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Oborové příležitosti

Základní ekonomické ukazatele

Strategie

Nástroje 



Prezident – maršál Abdel Fatah Sisí (březen 2018 nové volby)

Nejlidnatější stát regionu – 95 mil. obyvatel (až 90% se koncentruje v povodí Nilu)

V posledních letech čelící sociálním, politickým a ekonomickým výzvám

25 mil. Egypťanů pod hranicí chudoby

75% populace do 30 let

Vysoká míra inflace, snižování životní úrovně

Pozitivní vývoj makroekonomiky, stabilizace

Devizové rezervy rostou, nezaměstnanost pod 10%

Egypt – Egyptská arabská republika



V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum 

(WEF), se Egypt umístil na 94. pozici ze 138 srovnávaných ekonomik (růst 

ratingu

Ekonomické ukazatele Egypta

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Růst HDP % 4,4 4,3 4,2 5,3 5,8 6,0

Míra inflace 11 % 10,2 % 23,3 % 22,4 % 14, 3 % 10,7 %

Nezaměstna

nost

12,9 % 12,7 % 12,2 % 10,8 % 10,2 % 9,5 %

Bilance 

běžného 

účtu mld. 

USD

-12,1 -19,8 -15,3 -6,0 -4,6 -5,2

Příjmy 

z turistiky 

mld. USD

7,4 3,8 4,4 9,8 11,8 12,0

Remitence

ze zahraničí 

mld. USd

19,3 16,8 21,8 26,4 27,7 28,9



a) Remitence egyptských pracovníků ze zahraničí – největší zdroj devizových 

příjmů – v roce 2018 nárůst o 20% 

b) Turistický ruch (propad počtu zahraničních turistů o 

50% z 12 mil. na 6 mil. v roce 2017 – 2018 pozvolný nárůst na 9 mil. ) 

c) Provoz Suezského kanálu - rozšíření 2015 mělo přinést  dodatečně 13 mld. USD 

do státního rozpočtu – celkem tedy 26 mld. každoročně, avšak zatím příjmy zůstávají 

za očekáváním i když se v roce 2018 rapidně zlepšily – nárůst o 12% více než v roce 

2017.

Tři nejdůležitější pilíře ekonomiky Egypta



Od července roku 2017 zavedena DPH na úrovni 14%. Nahrazení dosavadní 

„daně z prodeje. 56 položek je od DPH osvobozeno.

MMF se dohodl s Egyptem na půjčce ve výši 12 mld. USD (listopad 2016) na 

ozdravení ekonomiky. Odklon od vlivu zemí Zálivu a SA. Nastartování 

ekonomického růstu, snížení deficitu a nezaměstnanosti v zemi.

Uvolnění kurzu egyptské měny navázané na USD, devalvace o 47%

Slib vlády postupného odbourávání státních dotací na pohonné hmoty, elektřinu 

Zvýšení celních sazeb na široký sortiment spotřebního zboží – prosinec 2016 –

celkem 320 položek, které jsou považovány za zbytné nebo domácí výroba. Ze 

40% na 60% - např. kosmetika, mléčné výrobky, klimatizační jednotky atd.

Registrace výrobců dovážených komodit – General Org. for Export and Import 

Control (GOEIC) - od začátku roku 2016 – 24 položek (potraviny, kosmetika, sklo, 

textil, domácí spotřebiče, motocykly, hračky)

Ekonomické reformy



Egypt je závislý na importu (největší dovozci Čína, Německo, USA)

Obchodní výměna z ČR

Po poklesu v roce 2017 se obchodní výměna v roce 2018 vrátila na úroveň předcházejících

let.

(Jedná se hlavně o osobní automobily, elektrotechnický průmysl, strojírenství, české sklo,

rovněž reexporty do Jordánska a Súdánu.) Egypt představuje 2. největší africkou

ekonomiku po JAR.

Zahraniční obchod ČR - Egypt

2017 2018 (1- 11)

Dovoz do ČR 1.962.172 v tis. CZK 1.971.140 v tis. CZK

Vývoz do Egypta 6.020.253 v tis. CZK 7.848.899 v tis. CZK



Energetika – roste spotřeba elektrické energie, jaderná elektrárna, 

obnovitelné zdroje

Stavebnictví – výstavba bytů, vodní hospodářství, energetické projekty, 

nemocnice, nemocnice, infrastruktura, nové hlavní město (Čína)

Potravinářství – dovoz potravin stále roste

Zdravotnictví – vládní program výstavby a modernizace klinik, nemocnic, trh 

zcela závislý na dovozech.

Dopravní prostředky – tramvaje, vlaky ,speciál a civilní zbraně.

Aktuální exportní příležitosti 



o Egypt je často podceňovaný – všichni tam už byli. Na druhé straně se mylně 

předpokládá, že zde všechno funguje podobně jako na evropském trhu

o Není možné se spoléhat na internet a dělat obchod od stolu

o Je nutné přesvědčit egyptského partnera, že právě nabízené zboží nebo 

technologie je lepší než má konkurence a to i cenově. Dnes o Egypt usilují 

nejenom firmy z Evropy, ale i Asie a USA.

o Firemní prezentace musí být zaměřena cíleně na potřeby zákazníka

o Nutnost dopředu mít připravenou otázku profinancování svých exportů. Doba, 

kdy se dalo prodat zboží jako na krámě asi definitivně (až na výjimky) skončila. 

Finanční spoluúčast (zvláště při prodeji složitějších technologií) se očekává.  

Co by měl český exportér znát před vstupem 

na egyptský trh



o Hledání je často dlouhodobý proces, trpělivost je předpoklad dobrého výběru

o Nejsou k dispozici relevantní databáze firem

o Hodně záleží na osobní kontaktech a doporučení, prověření firmy před 

zahájením obchodní spolupráce je velmi žádoucí

o V každém případě je třeba do Egypta jet na jednání – osobní účast je nezbytná 

a to i vícekrát

o S ověřováním již vybraného partnera může pomoci ZK CT Káhira – návštěva 

vedení firmy, vyžádání referencí, oprávnění k činnosti apod.

o Kancelář CT na ZÚ může sloužit i jako back-office během služební cesty do 

Egypta

Kvalitní egyptský partner – klíč k úspěšnému 

exportu



MISE ČESKÝCH FIREM Z OBORU ELEKTROENERGETIKA, ROPA, PLYN       

13. – 18. 4. 2019   

THE BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2019

2. – 4. 9. 2019

Připravované akce 2019
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