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Eksport Import

Ropa naftowa, produkty naftowe

9,05 mld USD (0,04% do Polski)

Gaz, ziemny i wytwarzany

4,04 mld USD (0,00% do Polski)

Warzywa i owoce

3,17 mld USD (1,16% do Polski)

Odzież i dodatki odzieżowe

1,97 mld USD (0,44% do Polski)

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

1,77 mld USD (1,21% do Polski)

Ropa naftowa, produkty naftowe

7,64 mld USD (0,00% z Polski)

Zboża i przetwory zbożowe

5,02 mld USD (0,20% z Polski)

Pojazdy drogowe

4,93 mld USD (0,12% z Polski)

Produkty medyczne i farmaceutyczne

3,77 mld USD (0,60% z Polski)

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

3,16 mld USD (0,03% z Polski)

PKB per capita PPP (2021, MFW): 14 255,66 Int$

Import kraju – TOP 5 (2021)Eksport kraju – TOP 5  (2021) Wymiana handlowa kraju ogółem

Źródło: MFW | Wzrosty CAGR | Int$ - dolar międzynarodowy (PPP)

UDZIAŁ SEKTORÓW W GOSPODARCE (Bank Światowy*)

Index of Economic
Freedom 2022

The Heritage Foundation

Źródło: UN Comtrade
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Wolność

handlu
60,2 79,2

Wolność

inwestycji
65 80

Wolność

prowadzenia

biznesu
54,1 78,7

Kategoria: Wynik kraju Polska
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kraju

152

Pozycja 
Polski

39

WZROST:

2013-2021: 4,9%

PROGNOZOWANY WZROST:

2021-2027: 8,8%

DEP. STRATEGII I PROMOCJI GOSP.

AKTUALIZACJA: 31.12.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWEEgipt

(w tym eksport do Polski) (w tym import z Polski)(mld USD)



Egipt
ZBH KAIR

AKTUALIZACJA: 31.12.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWE

ELEMENTY KULTURY BIZNESU

Piątek i sobota to dni weekendowe –
pracuje się od niedzieli do czwartku.

Językiem urzędowym w Egipcie jest
arabski a mówionym dialekt egipski,
jednak większość ludzi biznesu posługuje
się językiem angielskim.

E-maile mogą pozostawać bez odpo-
wiedzi. Preferuje się kontakt bezpośredni
telefoniczny lub za pośrednictwem
komunikatorów, tj. WhatsApp czy Viber.

MOCNE I SŁABE STRONY

Młoda, ponad 100-milionowa populacja
z dodatnim przyrostem naturalnym.

Strategiczne położenie na styku Afryki
i Azji. Kontrola nad Kanałem Sueskim.

Bogactwo złóż surowców. Największe
pole gazowe na Morzu Śródziemnym
oraz bogate złoża m.in. złota i miedzi
nad Morzem Czerwonym.

Długotrwały proces rejestracji dla
eksportera w celu dopuszczenia pro-
duktów na rynek.

Udział szarej strefy w PKB to ok. 40%.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

Państwo wspiera napływ inwestycji
zagranicznych, szczególnie w sektorze
produkcyjnym. Poszukiwane są przede
wszystkim technologie i know-how.

Realizacja projektów infrastrukturalnych
i budownictwa mieszkaniowego zwiększa
popyt na materiały budowlane i wykoń-
czeniowe.

Istnieją szanse między innymi w sektorze
rolno-spożywczym, z naciskiem na prze-
twórstwo.

PRZYDATNE LINKI:
General Authority for Investment and Free Zones (GAFI): https://www.gafi.gov.eg/english & https://www.investinegypt.gov.eg/english
General Authority for Export and Import Control (GOEIC):  http://www.goeic.gov.eg/en
Kontakt PAIH:  https://www.paih.gov.pl/kontakt

Egipt, ze swoją ponad 100-milionową populacją, jest najludniejszym krajem Bliskiego Wschodu i największą gospodarką Afryki Północnej. Państwo kładzie coraz większy nacisk
na rozwój i ochronę produkcji lokalnej. Z tego względu procedury importowe nie należą do najłatwiejszych, ale inwestorzy spotkają się z ciepłym przyjęciem i wsparciem władz
oraz zainteresowaniem potencjalnych partnerów biznesowych.

https://www.gafi.gov.eg/english
https://www.investinegypt.gov.eg/english
http://www.goeic.gov.eg/en
https://www.paih.gov.pl/kontakt


RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek

Przygotowanie:
Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
paih.gov.pl/kontakt

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/kontakt
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos
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