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Bezrobocie

(2019, prog. MFW)
8,61%

Inflacja

(2019, prog. MFW)
13,87%

Populacja

(2019, Bank Światowy)
100,39 mln

Przeciętna płaca (mc)

(2018, ILOStat)
126,86 USD
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UDZIAŁ SEKTORÓW W GOSPODARCE (wg CIA Factbook)

Rolnictwo Przemysł Usługi
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PROGNOZOWANA ZMIANA
2019-2021: XXX%

SKUMULOWANA ZMIANA
2010-2019: XXX%62,9% 7,6%

PKB
mld USD (PPP)

Źródło: MFW*

PKB per capita PPP (2019, MFW)* +3,18% r/r

Rozpoczęcie

działalności
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Eksport Import

mld USD
Źródło: UN Comtrade

BIURO STRATEGII I ANALIZ

AKTUALIZACJA: 01.07.2020

*Dla wybranych krajów wartości za rok 2019 wg prognozy MFW

Import z Polski (2019) Wymiana handlowa Import ogółem (2019)

Zboża i przetwory zbożowe

37,41 mln USD

Warzywa i owoce

171,23 mln USD

Pojazdy drogowe

72,44 mln USD

Urządzenia elektryczne

48,53 mln USD

Wyroby z metali

36,24 mln USD

Ropa naftowa, produkty naftowe

9 231,81 mln USD

Zboża i przetwory zbożowe

5 313,63 mln USD

Urządzenia telekomunikacyjne i audio-wideo

3 521,77 mln USD

Pojazdy drogowe

4 631,18 mln USD

Żeliwo i stal

3 728,21 mln USD
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Źródło danych handlowych: UN Comtrade. 



Egipt
ZBH KAIR

AKTUALIZACJA: 1.07.2020UWARUNKOWANIA 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
odpowiedzi. Preferuje się kontakt
za pośrednictwem komunikatorów,
tj. Whatsapp czy Viber.

MOCNE I SŁABE STRONY

Młoda ponad 100-milionowa populacja.

Dostęp do kolejnych rynków afrykańskich
i arabskich.

Utrudnione procedury importowe,
proces rejestracji produktów oraz
dopuszczenia do obrotu towarów.

Monopol państwa w części obszarów
działalności gospodarczej.

Brak aktualnych i rzetelnych danych
rynkowych.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

Państwo wspiera napływ inwestycji
zagranicznych, szczególnie w sektorze
produkcyjnym.

Realizacja projektów infrastrukturalnych
i budownictwa mieszkaniowego zwiększa
popyt na materiały budowlane
i wykończeniowe.

Istnieją szanse w sektorze spożywczym
z naciskiem na przetwórstwo.

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 oraz 3. największą gospodarką w Afryce. 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.

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 Analiz
Departament Produktów i Standardów
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
www.paih.gov.pl

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
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

