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Uroczysta inauguracja nowej linii Kanału Sueskiego
6 sierpnia 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja otwarcia nowej 37-kilometrowej linii Kanału
Sueskiego. Ekspansja Kanału umożliwiająca dwukierunkowy ruch w części kanału pozwoli
zmniejszyć czas oczekiwania statków z 18 do 11 godzin. Rządowe media przedstawiają rozbudowę
Kanału Sueskiego jako kluczowy projekt narodowy Egiptu. Według oczekiwań rządu ekspansja
Kanału pozwoli ożywić ruch żeglugowy na Morzu Śródziemnym i Czerwonym zwiekszajac ruch
żeglugowy z 49 do 97 statków dziennie, co pozwoli zwiększyc roczne przychody z 5,3 mld USD w
końcu 2015 r. do 13,2 mld USD w 2023 r. i wygeneruje ok. 1 mln nowych miejsc pracy.
http://www.dailynewsegypt.com/2015/08/06/egypt-seeks-to-boost-economy-through-expansion-ofsuez-canal/
Strefa ekonomiczna Kanału Sueskiego
Prezydent Abdel Fattah Al Sisi wydał dekret ustanawiający „specjalną strefę ekonomiczną” dla
obszaru wokół Kanału Sueskiego. Zgodnie z rozporządzeniem, na obszarze 460 km2 powstanie
międzynarodowe centrum logistyczno-przemysłowe, które przyciągać będzie zagranicznych
inwestorów. Podmioty prowadzące działalność handlową w strefie gospodarczej korzystać będą ze
zwolnień podatkowych i specjalnych regulacji celnych.
http://www.madamasr.com/news/economy/sisi-designates-suez-canal-area-special-economic-zone
Egzekucja zakładnika uprowadzonego w Kairze
12 sierpnia 2015 r. ugrupowanie terrorystyczne Wilayat Sinai /Prowincja Synaj/ uznające
zwierzchność Państwa Islamskiego opublikowało zdjęcia przedstawiające egzekucję chorwackiego
zakładnika uprowadzonego 22 lipca w Kairze. 31-letni Chorwat pracował w Egipcie dla francuskiego
przedsiębiorstwa Compagne Generale de Geophisique (CGG). Terroryści żądali za jego wydanie
uwolnienia muzułmańskich kobiet przebywających w egipskich więzieniach.
http://egyptianstreets.com/2015/08/12/online-footage-shows-beheading-of-croatian-hostage-in-egypt/
Ustawa antyterrorystyczna
16 sierpnia 2015 r. prezydent Abdel Fattah Al Sisi zatwierdził ustawę antyterrorystyczną. Ustawa
ustanawia sądy specjalne, przyznaje funkcjonariuszom policji oraz członkom sił zbrojnych dodatkową
ochronę prawną za użycie siły, wprowadza zaostrzone kary za finansowanie ugrupowań
terrorystycznych lub przynależność do nich, a także za tworzenie stron internetowych propagujących
terroryzm oraz za publikowanie fałszywych informacji o operacjach antyterrorystycznych.
Obrońcy praw człowieka obawiają się, że nowa ustawa może być wykorzystywana przeciw opozycji.
http://www.aljazeera.com/news/2015/08/egypt-adopts-controversial-anti-terror-law150817042612693.html
Zmiana wykonawcy projektu budowy nowej administracyjnej stolicy
Egipskie Siły Zbrojne podjęły decyzję o zmianie wykonawcy projektu nowej administracyjnej stolicy,
która wybudowana będzie na obszarze 700 km2 na wschód od Kairu. Według wcześniejszych ustaleń
wykonawcą projektu miała być emiracka firma Capital City Partners, jednak firmie nie udało się
zabezpieczyć środków finansowych na jego realizację. Urząd Inżynieryjny egipskich Sił Zbrojnych
zaproponował utworzenie komitetu „Urban Development+5”, w skład którego wejdzie pięciu
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profesorów inżynierii. Projekt zrealizowany będzie przez egipskie firmy deweloperskie oraz egipską
siłę roboczą.
http://www.egyptindependent.com//news/govt-settles-new-developer-new-capital
Spadek rezerw walutowych w lipcu 2015 r.
