Ocena Egiptu w rankingu Doing Business 2015

Egipt zajął 112 miejsce spośród 189 krajów sklasyfikowanych w raporcie na temat
przedsiębiorczości Doing Business 2015, oceniającym na ile warunki prawno-regulacyjne
sprzyjają zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw w poszczególnych krajach. Projekt Doing
Business realizowany jest corocznie pod auspicjami Banku Światowego na podstawie danych i
ankiet nadsyłanych ze 189 krajów.
Ogólna ocena Egiptu wynikająca ze średniej ocen otrzymanych spośród dziesięciu
ocenianych kategorii spadła o jeden punkt w porównaniu z raportem z roku 2014. W dwóch
kategoriach /ochrona inwestorów mniejszościowych, handel zagraniczny/ odnotowano wzrost, w
sześciu kategoriach /zakładanie firmy, płacenie podatków, podłączenie elektryczności, uzyskanie
zezwoleń na budowę, dostęp do kredytu, prawo upadłościowe i naprawcze/ ranking Egiptu uległ
obniżeniu, w dwóch kategoriach /rejestrowanie własności, dochodzenie praw z umowy/
utrzymana została ocena z roku poprzedniego.
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Zakładanie firmy
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Zmiana pozycji
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73

Uzyskanie zezwoleń budowlanych
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Podłączenie elektryczności

102
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Rejestrowanie własności

84

84

Dostęp do kredytu

67

71
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153

135
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149
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101

99
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Prawo upadłościowe i naprawcze
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126
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Największy wzrost odnotowano w kategorii „ochrona inwestorów mniejszościowych”:
Egipt awansował o 18 miejsc, z pozycji 153 na 135, co w dużej mierze zawdzięcza
zatwierdzeniu w lutym 2014 r. nowych przepisów finansowych gwarantujących lepszą ochronę
inwestorów. Według nowych zasad firmy zobowiązane są do ujawniania akcjonariuszom
informacji dodatkowych, umożliwiających pełniejszy wgląd w transakcje zawierane z
podmiotami powiązanymi.
Egipt awansował także o dwie pozycje z miejsca 101 na 99 w kategorii „handel
zagraniczny”. Dla realizacji eksportu standardowego kontenera towarów konieczne jest
przedstawienie 8 dokumentów. Procedury eksportowe trwają 12 dni przy kosztach 625 USD.
Dla realizacji importu standardowego kontenera towarów przedstawić należy 10 dokumentów, a
koszt procedur importowych, trwających 15 dni, wynosi 790 USD.
Jednocześnie Egipt odnotował 8-stopniowy spadek z pozycji 141 na 149 w ramach kategorii
„płacenie podatków”, oceniającej godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań
podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek. Spełnienie procedur
związanych z płaceniem podatków zajmuje w Egipcie na przestrzeni roku przeciętnie 392
godziny, a suma należnych podatków sięga 45% zysku firmy.
Spadek o 6 pozycji z miejsca 67 na 73 odnotowano przy ocenie kryterium „zakładanie
firmy”. Rozpoczęcie działalności gospodarczej zajmuje 8 dni i wymaga realizacji 7 procedur.
Koszty procedur kształtują się na poziomie 9,2% dochodu narodowego na głowę mieszkańca.
O 3 punkty, z miejsca 123 na 126 spadła również pozycja Egiptu pod względem oceny „prawo
upadłościowe i naprawcze”, a o 4 punkty, z miejsca 67 na 71 obniżeniu uległa pozycja w
kategorii „dostęp do kredytu”. Czas postępowania upadłościowego zajmuje średnio 2,5 roku, a
jego koszty sięgają 22% masy upadłości przy wysokim prawdopodobieństwie chaotycznej
sprzedaży firmy. Średnia stopa odzysku /centy z dolara roszczenia/ to 26,6. Natomiast ocena
dostępności kredytowej ujawnia, że zaledwie 5,8% egipskiej dorosłej populacji objęte jest
publicznym a 21,8% - prywatnym rejestrem kredytowym.
Pozycja Egiptu pod względem łatwości „podłączenia elektryczności” spadła o 4 punkty
na miejsce 106. Według szacunków procedury podłączenia przedsiębiorstwa do sieci
elektrycznej zajmują 54 dni przy kosztach 64.000 EGP /304,6% dochodu narodowego na głowę
mieszkańca/. Egipt boryka się z problemem niedoboru energii od czasu rewolucji 2011 r.
Produkcja gazu ziemnego wykorzystywanego do generowania energii jest niewystarczająca na
potrzeby produkcji krajowej, co zmusza rząd do ograniczania dotacji do paliw oraz podnoszenia
cen energii.
W kategorii „uzyskanie zezwoleń na budowę” Egipt spadł o jedno miejsce na pozycję
142. Słaba ocena Egiptu w tym rankingu wynika z faktu, że uzyskanie zezwolenia wymaga
dopełnienia 20 procedur, a czas jego uzyskania wydłuża się do 179 dni. Nieznaczny spadek
odnotował natomiast koszt uzyskania zezwolenia: według raportu Doing Business in Egypt 2015
wynosił on 1,9% wartości budynku w porównaniu do 2,2% wartości budynku w roku
poprzednim.
Egipt utrzymał natomiast pozycję z roku ubiegłego /84 miejsce/ w kategorii
„rejestrowanie własności”. Okres konieczny do dopełnienia rejestracji własności w Egipcie (8
procedur) wynosi 63 dni. Koszt rejestracji to 0,7% wartości nieruchomości.
Najniższą pozycję Egipt odnotował w kategorii „dochodzenie praw z umowy” zajmując
podobnie jak w roku ubiegłym miejsce 152, co odzwierciedla brak poprawy skuteczności
systemu sądownictwa. Zgodnie z danymi zebranymi przez autorów raportu, dochodzenie praw z
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tytułu umowy wymaga realizacji 42 procedur przy kosztach 26% wartości przedmiotu sporu.
Okres egzekwowania umów wynosi ok. 1010 dni.
Przedstawiciele Egiptu wyrazili niezadowolenie z wyników raportu Doing Business
2015, pomimo że ogólny wynik uzyskany przez Egipt był wyższy niż w roku ubiegłym.
Najwięcej kontrowersji wywołał spadek oceny Egiptu w kategoriach „zakładanie firmy” oraz
„handel zagraniczny”. Według strony egipskiej, raport nie uwzględnia również zmian
wprowadzonych przez GAFI dla zmniejszenia opłat i skrócenia czasu niezbędnego do realizacji
procedur rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednakże według autorów raportu Doing
Business 2015, analiza uwarunkowań prowadzenia biznesu uwzględnia nie tylko przyjęcie przez
rząd poszczególnych przepisów, ale również ich wprowadzanie w życie oraz skuteczność
egzekwowania.
Opracowanie:
WPHI w Kairze, styczeń 2015 r.
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