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5. Dostęp do rynku. 
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. 
 
Obecnie nie występują bariery w dostępie do egipskiego rynku dla polskich firm, towarów i 
usług. Ustawa 121/1982 wymaga aby importer towaru do celów dalszego handlu był 
zarejestrowany w Rejestrze Importerów oraz posiadał egipskie obywatelstwo. Ustawa 121 
nakłada równieŜ inne obowiązki jak m.in. doświadczenie w handlu.  
 
Rozpoczynając działalność gospodarczą w Egipcie moŜna przyjąć strategię wejścia na rynek 
za pomocą lokalnego partnera, bądź bezpośrednio poprzez przedstawiciela, otwarcie oddziału, 
zarejestrowanie spółki. Często wybieranym przez zagraniczne firmy sposobem jest 
współpraca z lokalnym partnerem. WiąŜe się to ze: 

• znajomością przez partnera skomplikowanych, biurokratycznych procedur,  
• wymogiem uczestnictwa w przetargach publicznych za pośrednictwem lokalnego 

agenta,  
• czy teŜ zapotrzebowaniem na usługi po-sprzedaŜowe.  

 
Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne w Egipcie muszą być zgodne z 
wytycznymi zamieszczonymi w egipskim prawie inwestycyjnym. Zaakceptowane sektory 
inwestycyjne to przemysł oraz górnictwo, turystyka, rolnictwo, transport, wydobycie ropy i 
gazu, finanse, budownictwo mieszkaniowe, projekty venture-capitals, teleinformatyka, rozwój 
stref przemysłowych, factoring.  
 
The General Authority for Investment (GAFI) www.gafinet.org jest główną agendą rządową 
mającą za zadanie przyciągać BIZ do Egiptu oraz tworzyć warunki przyjazne do 
inwestowania i przedsiębiorczości. W ramach swojej działalności w 2004 r. GAFI rozpoczęło 
projekt „One Stop Shop”, którego zadaniem jest umoŜliwienie rejestracji przedsiębiorstwa w 
tzw. jednym okienku, a cała procedura ma trwać kilka dni. Z relacji przedsiębiorstw wynika 
jednak, iŜ proces rejestracji zagranicznej firmy wciąŜ wymaga znacznego zaangaŜowania i 
trwa nawet do 6 miesięcy.  
 
Agent lub przedsiębiorstwo działające w Egipcie na podstawie Prawa Rejestru Handlowego 
musi być zarejestrowane w Rejestrze Handlowym. Rejestracja musi być odnawiana co 5 lat. 
Po zarejestrowaniu osoby lub firmy w Egipcie nazwa handlowa, miejsce rejestracji, numer 
rejestracyjny musi widnieć na siedzibie firmy oraz na całej korespondencji.  
 

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP. 
 
Obcokrajowcy chcący pracować w Egipcie muszą uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę. 
Ministerstwo ds. Zatrudnienia zapowiedziało, iŜ pozwolenia na pracę dla obcokrajowców 
pracujących na stanowiskach technicznych w sektorze prywatnym nie będą przedłuŜane na 
kolejny 5 letni okres, a jedynie na 3 lata. Po tym okresie obcokrajowiec powinien zostać 
zastąpiony Egipcjaninem.  
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5.3. Nabywanie i wynajem  nieruchomości. 
 
Nabywanie ziemi przez obcokrajowców regulują 3 ustawy: nr 15 z 1963 r., nr 230 z 1996 r. i 
nr 143 z 1981 r. z poprawkami nr 55 z 1988 r. i 205 z 1991 r.  
 
Ustawa nr 15 z 1963 r. zakazuje obcokrajowcom (zarówno osobom fizycznym jak i 
prawnym) zakupu ziemi rolnej.  
 
Ustawa nr 143 z 1981 r. z późniejszymi poprawkami reguluje moŜliwość zakupu ziem 
pustynnych przez obcokrajowców. Ustawa zezwala na posiadanie ziemi pustynnej przez 
spółki z o.o. do 10 000 feddanów (1 feddan to około 1 hektar) i spółki akcyjne do 50 000 
feddanów jeśli udział obcego podmiotu w spółce nie przekracza 49%. W momencie likwidacji 
spółki ziemia musi pozostać we władaniu strony egipskiej. Wyjątkiem są firmy powstałe na 
mocy Prawa Inwestycyjnego, które nie musza posiadać udziału egipskiego aby nabyć ziemię.  
 