8 sierpnia 2015 r. Centralny Bank Egiptu ogłosił spadek rezerw walutowych pod koniec lipca br. do
18,534 mld USD w porównaniu do 20,080 mld USD odnotowanych w czerwcu 2015 r.
Po odsunięciu od władzy prezydenta Mohameda Mursiego znaczną pomoc finansową przekazały do
Egiptu Arabia Saudyjska, ZEA i Kuwejt. Przed rewolucją 2011 r., wartość rezerw kształtowała się na
poziomie 36 mld USD.
https://www.arabfinance.com/2015/pages/news/newsdetails.aspx?id=317281&lang=en&repcat=egne
Porozumienie o wymianie eksportowej między Egiptem a Ukrainą
Według doniesień państwowej agencji prasowej MENA z dnia 5 sierpnia 2015 r. zawarte zostało
porozumienie o wymianie eksportowej pomiedzy Egiptem a Ukrainą, dotyczace eksportu egipskiej
bawełny w zamian za import ukraińskiej pszenicy. Umowa podpisana została podczas wizyty w
Egipcie ukraińskiego ministra rolnictwa w ramach zacieśniania współpracy w dziedzinie rolnictwa.
W okresie pierwszych trzech kwartałów roku finansowego 2014-2015 Egipt zaimportował pszenicę o
wartości 1,63 mld. USD. W lipcu 2015 r. Egipt zakupił 120.000 ton pszenicy rosyjskiej i 60.000
pszenicy kanadyjskiej.
http://www.egyptindependent.com//news/egypt-agrees-export-cotton-ukraine-exchange-wheat-imports
Memorandum eksporterów w sprawie polityki walutowej CBE
Pięć komitetów eksportu złożyło na ręce premiera memorandum dotyczące polityki walutowej
Centralnego Banku Egiptu (CBE). Komitety domagają się, aby cena waluty wyznaczana była według
popytu i podaży, a nie na drodze decyzji administracyjnych podejmowanych przez CBE. Zaapelowały
również o to, aby regulacje CBE, wydawane często jako rozporządzenia ustne, były wyjaśnione i
opublikowane.
Eksporterzy mają problem z zakupem surowców koniecznych do produkcji eksportowanych
produktów. Ich zdaniem, decyzje podejmowane przez CBE w celu zwalczania czarnego rynku walut
są destrukcyjne dla egipskiej gospodarki.
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=320324&lang=en&repcat=egne
Plany rozwoju internetu do końca 2016 r.
Minister komunikacji zapowiedział plany rozwoju egipskiej branży internetowej, m.in. zwiększenie
liczby użytkowników internetu o 500 tys. nowych użytkowników do końca 2015 r. oraz o 1,5 mln
użytkowników do końca 2016 r., a także wzrost wskaźnika penetracji internetu z 34% do 50% do
końca 2016 r. i zwiększenie minimalnej prędkości z 1 megabitu do 2 megabitów na sekundę. Aktualna
liczba użytkowników internetu szerokopasmowego ADSL to 3,4 mln.
W pierwszym kwartale 2016 r. Egipt rozpocznie również oferowanie usług telefonii komórkowej 4G,
a firma Telecom Egypt, monopolista sieci stacjonarnej, stanie się czwartym w kraju dostawcą obok
firm Vodafone Egypt, Etisalat i Mobinil oferującym usługi telefonii komórkowej.
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=320276&lang=en&repcat=egne
Oskarżenia o stosowanie praktyk monopolistycznych przez firmę Oriental Weavers
Oriental Weavers, jeden z największych światowych producentów dywanów tkanych maszynowo
zaprzeczył oskarżeniom wysuwanym wobec niego przez egipski Urząd Ochrony Konkurencji. Zarzuty
dotyczą stosowania praktyk monopolistycznych poprzez zawieranie z dystrybutorami umów o
wyłączność, uniemożliwiających im sprzedaż dywanów innych producentów. Przedstawiciele firmy
Oriental Weavers oświadczyli, że kwestionowane umowy zostały zmodyfikowane już trzy lata
wcześniej. Jeśli sąd orzeknie, że popełnione zostało przestępstwo, firma może zostać ukarana grzywną
w wysokości do 300 mln EGP.
http://www.egyptindependent.com//news/statement-oriental-weavers-denies-monopolistic-practices
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