyn i urządzeń dla branży spożywczej.

Ten ostatni był tematem rozmów Hatema Tageldina 15 i Ryszarda Bartosika 16 podczas których omawiano
stan i perspektywy rozwoju polsko-egipskiej współpracy gospodarczej. Jak podaje Polska Agencja
Prasowa17 cytując słowa ambasadora, ze względu na dynamiczną sytuacją geopolityczną oraz przerwanie
dotychczasowych światowych łańcuchów dostaw, władze Egiptu podejmują intensywne działania na
polu dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia swojego kraju, w tym w szczególności w zakresie produkcji i
produktów rolno-spożywczych.

Do przedstawienia dynamiki wzrostu importu wykorzystana została baza danych Obserwatorium
ekonomicznej złożoności (Massachuse�s Ins�tute of Technology)18

Tabela 2. Największe % zmiany wartości importu

Kategoria produktów Zmiana % w latach
2017-2020

Wartość importu w
2020 roku

Tabor kolejowy i inny +1 520% 461 mln USD

Drzewa i inne rośliny żywe +358% 30,5 mln USD

Statki powietrzne, statki
kosmiczne i ich części +269% 916 mln USD

Zabawki i gry +184% 426 mln USD

13 Raport UNICEF pt.: Water scarcity in Egypt, 2021
14 Spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykorzystujący informacje o rynkach wschodzących oraz autorskie narzędzia analityczne do badania
zjawisk społecznych, procesów politycznych i dynamiki gospodarczej w państwach leżących na Bliskim Wschodzie, w Azji Wschodniej,
Centralnej i Południowej oraz w Europie Wschodniej.
15 Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce (2020 – obecnie)
16 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2020 – obecnie) 17 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej z dnia 04.04.2022
18 Strona internetowa Obserwatorium ekonomicznej złożoności, h�ps://oec.world/en/home-a, (dostęp 20.04.2022)



Mięso, ryby, mięczaki i inne +139% 306 mln USD

Dywany i inne nakrycia
podłogowe +115% 119 mln USD

Nasiona roślin oleistych i owoce
oleiste +108% 2,21 mld USD

Tekstylia, odzież, artykuły
włókiennicze +186% 150 mln USD

Pojazdy i ich części +80,7% 5,37 mld USD

Źródło: Opracowanie własne

3. WSPÓŁPRACA MIĘDZY EGIPTEM A POLSKĄ

3.1. Uwarunkowania prawne

Państwo wdraża szereg reform mając za cel poprawę klimatu inwestycyjnego i biznesowego oraz
wsparcie gospodarki w wykorzystaniu jej pełnego potencjału. Ostatnie zmiany to m.in. nowa ustawa o
inwestycjach (2017r.), nowe prawo spółek i prawo upadłościowe (2018 r.) czy też nowe prawo celne
(2020r.). Organem odpowiadającym za prowadzenie i nadzór nad inwestycjami i handlemw Egipcie jest
General Authority For Investments (filia Ministerstwa Inwestycji (MOI)). Organ ten opracował
model wspierania przedsiębiorców zagranicznych w formule One Stop Shop w ramach którego
połączonych jest 47 ministerstw i agencji rządowych dzięki czemu możliwe jest założenie firmy nawet
w 12,5 dnia19.

Prawo Egiptu zezwala na 100-procentową własność zagraniczną przedsięwzięć, zapewnia prawo do
posiadania ziemi, rachunków bankowych w zagranicznych walutach, brak restrykcji w określaniu cen a
także gwarantuje uczciwe i równe traktowanie bez względu na narodowość. Dodatkowo inwestorzy
uzyskują gwarancję zabezpieczenia przed konfiskatą i nacjonalizacją.

Państwo nie ogranicza branż działalności gospodarczej dostępnych dla inwestorów. Cudzoziemczy
mogą prowadzić firmy z obszaru m.in. budownictwa, produkcji, konsul�ngu, turystyki, wydobycia ropy
i gazu, usług etc. jednak przy niektórych rodzajach wprowadzone zostały dodatkowe regulacje.