Ustawa nr 230 z 1996 r. stanowi, iŜ obcokrajowiec, osoba fizyczna lub prawna (powyŜej 50% 
kapitału naleŜy do podmiotu spoza Egiptu) moŜe posiadać do 2 prywatnych rezydencji w 
Egipcie, jednak nie moŜe zakupić ziemi rolnej. KaŜda z 2 rezydencji nie moŜe przekraczać 
400 m2 powierzchni. Nie wymagana juŜ jest zgoda premiera na zakup nieruchomości w 
Egipcie. Zwrócić naleŜy uwagę, iŜ kaŜda operacja handlowa związana z nieruchomością 
przed upłynięciem 5 lat od jej nabycia bez zgody premiera uznana będzie za niewaŜną z mocy 
prawa.  
 

5.4. System zamówień publicznych. 
 
Zakupy rządowe reguluje ustawa nr 89/1998, która umoŜliwia dokonywanie zakupów z 
budŜetu państwa za pomocą oficjalnych organów państwowych (ministerstw, departamentów, 
samorządów oraz innych organizacji). Wszystkie zakupy rządowe mają obowiązek być 
dokonane za pomocą przetargu (otwartego lub ograniczonego). W przetargach na zakup 
sprzętu dla armii 4 podmioty uczestniczą w organizacji przetargu: Ministerstwo Obrony, 
Ministerstwo ds. Produkcji Wojskowej, Arabska Organizacja ds. Uprzemysłowienia, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
 
Podmioty zagraniczne mogą brać udział w przetargach jedynie za pośrednictwem 
egipskich agentów.  
 
Przetargi publiczne ogłaszane są w krajowej i zagranicznej prasie codziennej w zaleŜności od 
rodzaju przetargu. Przetarg musi zostać rozstrzygnięty na korzyść firmy, która zaproponowała 
najkorzystniejszą cenę i wysoką jakość realizacji. Oferta egipskiego przedsiębiorstwa 
przewyŜszająca cenę zagranicznego oferenta o mniej niŜ 15% jest traktowana priorytetowo. 
W przetargach wymagane jest wadium do 2% wartości przetargu, które zwracane jest 
podmiotom, które przegrały przetarg. Podmiot wygrywający przetarg wnosi 5% depozytu do 
10 dni po ogłoszeniu wyniku przetargu. W wyniku zmian do ustawy wprowadzonych przez 
Ministerstwo Finansów w 2007, rząd pod rygorem kary musi zapłacić wykonawcy 95% 
wartości kontraktu w przeciągu 60 dni od dnia wymagalności płatności.  
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Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. 
 
Egipt jest sygnatariuszem głównych konwencji dot. ochrony praw własności intelektualnej z 
Berna, ParyŜa, Madrytu, Nicei, Sztokholmu, Hagi. W 2002 r. w Egipcie weszło w Ŝycie nowe 
prawo o ochronie własności intelektualnej, które wprowadza postanowienia WTO Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agrement w dziedzinach 
ochrony patentowej, znaków handlowych, wzornictwa przemysłowego, ochrony danych, 
praw autorskich.  
 
Znaki handlowe chronione są przez okres 10 lat grzywną w wysokości 20 000 EGP i/lub karą 
pozbawienia wolności do 2 miesięcy.  
 
Ochrona praw autorskich obejmuje prace artystyczne i literackie, oprogramowanie 
komputerowe, dzieła audio-wizualne, ksiąŜki. Naruszenie prawa grozi grzywną w wysokości 
5 000 – 10 000 EGP i/lub karą pozbawienia wolności do 1 miesiąca.  
 
Patenty chronione są przez okres 20 lat, wzornictwo przemysłowe natomiast przez 10 lat. Za 
naruszenie tych praw przewiduje się grzywnę do 50 000 EGP i/lub karę pozbawienia 
wolności do lat 3.  
 
W rankingu International Property Rright Index 2009 Egipt plasuje się na 71 pozycji spośród 
analizowanych 115 krajów, co oznacza awans o 2 miejsca w stosunku do 2008 r. 
 

 
 
 

Szerzej: 
www.internationalpropertyrights.org  

www.investment.gov.eg 
www.mop.gov.eg  

www.gafinet.or  
www.wipo.int  

 


