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Oficiální název státu: Egyptská arabská republika 

Prezident: Abdel Fattah Sisi

Ve funkci od 2014

Hlavní město: Káhira

Rozloha: 1  001 450 km2; 30. na světě

Populace: 93 milionů 

Úřední jazyk: arabština 

Měna: egyptská libra (EGP); 1 EGP = 1,42 Kč (2/2017) 

Členství: OSN, MMF, Světová obchodní organizace, Liga arabských států, Africká unie, 

Organizace islámské konference, Africká rozvojová banka, Asociační dohoda s EU

HDP: 4,2 % rok 2015  – 3,8% rok 2016 

Inflace: 10,4 %

Nezaměstnanosti: 12,5 %

Základní informace



Ekonomika v EGY

- Disponuje tedy relativně silnou spotřebitelskou poptávkou, jejíž potencionál rok od roku roste. 

Ovšem vzhledem k nižšímu stupni rozvoje průmyslu i zemědělství je Egypt do značné míry 

závislý na dovozech

- Egyptská ekonomika je málo dynamická a chybí jí podstatné hospodářské reformy. K vývoji 

ekonomiky přispívá turistický ruch a také zvyšující se příjmy z provozu Suezského průplavu.

- Egyptská ekonomika je značně ovlivněna i nestabilní politickou situací v zemi. Pozitivní je 

stále se rozšiřující spolupráce Egypta s Evropskou unií.



Vývoj růstu HDP, míry inflace a nezaměstnanosti 

v letech 2012 - 2015 a odhad pro období 2016 – 2020
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Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm>



Zahraniční obchod Egypta

Vývoj egyptského exportu a importu zboží a služeb v letech 2012 – 2016 (v USD)
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Nejvýznamnějšími importními partnery Egypta



Nejvýznamnějšími exportními partnery Egypta



Nejvýznamnějšími exportními partnery Egypta jsou :

Saudská Arábie (9.1 %), Itálie (7.5 %), Turecko (5.8 %), Spojené Arabské Emiráty (5.1 %), Spojené 

státy americké (5.1 %), Velká Británie (4.4 %) a Indie (4.1 %). 

Nejvýznamnějšími importními partnery Egypta jsou :

Do Egypta nejvíce dováží Čína (13 %), Německo (7.7 %), Spojené státy americké (5.9 %), Turecko 

(4.5 %), Rusko (4.4 %), Itálie (4.4 %) a Saudská Arábie (4.1 %). 

Egypt nejvíce vyváží: surovou ropu, produkty z ropy, ovoce, zeleninu, bavlnu, textilie, produkty 

z kovu, chemikálie a průmyslově zpracované potraviny. 

Dováží : stroje a jejich vybavení, potraviny, chemikálie, výrobky ze dřeva a paliva. 



Ekonomické vztahy mezi ČR a Egyptem

Egypt zaujímá 39. místo mezi vývozními teritorii České republiky. Což je stejné umístění jako v roce 

2014. 

Egyptská arabská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před 2. 

světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady 

rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Jednalo se zejména o oblast energetiky, 

zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýny.

Egypt je stále jedním z největších českých obchodních partnerů nejen na africkém kontinentu, 

ale v celé oblasti Blízkého východu. Jedná se jak o přímé vývozy českého zboží, tak i reexportů 

do dalších zemí Blízkého východu a Afriky.

České výrobky jsou všeobecně známé svoji kvalitou, respektive poměrem cena a kvalita. 



Období Export v CZK(tis.) Import v CZK(tis.) Bilance v CZK(tis.)

2009 3 955 514 702 157 3 253 357

2010 4 834 196 751 783 4 082 413

2011 3 490 795 1 346 812 2 143 983

2012 4 354 698 1 444 677 2 910 021

2013 5 603 941 1 818 545 3 785 396

2014 9 403 923 2 012 234 7 391 689

2015 9 042 208 1 901 176 7 141 032

2016 7 718 457 1 749 274 5 969 183

Hodnota českého exportu do Egypta a egyptského importu do 

České republiky za období 2009 - 2016

Zdroj: ČSÚ



Vývoj českého exportu do Egypta a egyptského importu

do ČR v letech 2012 - 2016*
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Zdroj: Český statistický úřad: Databáze zahraničního obchodu < http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO>
*rok 2016  - data za leden- listopad 

http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO


Kód zboží Název zboží Export v CZK (tis.) 2015

8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob 4 375 847

8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 526 112

8415 Stroje přístroje klimatizační 420 241

7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží 214 198

1701 Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá 193 983

8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 145 474

8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační 120 256

8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů 113 261

8504 Transformátory el měniče statické induktory 106 917

8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 98 340

Top 10 komodit vyvezených z ČR do Egypta v roce 2015

Zdroj: Český statistický úřad: Databáze zahraničního obchodu < http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO>



Nove předpisy a zákony v Egyptě:

Registrace výrobců dovážených komodit (Decree No. 992 of the Year 2015) 

prosinci 2015

24 položek spotřebního zboží:

(potravin, kosmetiky a drogistického zboží, textilu a obuvi, kuchyňských potřeb, domácí elektroniky, 

osvětlení, nábytku, hodinek, hraček, jízdních kol a motocyklů), zařizovací předměty a podlahové 

krytiny. 