Przedsiębiorcy muszą wybrać też jedną z siedmiu form prawnych prowadzenia działalności:

Spółka
jednoosobowa

Spółka
jawna

Spółka
komandytowa

Spółka
akcyjna

Spółka z
ograniczoną

odpowiedzialnością

Spółka akcyjna z
ograniczoną

odpowiedzialnością

Oddział
firmy

zagranicznej

3.2. Zawarte umowy dwustronne i wielostronne

19 Zgodnie z raportem Doing Business 2020, dostęp 20.04.2022



Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów dwustronnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską
(wcześniej Polska Rzeczpospolita Ludowa) a Arabską Republiką Egiptu (wcześniej Zjednoczoną
Republiką Arabską) od 1 stycznia 1962 roku.20

Tabela 2. Umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu

1.

Tytuł umowy: Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Zjednoczonej
Republiki Arabskiej.

Data podpisania: 05-07-1962

Data wejścia w życie: 10-03-1963

2.

Tytuł umowy: Umowa o Współpracy Gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Zjednoczonej
Republiki Arabskiej.

Data podpisania: 07-12-1964

Data wejścia w życie: 09-02-1967

3.

Tytuł umowy: Umowa między RP a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania
i ochrony inwestycji.

Data podpisania: 01-07-1995

Data wejścia w życie: 17-01-1998

4.

Tytuł umowy:
Umowa między Rządem RP a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Data podpisania: 24-06-1996

Data wejścia w życie: 16-07-2001

5.

Tytuł umowy: Umowa między RP a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach
cywilnych i handlowych.

Data podpisania: 17-05-1992

Data wejścia w życie: 21-02-1993

6.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w
dziedzinie nauki i techniki.

Data podpisania: 16-09-2000

Data wejścia w życie: 03-12-2001

7.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w
dziedzinie kultury i edukacji.

Data podpisania: 28-09-2002

Data wejścia w życie: 16-10-2003

8.

20 Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, h�ps://traktaty.msz.gov.pl/, dostęp: 20.04.2022



Tytuł umowy: Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem RP a Rządem
Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010

Data podpisania: 21-05-2007

Data wejścia w życie: 21-05-2007
Źródło: Baza Traktatowa MSZ RP.

3.3. System celny

Można zauważyć, że przepisy celne republiki Egiptu są podobne do ogólnie stosowanych w krajach
wysoko rozwiniętych. Bez dodatkowych formalności można wwozić lub wywozić waluty obce, jeśli ich
wartość nie przekracza 10 000 USD (lub jej równowartości w innych walutach) lub maksymalnie 5 000
EGP. Cła są pobierane od importu i eksportu a każdy towar wyceniany jest indywidualnie na podstawie
grupy produktów do której przynależy pod kodem HS (tzw. HS Code21). Krajowe stawki celne wahają się
od 0% do 60%, z wyjątkiem trunków wysokoprocentowych, gdzie stawka wynosi od 600% do nawet 3
000%. Jednak zgodnie z Umową stowarzyszeniową między UE a Egiptem z 2004 roku na większość
produktów i usług pochodzących z UE obowiązuje zerowa stawka celna.

Istotne zmiany nastąpiły z początkiem lipca 2021r. kiedy to w kraju zaczęły obowiązywać przepisy
Międzynarodowej Konwencji Rady Współpracy Celnej dotyczące uproszczenia i harmonizacji
postępowania celnego tzw. zrewidowana Konwencja z Kioto 22 . Tym samym obecnie, egipska
administracja celna zobligowana jest do stosowania przywozowych deklaracji skróconych (Advance
Cargo Informa�on „ACI”23) a rząd uruchomił dedykowany portal internetowy i system jednego okna
(NAFEZA). System ten znacząco skraca czas procedowania formalności związanych z tranzytem
ładunków, co skutkuje obniżeniem kosztów składowania oraz ograniczeniem obiegu dokumentów
papierowych. Podsumowując eksporterzy muszą zarejestrować się na egipskiej pla�ormie celnej
Na�onal Single Window For Foreigen Trade (NAFEZA)24, gdzie rejestrują swoje przesyłki i podają
numer ACID25.

