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Wznowienie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Egiptu
31 marca 2015 r. Barack Obama poinformował telefonicznie prezydenta Egiptu Abd al-Fattaha asSisiego o wznowieniu dostaw myśliwców F-16, rakiet Harpoon oraz czołgów M1A1 Abrams.
Wznowiona będzie również pomoc militarna w wysokości 1,3 mld USD rocznie, zawieszona w
październiku 2013 r. Począwszy od 2018 r. pomoc przekazywana będzie w czterech kategoriach:
walka z terroryzmem, bezpieczeństwo półwyspu Synaj, ochrona granic i obszarów morskich, a także
utrzymanie sprawności systemów uzbrojenia.
Business Monthly, May 2015
Wzrost deficytu bilansu płatniczego
W pierwszej połowie roku finansowego 2014/2015 odnotowano wzrost deficytu bilansu płatniczego
do poziomu 1 mld USD w stosunku do nadwyżki 2 mld USD odnotowanej w analogicznym okresie
roku poprzedniego. Według danych Centralnego Banku Egiptu wzrost deficytu spowodowany jest
wydatkami o wartości 3 mld USD przeznaczonymi na spłatę obligacji oraz zwrot depozytów CBE.
Jednocześnie, saldo ujemne na rachunku bieżącym wzrosło do 4,3 mld USD z 866 mln USD w roku
wcześniejszym. Wartość oficjalnych przelewów spadła z 6,2 mld USD do 2,6 mld USD. Wzrosły
natomiast dochody z sektora turystyki (nadwyżka 3,9 mld USD) oraz BIZ (2,7 mld USD w
porównaniu do 2,1 mld USD w roku poprzednim).
Business Monthly, April 2015
Wzrost rezerw walutowych w kwietniu 2015 r.
Pod koniec kwietnia 2015 r. wartość egipskich rezerw walutowych wzrosła do 20,525 mld USD w
porównaniu do 15,291 mld w miesiącu poprzednim. Wzrost wartości rezerw związany jest z
przekazaniem przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt pomocy
finansowej w wysokości 6 mld USD w kwietniu 2015 r. Jest to kolejna transza pomocy przekazanej
Egiptowi przez te kraje od czasu odsunięcia od władzy Mohameda Mursiego w lipcu 2013 r.
http://www.egyptindependent.com//news/egypt-s-foreign-reserves-20525bn-end-april
Przetarg na wynajęcie pływającego terminala gazowego
Egipt ogłosił przetarg na wynajem pływającego terminalu skroplonego gazu ziemnego na okres 5 lat.
Dokumenty wysłane zostały do ośmiu międzynarodowych firm. Pływający terminal przekształcający
schłodzony LNG w postać gazową będzie drugim tego typu w Egipcie. W kwietniu do Egiptu
dostarczony został terminal norweskiej firmy HØEGH LNG.
Egipt, który był kiedyś eksporterem energii, zmaga się obecnie z kryzysem energetycznym na skutek
spadku produkcji ropy i gazu oraz wzrostu konsumpcji. W roku bieżącym oraz przyszłym LNG do
Egiptu dostarczą: rosyjska firma Gazprom, algierska firmą Sonatrach oraz firmy Trafigura, Vitol i
Noble.
http://www.egyptindependent.com//news/egypt-issues-tender-second-lng-import-terminal
Wzrost cen samochodów
Na początku maja 2015 r. firmy motoryzacyjne zwiększyły ceny 50 modeli samochodów. Jest to
kolejny wzrost cen po podwyżce kwietniowej spowodowanej wzrostem kursu dolara amerykańskiego
oraz ograniczeniami depozytów walutowych wprowadzonymi przez Centralny Bank Egiptu.
http://www.dailynewsegypt.com/2015/05/19/dollar-exchange-rate-forces-increased-automotive-prices/
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Wstrzymanie lokalnego montażu modeli Mercedes Benz w Egipcie
Przedstawiciele firmy Mercedes Benz oświadczyli, że montaż samochodów w Egipcie w dłuższej
perspektywie nie będzie ekonomicznie opłacalny. Decyzja ta związana jest ze zmianą globalnej
strategii koncernu w odniesieniu do modeli wchodzących na rynek w latach 2014 - 2015. Lokalna
produkcja samochodów osobowych Mercedes Benz w Egipcie zakończy się w maju 2015 r.
Jednocześnie przedstawiciele firmy Mercedes-Benz podkreślili, że decyzja nie wpłynie na
ograniczenie sprzedaży i dystrybucji samochodów osobowych w Egipcie
Business Monthly, May 2015
Konieczność budowy systemów magazynowanie energii elektrycznej
Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed rozwojem branży odnawialnych źródeł energii w
Egipcie jest brak technologii magazynowania energii elektrycznej. Z uwagi na fakt, że generowanie
energii odnawialnej jest niestabilne, jej magazynowanie jest niezbędne dla możliwości jej
użytkowania w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Systemy magazynowania energii ograniczą
potrzebę budowania elektrowni wymagających dużych nakładów inwestycyjnych.
http://www.dailynewsegypt.com/2015/05/24/electricity-storage-is-egypts-major-challenge-torenewable-energy-expansion/
Realizacja projektów ochrony zdrowia
W ramach rządowych planów poprawy jakości usług opieki zdrowotnej, egipski minister zdrowia i
ludności przeznaczył 3 mld EGP na finalizację projektów związanych z ochroną zdrowia oraz
modernizację szpitali El Agouza i Ein Shams. Rząd negocjuje także warunki uzyskania kredytu z
Banku Światowego w wysokości 300 mln USD przeznaczonego na zakup leków i sprzętu
medycznego dla szpitali państwowych. Okres spłaty wynosić będzie 25-30 lat przy oprocentowaniu na
poziomie 3,5%.
M.E.N., 19.05.2015
Egipsko-Rosyjskie Forum Biznesowe
W dniach 25-26 maja 2015 r. w Kairze odbyło się Egipsko-Rosyjskie Forum Biznesowe, w którym
udział wzięła delegacja 120 rosyjskich firm pod przewodnictwem rosyjskiego ministra przemysłu
Denisa Manturova. Tematem rozmów były miedzy innymi: inwestycje w sektorze infrastruktury i
transportu, utworzenie rosyjskiej strefy przemysłowej na terenie Kanału Sueskiego oraz wejście na
egipski rynek rosyjskiej firmy montażu samochodów osobowych i dostawczych AvtoVAZ.
Rozpoczęto też negocjacje w sprawie utworzenia funduszu inwestycyjnego o wartości 2 mld USD w
celu finansowania wspólnych projektów.
http://www.egyptindependent.com//news/egyptian-russian-investment-fund-2-bn
http://www.dailynewsegypt.com/2015/05/26/egypt-studies-russian-road-infrastructure-investmentssupply-minister/
Spadek dochodów z Kanału Sueskiego
W lutym 2015 r. dochody z Kanału Sueskiego spadły do 382 mln USD w porównaniu z 434,8 mln
USD uzyskanymi w styczniu 2015 r. Zarząd Kanału Sueskiego ocenia, że jest to spadek przejściowy, a
wartość tegorocznych dochodów przekroczy 40 mld EGP. Według oficjalnych danych 16 mld EGP
wydane zostało na budowę nowego kanału, którego ukończenie planowane jest na sierpień 2015 r.
Business Monthly, April 2015
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