Egypt zavádí DPH (zákon č. 67/2016) září. 2016:

Egyptský parlament na konci srpna schválil zavedení DPH (zákon č. 67/2016) a to na úrovni 

13%, v příštím finančním roce (od července 2017) se zvýší na 14%.

Nahradí tak „daň z prodeje“ (sales tax) a bude se vztahovat i na segmenty, kterých se dříve daň 

netýkala. 

56 položek je zároveň dle nového zákona od DPH osvobozeno (základní potraviny, mléčné 

výrobky, dětské mléko, minerální voda, papír, elektřina, ropné produkty, léky, školné na 

mezinárodních školách, automobily pro handicapované, materiály recyklované z odpadu atd.).

Mezinárodního měnového fondu (listopad 2016):

Egypt se na Mezinárodní měnový fond (MMF) obrátil v červenci 2015 s žádostí o pomoc poté, 

co vyčerpal miliardovou finanční pomoc od států Perského zálivu v čele se Saúdskou Arábií. MMF se  

s Egyptem dohodl na tříleté půjčce v souhrnné výši 12 miliard dolarů, která má být využita na 

podporu ekonomického růstu a tvorbu pracovních míst.



Egyptská centrální banka uvolnila kurs egyptské měny (listopadu 2016):

Egyptská centrální banka se na počátku listopadu 2016 devalvovala místní měnu o 47,7 % a 

zavedla režim volně plovoucího kurzu. Toto opatření bylo součástí požadavků MMF v rámci egyptské 

žádosti o poskytnutí úvěru na podporu ekonomiky.

Egypt zvýšil celní sazby na široký sortiment spotřebního zboží č. 538/2016

(prosinci 2016):

V prosinci 2016 zvýšil Egypt celní sazby na 320 položek zboží, které považuje za zbytné, nebo 

jeho dovoz může nahradit domácí produkcí. Opatření, které má pomoci snížit obchodní deficit a 

tlak na tenčící se devizové rezervy.

Konkrétně byla zvýšena cla ze 40 % na 60 % na kosmetiku, mléčné výrobky, klimatizační 

jednotky a ventilátory, ledničky, mikrovlnky, elektrické holicí strojky, parfémy a řadu dalších 

komodit. 



Perspektivní obory: 
Energetika 

- spotřeba elektrické energie roste 

- vybudování historicky první atomové elektrárny

- obnovitelné zdroje

Stavebnictví 

- výstavba bytů, energetické projekty, vodní hospodářství, nemocnice

- nove hlavni město, mosty, tunely, dálnice.

Potravinářství

- dovoz potravin do Egypta roste (ke konci roku 2016 zpomalilo)

- nedostatek potravin, vysoký růst populace.

Zdravotnictví 

- vláda podporuje výstavbu a modernizaci nemocnic, klinik a laboratoří

- trh je závislý na dovozech

Dopravní prostředky 

Speciál a civilní zbraně



Na co si dát pozor

Doporučení pro obchodní jednání s egyptskými partnery

Být trpělivý (Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje 

opakovaná setkání). Cenová jednání jsou náročná, typické je smlouvání.

Byrokratické postupy (zejména státních úředníků) zpomalují průběh obchodních 

jednání. Nelze předpokládat, že po první návštěvě v zemi a několika dnech pobytu 

lze odjet s podepsaným kontraktem. Může trvat rok i déle, než se uzavře obchod.

Pozor na sliby 

Obtížnost zjištění informací o firmě 

Aktivně komunikovat

Použijte arabštinu

Egypťan dělá obchod přes člověka.

Nejezděte v době svátků

Tolerujte zpoždění



Veletrhy v Egyptě 

Sahara (zemědělství)

Cairo Project (stavebnictví) 

EgyMedical (zdravotnické technologie, zdravotnický materiál, léky)

Cairo Energy (energetika)

MacTech (strojírenství)

Food Africa (potravinářství)

AUTOMECH (automobil)

Hace (hotelový dodavatelů)



Individuální asistenční služby CzechTrade v Káhiře

průzkumy trhu

dlouhodobá asistence při vstupu na trh

vyhledání obchodních partnerů

prověření partnera v EGY

Ověření zájmu o spolupráci.

Organizace obchodních jednání.

Zahraniční akce CzechTrade.



Děkuji Vám za pozornost.

Tamer El-Sibai

Vedoucí zahraniční kanceláře v Káhiře

T: 0020 2 33339 727

M: 0020 011 500 24469

Email: cairo@czechtrade.cz

mailto:cairo@czechtrade.cz