Niektóre kategorie towarów nie mogą być przywożone do Egiptu. Dla przykładu, w kraju obowiązuje
całkowity zakaz wwożenia oraz posiadania wszystkich typów bezzałogowych statków powietrznych
(dronów). Ograniczenia dotyczą również m.in. importu używanych samochodów osobowych, motocykli
i pojazdów trzykołowych, używanego i odnawianego sprzętu medycznego i materiałów.

Bez zgody władz celnych nie można też wywozić z Egiptu większych ilości towarów, np. subsydiowanych
leków.

4. SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY

Administracja podatkowa w Egipcie leży w kompetencji dwóch organów Egyp�an Tax Authority oraz
Egyp�an Customs Authority. W rankingu Doing Business 26 w badanym zakresie kraj został

21 Ustawa nr 67 z 2016 r. (treść dostępna tylko w j. arabskim), HS Code (h�p://www.fei.org.eg/tariff/tariff.php?lang=en, dostęp: 20.04.2022
22 M. Irak, New Customs Obliga�ons For Impor�ng To Egypt (Legal Alert 142), 2021.
23 Nowe przepisy mają na celu ochronę kraju przed importem anonimowych ładunków oraz dają możliwość monitorowania różnego
rodzaju zagrożeń za pośrednictwem nowoczesnego systemu zarządzania ryzykiem.
24 Strona internetowa Na�onal Single Window For Foreigen Trade, h�ps://www.nafeza.gov.eg/en, dostęp: 24.04.2022.
25 Woparciu o te dane System ACI ma wydaje numer referencyjny ACID. Aby importerzy mogli zakończyć ten proces, eksporter musi być już
zarejestrowany na Pla�ormie CargoX. Strona internetowa CargoX, h�ps://help.cargox.digital/en/egypt-aci/, dostęp: 24.04.2022
26 Raport Doing Business 2020, h�ps://subna�onal.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/star�ng-a-business/score, dostęp 20.04.2022



sklasyfikowany na odległym bo aż 156 miejscu27 z oceną 55,1 (skala 0-100), liczbą płatności w ciągu
roku wynoszącą 27 i czasem potrzebnym rocznie na prowadzenie rozliczeń podatkowych wynoszącym
aż 370 godzin. Do podstawowych28 rodzajów danin zalicza się29:

Podatek VAT: Podlegająmuwszystkie towary i usługi. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich osób
fizycznych i prawnych, jeśli wartość prowadzonej sprzedaży w ciągu 12 miesięcy przekroczyła 500 000
EGP (28 000 USD). Stawki VAT są zróżnicowane i mogą wynosić 0%, 5%, 14%, inna (własne).

Podatek celny: Zgodnie z informacją w rozdziale 3.3 System celny.

Podatek dochodowy30: Uiszczany w formie opłaty od całości uzyskanych dochodów oraz wynagrodzeń.
Dla przedsiębiorców stawka wynosi 22,5%.Wynagrodzenia pracownicze rozliczane są w zależności od
uzyskiwanego poziomu wg 8 stopniowej skali. Najniższe dochody są zwolnione z podatku, powyżej
pracownik będzie musiał zapłacić odpowiednio od 2,5% do maksymalnie 25%.

Podatek zaliczkowy: Podatek ustalony odgórnie niezależnie od wartości, na różnego rodzaju
dokumenty lub wartości niektórych transakcji, np.: 0,1% (transakcje bankowe), 0,4% (kredyty
bankowe), 20% (od reklam).

5. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW

Od lat Egipt jest największym odbiorcą inwestycji zagranicznych w Afryce. Egipski rząd na tym jednak nie
poprzestaje i czyni dalsze postępy w reformowaniu gospodarczym kraju i usprawnianiu klimatu
inwestycyjnego. Administracja publiczna rozumie, że zwiększanie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ) jest kluczem do sprostania wielu wyzwaniom z którymi mierzy się kraj, dlatego w
2017 roku uchwalone zostało Nowe Prawo Inwestycyjne31. Ustawa ma zastosowanie do wszystkich
lokalnych i zagranicznych projektów inwestycyjnych w Egipcie które działają w jednym z ustanowionych
sektorów priorytetowych32 i zapewnia szereg korzyści takich jak33:

Zabezpieczenia i gwarancje inwestorów, do najważniejszych uznaje się: (1) Traktowanie inwestorów
zagranicznych w świetle prawa tak samo, jak obywateli Egiptu (2) Możliwość objęcia preferencyjnym
traktowaniem (3) Zapewnienie, że biznes nie będzie podlegać arbitralnym procedurom a także, że nie
może zostać znacjonalizowany (4) Gwarancje, zgodnie z którymi żaden organ państwowy nie ma mocy
cofnąć lub zawiesić licencji projektu inwestycyjnego bez ostrzeżenia, procesu i czasu na rozwiązanie
wskazanych problemów (5) Gwarancję rezydencji na czas realizacji projektu (6) Nieograniczone prawo do
transferu zysków poza granice kraju.

Zachęty inwestycyjne:

27 W obszarze podatkowym Polska uzyskała miejsce 77,
28 Ustawa nr 67 z 2016 r. (treść dostępna tylko w języku arabskim), dostęp 20.04.2022
29 Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Rynki Zagraniczne Egipt, Informacje podatkowe, dostęp 20.04.2022
30 Rząd Egiptu wprowadza liczne zachęty inwestycyjne w tym takie, dające możliwość zmiejszenia wysokości podatku dochodowaego.
Szczegóły zostały przedstawione w osobnym rozdziale.
31 Prawo Inwestycyjne nr 72 przyjęte w 31 maja 2017 r. które zastąpiło poprzednią ustawę o gwarancjach i zachętach inwestycyjnych nr 8 za
1997 r. Nowe prawo ma na celu zachęcanie podmiotów zagranicznych do prowadzenia nowych inwestycji poprzez oferowanie licznych zachęt
i gwarancji, usuwanie przeszkód i usprawnianie procedur. Ustawa skonsolidowała wiele zasad inwestowania, które były rozproszone w różnych
innych kodeksach, rozporządzeniach i regulacjach.
32 Branże objęte regulacją: produkcja, rolnictwo, sprzedaż hurtowa i łańcuch dostaw, edukacja, zdrowie, transport, turystyka, mieszkania,
budowa, sporty, elektryczność, energia, zasoby naturalne, woda, telekomunikacja i technologia - Riad&Riad, h�ps://riad-riad.com/egypts-
new-investment-law/#about, dostęp 20.04.2022
33 Amerykańska Izba Handlowa w Egipcie, h�ps://www.amcham.org.eg/eginvlaw.asp, dostęp 20.04.2022



34 Zgodnie z planowaną mapą inwestycyjną, która przyporządkuje obszar inwestycyjne jako sektor A i B. Inwestorzy otrzymają 50% odpisu
kosztów inwestycji w Sektorze A i możliwość 30% odpisu na koszty inwestycji w sektorze B.

Wykres 3. Zachęty inwestycyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prawo Inwestycyjne nr 72 przyjęte w 31 maja 2017 r.34.

6. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Gestykulacja/mowa ciała: W kulturze arabskiej lewa ręka uważana jest za nieczystą, dlatego zawsze
warto używać prawej ręki (do jedzenia, wręczania wizytówek czy prezentów). W trakcie rozmowy
Egipcjanie często gestykulują, ale nigdy nie wskazują na nikogo palcem. Istnieje także zasada trzymania
obu stóp na ziemi. Arabowie uznają za obraźliwe pokazanie komuś stopy. Gest „Kciuk do góry” też jest
traktowany jako obraźliwy. Podczas rozmowy Egipcjanie oczekują utrzymywania bezpośredniego
kontaktu wzrokowego, jego unikanie może oznaczać brak szacunku dla rozmówcy.

Ubiór:Większość ciała powinna pozostawać zakryta. Mężczyźni powinni nosić długie spodnie i koszule
najlepiej z długim rękawem. Kobiety muszą zwrócić uwagę na to by strój był skromny i zakrywał plecy
oraz ramiona.

