
Egyptská arabská republika  
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

 Egypt je nejlidnatější arabskou zemí. Od roku 
2000 vrostl počet obyvatel o více jak 30 mil. na 
aktuální počet 102 000 obyvatel.  

 Po uvolnění kursu egyptské libry v listopadu 
2016 se inflace krátkodobě vyšplhala na 30%. 
Od té doby se daří vládě inflaci snižovat. 

 Obchodní a ekonomická politika prezidenta Al-
Sisího se vyznačuje výstavbou mega-projektů 
(New Admin. Capital, New Suez Canal či nových 
volných ekonomických zón) – cílem je nalákat 
zahraniční investory a přenést výrobu do 
Egypta. Pro zmírnění dopadů krize COVID-19 
byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 6,4 
mld. USD a další miliardy jednotlivým sektorům 
jakými je turismus či výrobní průmysl.  

 Egypt má s EU podepsanou Asociační dohodu 
(2004), která má za úkol zjednodušovat 
obchodní výměnu a má dopad na snižování cel. 

 Po rozšíření Suezského kanálu v roce 2015 se 
měly zvýšit výnosy z jeho provozu na 13,2 mld. 
USD v r. 2023, avšak zatím příjmy zůstávají za 
očekáváním (2019 6,59 miliard USD). 
 

VZÁJEMNÝ OBCHOD ČR A EGYPT 
 

 Egypt patří mezi nedůležitější obchodní partnery ČR 
z Afriky a Blízkého východu.  Obchodní bilance je 
v posledních pěti letech stabilně kladná (cca 260 mil. 
USD). 

 Egypt patří mezi naše nejvýznamnější mimoevropské 
turistické destinace. Ročně přiletí do země až 200 000 
občanů ČR.   

 Hlavními vývozními položkami byly automobily 
(ŠKODA, Hyundai), stroje, sklo, papír či optické 
přístroje.   

 ČR má v Egyptě první úspěšné investice: firma 
PFNonwovens a.s. postavila 2014 výrobní závod pro 
netkané textilie. Společnost Sigmainvest se v Egyptě již 
více jak 60 let věnuje dodávkám čerpacích stanic a 
úpraven pitné vody. Místní trh je pro nezkušené 
podnikatele složitý, proto je v rámci investičních 
možností opomíjen.  
 České firmy se musí zaměřit na sektory s vyšší 
přidanou hodnotou. Komplexní dodávky velkých 
investičních celků jsou vzhledem ke konkurenci spíše 
nereálné.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A 

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Velvyslanectví České republiky v Káhiře 
cairo@embassy.mzv.cz 
+20-2-3333 9700 
 

 

Ekonomická diplomacie 

 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Růst HDP (%) 4,3 2,7 
5,3 5,6 1,4 2,1 

HDP/obyv. (tis. USD) 3,0 2,0 
2,6 3,2 3,6 3,9 

Míra inflace (%) 13,8 29,5 
14,4 9,2 5,2 4,6 

Nezaměstnanost (%) 12,6 11,8 
9,9 7,9 12,0 11,9 

Bilance běžného účtu (mld. 
USD) 

-20,5 -8,0 
-7,7 -10,2 -15,2 -16,0 

Populace (mil.) 91,0 95,2 
97,1 98,9 100,8 102,7 

Konkurenceschopnost 115/138 100/137 94/140 93/141 - - 

Odhad EIU                                                                  Zdroj: EIU 
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