Zarządzanie bankowymi aktywami walut zagranicznych
w Egipcie
W ramach wprowadzonego w Egipcie z dniem 30 grudnia 2012 roku systemu
aukcyjnej sprzedaży bankom komercyjnym walut zagranicznych Centralny Bank Egiptu
/CBE/ organizuje ForexAuction 3 razy w tygodniu. W dniu 11 lutego br. odbyła się
kolejna, 20-ta aukcja, podczas której CBE zasilił gospodarkę egipską w 37,8 mln dol.
USA z przeznaczonych do sprzedaży w tym dniu 40 mln dol. USA. Aukcyjna cena
sprzedaży dolarów wyniosła 6,7082 EGP/1 $ i była niewiele wyższa od ceny dolara
uzyskanej podczas poprzedniej sesji aukcyjnej.
Ilość dolarów oferowanych przez CBE do sprzedaży w ramach ForexAuction
stopniowo zmniejszała się – podczas pierwszych sesji aukcyjnych CBE oferował do
sprzedaży 75 mln dol. USA, następnie zmniejszając tę ilość do 60 mln a ostatnio do 50
mln dol. USA. Wyznaczony limit do 11 mln dol. USA kupna waluty przez bank nie
oznacza praktycznej możliwości zakupu deklarowanej przez bank jako potrzebnej ilości
waluty. W rezultacie wprowadzonego systemu ForexAuction CBE przeznacza
tygodniowo na potrzeby egipskiego systemu bankowego/gospodarki do 150 mln dol.
USA.1 Ograniczenie skali dostępności rezerw zagranicznych na rynku egipskim jest
efektem m.in. spadku ich wartości – w styczniu br. rezerwy walutowe Egiptu zmniejszyły
się o ok. 1,4 mld dol. USA do ok. 13,6 mld dol. USA. W efekcie funt egipski osłabł –
jego wartość wymienna zmniejszyła się z 6,35 EGP/1 dol. USA w dniu 2 stycznia 2013 r.
do 6,73 EGP/1 dol. USA w dniu 19 lutego br., niemniej w okresie ostatnich ok. 2 tygodni
względnie ustabilizowała się na obecnym poziomie.
W ramach kontroli dopływu waluty zagranicznej na rynek i przeciwdziałania
„czarnemu rynkowi”2 walutowemu CBE wprowadził limit wypłat z rachunków
bankowych walut zagranicznych dla osób fizycznych do 10 tys. dol. USA dziennie i dla
osób prawnych do 30 tys. dol. USA dziennie, jak również określił maksymalną wartość
łączną transferu waluty zagranicznej przez osobę fizyczną do 100 tys. dol. USA.
Wprowadzona została 1% opłata przy zakupie waluty zagranicznej przez osoby fizyczne
/w ramach przeciwdziałania przez obecnego gubernatora CBE spekulacjom na „czarnym
rynku” ta opłata została zniesiona i złagodzone zostało zasilanie w waluty zagraniczne
kantorów wymiany przez banki komercyjne/.3 Jednocześnie CBE wydał bankom
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komercyjnym zalecenie zarządzania posiadanymi zasobami waluty zagranicznej
zapewniającego możliwości realizowania importu podstawowych surowców /żywności,
farmaceutyków, benzyny i ropopochodnych/.
Warunkiem podstawowym dla realizacji przez każdy egipski bank komercyjny
transferu walutowego za granicę z tytułu importu towarowego jest dostarczenie przez
firmę egipską oryginałów dokumentów handlowych wymaganych w imporcie. Banki nie
mogą realizować transferu waluty za granicę z tytułu importu towarowego bez
dostarczenia do banku przez importującą firmę egipską dokumentów potwierdzających
import. Wg ocen w praktyce bankowa procedura wydania decyzji o realizacji transferu z
tytułu importu jest wydłużona do 5 dni roboczych.
W Egipcie formalnie nie zostało wprowadzone ograniczenie realizacji
płatności/transferów walutowych z tytułu importu towarowego, niemniej w warunkach
ograniczonego dostępu do walut zagranicznych banki komercyjne w Egipcie4
wprowadziły indywidualnie zmodyfikowane regulacje gospodarowania aktywami walut
zagranicznych, ograniczające wypływ walut na „czarny rynek” oraz umożliwiające
zachowanie płynności pokrycia potrzeb importowych firm egipskich.5
Przykładowe regulacje wprowadzone przez banki komercyjne:
National Bank of Egypt
– minimalna ilość zakupu waluty przez klienta banku wynosi 5 tys. dol. USA, a w
przypadku zamiaru zakupu ponad 5 tys. dol. USA placówki banku są zobowiązane do
przesłania dokumentów do administracji banku zobowiązanej do wydania decyzji w
okresie 2 dni;
- sprzedaż waluty zagranicznej o wartości ponad 10 tys. dol. USA jest zabroniona;
- zapotrzebowanie klienta banku na transfer walut za granicę jest przekazywane
do administracji banku, która jest zobowiązana wydać klientowi dokumenty
gwarantujące transfer maksymalnie do 100 tys. dol. USA;
- warukiem zakupu/transferu walut jest posiadanie przez klienta kont bankowych
w funtach egipskich i w dolarach USA przez okres minimum 6 miesięcy;
United Bank of Egypt
- bank ograniczył sprzedaż i transfer walut zagranicznych do grupy klientów
posiadających rachunek bankowy w walucie zagranicznej;
Banque du Caire
- klienci banku mogą realizować wypłaty z rachunku bankowego do 10 tys. dol.
USA dziennie pod warunkiem, że klient posiada konto w banku założone przed 2012 r.
/pozostali klienci banku muszą oczekiwać 1 miesiąc na decyzję w sprawie zakupu waluty
zagranicznej/;
Bank of Alexandria
- warunkiem sprzedaży waluty zagranicznej lub jej transferu za granicę jest
posiadanie przez klienta banku rachunku bankowego w walucie zagranicznej oraz
wyrażenie zgody przez administrację banku na realizację transakcji;
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Banque Misr
- klienci banku mogą kupić do 1 tys. dol. USA dziennie pod warunkiem realizacji
wszystkich wypłat w oddziale banku, w którym założono rachunek klienta, oraz otwarcia
rachunku minimum 2 miesiące przed dokonaniem wypłaty;
- transfer za granicę waluty wymaga przedstawienia oryginałów dokumentów
uzasadniających operację i uzyskania aprobaty administracji banku oraz utrzymania
limitu 5 tys. dol. USA dziennie;
Arab Investment Bank
- klienci banku nie mogą kupić waluty zagranicznej bez przedstawienia
wymaganych dokumentów, uzasadnionych powodów oraz uzyskania aprobaty
administracji banku;
- klienci indywidualni mogą wypłacić z konta bankowego do 10 tys. dol. USA po
uzyskaniu akceptacji administracji banku;
Industrial Development and Workers Bank of Egypt, National Bank of Greece
oraz National Bank for Development nie zezwalają na sprzedaż klientom waluty
zagranicznej uzasadniając decyzję chęcią ograniczenia spekulacji na „czarnym rynku”
oraz uniknięcia negatywnego wpływu na płynność realizacji przez bank transakcji
importowych.
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