Negocjacje: Prowadzenie negocjacji jest związane z egipskimi tradycjami kulturowymi i dotyczy
zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorców a nawet o r g a n ó w
państwowych. Pracownicy są często oceniani pod kątem ich zdolności do obniżania cen nawet od
podmiotu, który już zaoferował najniższą cenę. Zdarza się to wielokrotnie, na każdym szczeblu
podejmowania decyzji i należy być na to przygotowanym. Tempo prowadzenia negocjacji jak i
podejmowania decyzji jest bardzo wolne. W kulturze arabskiej więzi i relacje interpersonalne są kwes�ą
kluczową i często determinantem powodzenia w biznesie. Również hierarchia w tej kulturze odgrywa
bardzo ważną rolę, szczególny szacunek okazuje się osobom zajmującym wysokie pozycje zarówno w
hierarchii służbowej jak i

Dodatkowe zachęty:
Generalna Władza Inwestycji i Stref
Wolnychmoże przyznać dodatkowe
benefity np. nieodpłatne przydzielanie

gruntów.

Specjalne zachęty:
możliwość odliczenia podlegających
opodatkowaniu zysków ne�o 34

Ogólne zachęty:
otrzymanie 2% całkowitego zwolnienia z podatku celnego od wartości
importowanego sprzętu i maszyn oraz zwolnienie z podatku skarbowego i
opłat rejestracyjnych umowy spółki, hipotek, umów kredytowych i
notarialnych umów gruntowych związanych z ich inwestycją.



społecznej. Targowanie leży w arabskiej naturze i w żadnym przypadku nie należy rezygnować z tego
etapu negocjacji35.

Przywitanie: Standardowe powitaniem będzie nie tylko uścisk dłoni, ale także powszechnie stosowany
jest pocałunek w policzek czy objęcie prawą ręką łokcia. Takie powitanie dotyczy tylko mężczyzn. Jeśli
chodzi o kobiety, to w krajach arabskich podaje się dłoń kobiecie tylko wtedy, gdy ona wyciągnie ją jako
pierwsza. W kulturze arabskiej kobiety są traktowane w inny sposób niż w Europie, głównie różnice wiążą
się z ilością ograniczeń i większego uzależnienia od mężczyzn.

Inne: Warto zaznaczyć, iż w krajach arabskich przestrzega się Ramadanu. Jest tomiesiąc, kiedy Arabowie
stosują restrykcyjny post i dużo czasu poświęcają modlitwie. Podczas Ramadanu, warto unikać wyjazdów
służbowych, ponieważ praktykujący Arabowie, będą skupieni na jego obchodach, a nie na sprawach
służbowych.

W Egipcie pracuje się od niedzieli do czwartku (Piątek i sobota to dni weekendowe).

Językiem urzędowym jest arabski, jednak większość ludzi biznesu posługuje się językiem angielskim lub
francuskim. E-maile mogą pozostawać bez odpowiedzi. Preferowany jest kontakt telefoniczny,
bezpośredni lub za pośrednictwem komunikatorów, na przykład: WhatsApp czy Viber36.

6.1. Najskuteczniejsze metody marketingowe związane z działalnością na
rynku Egiptu

W ostatnim latach zachowania egipskich konsumentów uległy znaczącym zmianom. W społeczeństwie
następuje intensywna adopcja cyfrowa. Trend digitalizacji życia został dodatkowo nasilony w wyniku
epidemii COVID-1937. Zgodnie z danymi38 w 2022 roku 72% populacji Egiptu ma dostęp do Internetu
spędzając w nim nawet 8 godz. 2 min. każdego dnia. Blisko 50% społeczeństwa jest aktywnymi
użytkownikami mediów społecznościowych (czas użytkowania 3 godz. 13 min.) Konsumpcja dzienna
wszystkich innych typów mediów (telewizja, radio, prasa) wynosi z kolei 8 godz. 7 min. Z tego powodu w
zakresie metod marke�ngowych zaleca się skupienie na kanałach online. Najważniejsze dane dla tego
obszaru wskazane zostały na wykresach 4-6.

