
Egypt 
 
Hospodárske ukazovatele 
 1999 2000 2001 
Hospodársky rast 5,0 4,5 5,3 
Miera inflácie 3,0 3,0 3,0 
Export 5,4 5,3 5,4 
Import 17,4 17,8 18,6 
Obchodná bilancia -12 -12,5 -13,2 
Príjem na osobu 1107 1291 1425 
Podiel exportu na 
HDP (%) 

20,20 16,00 18,00 

Podiel importu na 
HDP (%) 

22,30 22,40 23,00 

 
 
Hlavní obchodní partneri: 
Vývoz: Taliansko, USA, VB, Turecko, Grécko 
Dovoz: USA, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Japonsko 
 
Silné a slabé stránky 
Silné stránky  Slabé stránky  
• reformy podporujúce hospodársky 

rast a stabilitu hospodárstva 
• postačujúce devízové rezervy 
• prijateľná vonkajšia zadĺženosť 

krajiny 
• kontrola Suezského prieplavu 
• rozvinutý turizmus ktorý je hlavným 

zdrojom príjmov krajiny 
• teroristické aktivity pod kontrolou 
• prekonanie recesie, naštartovanie 

hospodárskeho rastu 
• zmeny v súkromnom sektore 
• nárast európskeho exportu do 

krajiny 
• pilier Severnej Afriky 

• verejný sektor je dominantným 
v ekonomike 

• pomalé implementovanie zmien 
a zavádzanie reform 

• strnulosť monetárnej politiky, 
neschopnosť riešiť problémy 
likvidity spomaľuje hospodársky rast 

• zvýšenie kurzu domácej meny 
ohrozilo konkurencieschopnosť 
krajiny na zahraničných trhoch 

• stupňujúce sa napätie v spoločnosti 
kvôli spoločnenským a sociálnym 
rozdielom 

• vysoký schodok štátneho rozpočtu, 
navýšenie verejného dlhu 

• nevyhovujúca infraštruktúra 
 
 
Ciele firmy na egyptskom trhu 
 
Kvalitatívne 

- budovať vzťah s distribútormi v krajine sústredením sa na vzájomnú 
komunikáciu 

- pretlačiť produkt do obchodných reťazcov 



- zriadiť marketingové oddelenie v krajine, posilniť značku a jej 
rozpoznateľnosť konzementmi 

- po etablovaní sa na  trhu preniknúť na trhy susedných krajín 
severnej Afriky 

 
Kvantitatívne 
Aktuálne je v Egypte plnených do fliaš  200 mil. litrov vody ročne. Pri 
zodpovedajúcej snahe je reálne, že firma dosiahne  5% podielu na trhu počas 
prvých piatich rokov. To znamená, predá 10 mil. litrov vody ročne.  
 
 
Rok Počet 

kontajnerov 1 
Objem  
Fľaše 

Počet 
fliaš 
ročne 

Počet 
L 
ročne 

Cena 
(Sk/ 
fľaša) 

Tržby ro čne 

2003 24 1,5 347 760 919 080 10,94 3 804 494 
 20 0,5 794 880   7,1 5 643 648 
2004 48 1,5 695 520 1 838 160 10,94 7 608 989 
 40 0,5 1 589 760   7,1 11 287 296 
2005 96 1,5 1 391 040 3 676 320 10,94 15 217 978 
 80 0,5 3 179 529   7,1 22 574 592 
2006 192 1,5 2 782 080 7 352 640 10,94 30 435 956 
 160 0,5 6 359 040   7,1 45 149 184 
2007 288 1,5 4 173 120 11 028 960 10,94 45 653 933 
 240 0,5 9 538 560   7,1 67 723 776 
1 počet kontajnérov ročne 
  na prepravu budeme používať iba 40 stopové kontajnery 
 
 
Právne faktory 
Etiketovanie 

- nápisy na fľašiach musia byť uvedené v arabštine 
- etikety musia vykazovať: výrobcu, importéra, obsah (podrobné zloženie), 

váhu, dátum výroby a dátum spotreby 
- doby spotreby sú predpísané 
- ak je v čase dovozu tovar spotreby už za polovicou, tovar bude vrátený 
- veľkosť a umiestnenie písma na etikete nie sú stanovené predpismi, 

avšak dátum výroby a spotreby musí byť uvedený priamo na každom 
balení 

 
Balenie v prepravkách (paletách) 
Na baleniach sa vyžaduje uviesť čitateľne v arabštine: názov firmy výrobcu, 
označenie produktu a krajina pôvodu.  
 



Stanovenie trvanlivosti 
Zákon stanovuje umiestnenie dátumu produkcie priamo na fľaši v strede kolku, 
alebo priamo na etikete v tlačenej forme, pričom trvanlivosť je zaručená jedným 
rokom od dátumu produkcie.  
 
Lokálne dane a poplatky 
Daň z predaja (General Sales Tax) je prepočítaná z preclenej (vyclenej hodnoty) 
a činí 10%. Poplatok za expedovanie (odbyt) pre tovar podliehajúci colnej sadzbe  
o viac ako 30% činí 3%, pre tovar podliehajúci colnej sadzbe medzi 5 – 30% činí 
2%.  
 
Colná sadzba: 38% 
 
Sprievodné exportné papiere 
 

- Obchodná faktúra 6x 
V angličtine, francúzštine alebo arabčine, nevyhnutná legalizácia kompetentnou 
Obchodnou komorou SR  a overenie rakúsko-egyptskou Obchodnou komorou 
(kompetentnou pre Slovensko) a následne egyptským veľvyslanectvom. 
 

- Osvedčenie o pôvode 2x 
Vystavené príslušnou Obchodnou komorou, overenie európsko-egyptskou 
obchodnou komorou a egyptským veľvyslanectvom 
 

- Bill of Lading 4x 
- Zoznam balenia 5x 

 
Legalizačné kroky 

- príslušná Obchodná komora 
- konzulárne oddelenie egyptského veľvyslanectva v SR 

 
Registrácia / osvedčenie v Egypte 
Produkt slúžiace ľudskej konzumácii musí byť otestovaný a povolený egyptským 
Ministerstvom zdravotníctva. Predávaný môže byť po obdržaní autorizačného 
kódu. Tento autorizačný kód musí byť viditeľný na etikete.   
 
 
 
 