Wykres 4. Konsumpcja mediów w Egipcie39

35 „Etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych”, przewodnik po krajach świata, h�ps://www.wfr.org.pl/wp-
content/uploads/2020/02/Etykieta-biznesu-w-kontaktach-mi%C4%99dzynarodowych.pdf, dostęp 22.04.2022
36 Prezentacja PAIH, (dostęp 22.04.2022 r.)
37 Pandemia COVID-19 wywarła intensywny ślad na zrachowaniach społecznych który został przez firmę PwC w dorocznym badaniu Global
Consumer Insights Survey wśród konsumentów w całym regionie, w tym w Egipcie, h�ps://www.pwc.com/m1/en/blog/egyp�an- consumers-
becoming-digital-covide-19-accelerates-transforma�on.html, (dostęp 22.04.2022)
38 Data Reportal, Digital 2022: Egypt, h�ps://datareportal.com/reports/digital-2022-egypt, dostęp 20.04.2022
39 Dane podane wg procentowego udziału użytkowników Internetu w Egipcie (16-64 lat) którzy są stałymi użytkownikami pla�orm
(logowanie min. raz w miesiącu)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dataportal, Digital 2022 Egypt,2022

Wykres 5. Konsumpcja mediów w Egipcie z podziałem na płeć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Naos Marke�ng, Egyp�ans and Digital: 2022 Report, 2022

Wykres 5. Najważniejsze trendy marke�ngu cyfrowym na bliskim wschodzie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Stra�fy Digital DMCC, Marke�ng cyfrowy, Najważniejsze trendy marke�ngu cyfrowym na
bliskim wschodzie, 2020

7. REKOMENDACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
EKSPORTOWEJ NA RYNKU EGIPTU

7.1. Podstawowe kontakty do instytucji wspierających przedsiębiorczość 40

Tabela 3. Wykaz najważniejszych kontaktów.

1. Ambasada RP w Egipcie
Witryna internetowa: h�ps://www.gov.pl/web/egipt/ambasada
E-mail: cairo.secretariat@msz.gov.pl
Telefon: +(202) 273 67456
2. Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce

Witryna internetowa: h�ps://wizaserwis.pl/ambasada-egiptu/
E-mail: embassyofegyptwarsaw@hotmail.com
Telefon: +48 22 590 66 00
3. General Authority For Investments

Witryna internetowa: h�ps://www.gafi.gov.eg/English/Pages/default.aspx
E-mail: -
Telefon: +(202) 240 55425
4. Egyp�an Exporters Associa�on

Witryna internetowa: h�ps://www.expolink.org/
E-mail: info@expolink.org
Telefon: +(202) 252 71015
5. Alexandria Chamber of Commerce

Witryna internetowa: h�ps://thechamberalx.com/
E-mail: info@thechamberalx.com
Telefon: +(202) 703 5491000

40 Strona Portalu Promocji Eksportu, h�ps://egypt.trade.gov.pl/pl/egipt/adresy/846,adresy.html, Strona Serwis Rzeczypospolitej Polskiej,
h�ps://www.gov.pl/web/egipt/ie, dostęp: 20.04.2022
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6. Ministry of Trade and Industry - General Organiza�on for Export and Import Control

Witryna internetowa: h�ps://www.goeic.gov.eg/en/site/index
E-mail: -
Telefon: 080 066 67 666
7. Egyp�an Businessmen’s Associa�on

Witryna internetowa: h�p://www.eba.org.eg/Main/Default.aspx
E-mail: eba@eba.org.eg
Telefon: + (202) 357 23020
8. Federa�on of Egyp�an Industries

Witryna internetowa: h�p://www.fei.org.eg/index.php/en/
E-mail: info@fei.org.eg
Telefon: (+202) 257 96593 -4
9. Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

Witryna internetowa: h�p://paig-pacc.com/
E-mail: office@paig-pacc.com
Telefon: 48 22 100 14 19
10. General Authority of Investment and Free Zones

Witryna internetowa: h�ps://www.gafi.gov.eg/English/Pages/default.aspx
E-mail: INFO@GAFINET.ORG
Telefon: +(202) 240 55425

Źródło: Portal Promocji Eksportu, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej


