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Przyjęcie ustawy o reformie służby cywilnej
Egipski parlament przyjął ustawę o reformie służby cywilnej, mającą na celu
zwalczanie korupcji i biurokracji. Przyjęte poprawki przewidują wprowadzenie systemu
ewaluacji pracy urzędników według kompetencji przy jednoczesnym ograniczeniu
dotychczasowego systemu opartego na stażu. Na stanowiskach publicznych
zatrudnionych jest obecnie ok. 6,5 mln pracowników państwowych. W opinii
prezydenta Egiptu, dla sprawnej administracji wystarczyłby 1 mln urzędników, co
wskazuje na plany drastycznych cięć. Przeciwko wprowadzeniu zmian demonstrowali
pracownicy państwowi. Przyjęta ustawa jest częścią pakietu reform, który obejmuje
także zmniejszenie subwencji i wprowadzenie podatku VAT. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=364849&lang=en
&repcat=egne
Mniejsza o 13% wartość importu do Egiptu w lipcu br.
Według danych egipskiego urzędu statystycznego CAPMAS, w lipcu br. deficyt
handlowy Egiptu ukształtował się na poziomie 30,9 mld EGP, odnotowując 13,1%
spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość eksportu
wzrosła o 15,5% w skali rocznej do wartości 15,4 mld EGP, podczas gdy wartość
importu spadła o 5,3% do wartości 46,3 mld EGP. Największy spadek importu
odnotowano w branży samochodów (35,3%) oraz stali (16,7%). Jednocześnie wzrosła
wartość importu mięsa (34,1%) oraz organicznych i nieorganicznych materiałów
chemicznych (35,9%). W styczniu br. gubernator CBE, Tarek Amer oświadczył, że w
2016 r. rząd planuje zmniejszenie importu o 25% wartości do 60 mld USD w
porównaniu do 80 mld USD importu zarejestrowanego w 2015 r. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=365609&lang=en
&repcat=egne
Wniosek CBE o sprzedaż części rezerw złota Skarbu Państwa
Wg anonimowego oficjalnego źródła wysokiej rangi, Centralny Bank Egiptu wystąpił z
wnioskiem do Ministerstwa Finansów o sprzedaż części rezerw złota Skarbu Państwa w
celu zwiększenia rezerw walutowych Egiptu. Ministerstwo Finansów analizuje wniosek
pod kątem prawnym. Według przepisów, sprzedaż złota Skarbu Państwa powinna
odbywać się na drodze licytacji, a nie poprzez sprzedaż bezpośrednią. We wrześniu br.
wartość rezerw złota kształtowała się na poziomie 3,2 mld USD. Według danych
publikowanych przez CBE, rezerwy złota Skarbu Państwa wynoszą ok. 75,6 ton /2,43
mln uncji/. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=365705&lang=en
&repcat=egne

Stopa ubóstwa w Egipcie powyżej 27% w 2015 r.
Według danych egipskiego urzędu statystycznego CAPMAS, stopa ubóstwa w Egipcie
wzrosła do 27,8% w 2015 r. w porównaniu do 25,2% odnotowanych w latach 2010 –
2011, zaś stopa skrajnego ubóstwa wyniosła 5,3%, co związane jest ze wzrostem cen
podstawowych produktów spożywczych. Obecna granica ubóstwa wynosi średnio 482
EGP /ok. 54 USD/ miesięcznie, podczas gdy granica skrajnego ubóstwa to 322 EGP /36
USD/ miesięcznie. W najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej znajduje się ludność
mieszkająca w Górnym Egipcie, gdzie 56,8% mieszkańców obszarów wiejskich oraz
ok. 33% mieszkańców miast nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb. Liczba
Egipcjan korzystających obecnie z dotacji rządowych na zakup podstawowych
produktów żywnościowych wynosi 71 mln osób. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=365890&lang=en
&repcat=egne
CBE zwiększa środki na zapewnienie rezerw towarów strategicznych
Centralny Bank Egiptu CBE przeznaczył 1,8 mld USD na zapewnienie rezerw towarów
strategicznych na okres 6 miesięcy. Podczas konferencji prasowej minister zaopatrzenia
rynku potwierdził, że Egipt posiada rezerwy pszenicy i olejów roślinnych na najbliższe
5 miesięcy, a zapasy podstawowych produktów spożywczych będą uzupełniane.
Realizacja zaopatrzenia koordynowana będzie przez armię egipską. Wypowiedź
ministra była odpowiedzią na pojawiające się w prasie informacje o zbliżającym się
kryzysie żywnościowym. W październiku br. egipskie media informowały o
problemach importowych i niedoborem cukru w punktach sprzedaży detalicznej,
cytując wypowiedzi handlowców, którzy potwierdzali niemożliwość uzupełnienia
zaopatrzenia. Konsumpcja cukru w Egipcie kształtuje się na poziomie ok. 3 mln ton
cukru rocznie, podczas gdy produkcja lokalna wynosi ok. 2 mln ton. Niedobór
uzupełniany jest zwykle w okresie lipiec – październik, kiedy kończą się lokalne
dostawy cukru z buraków i trzciny cukrowej. Jednak 50% wzrost globalnych cen cukru
w ciągu ostatniego roku w połączeniu z niedoborem rezerw walutowych i wzrostem cen
dolara na rynku równioległym /15 EGP w porównaniu do oficjalnej ceny 8,8 EGP/
sprawiły, ze import cukru stał się zbyt kosztowny i zbyt ryzykowny. Natomiast cukier
produkowany przez egipskie fabryki państwowe, wcześniej zaopatrujące sektor
prywatny, trafia teraz do rządowych punktów sprzedaży produktów dotowanych.
Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/pages/news/newsdetails.aspx?id=366175&lang=en
&repcat=egne
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=366241&lang=en
&repcat=egne
Komitet rządowy określi marże zysku ze sprzedaży produktów żywnościowych
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 19 października br., premier
Egiptu, Sherif Ismail poinformował, że utworzony został komitet rządowy, którego
zadaniem będzie określenie marż zysku ze sprzedaży podstawowych towarów
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żywnościowych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Egipcie wzrasta niezadowolenie
społeczne z powodu niedoboru podstawowych produktów spożywczych i rosnących
cen. Premier podkreślił, że komitet nie będzie określał cen, zajmie się natomiast
przygotowaniem odpowiednich mechanizmów dla ustalenia marż ze sprzedaży
strategicznych towarów lokalnych i importowanych, m. in. takich jak cukier, ryż i
pszenica. W skład kierowanego przez premiera komitetu wejdą ministrowie rozwoju,
handlu, finansów, inwestycji i zaopatrzenia, a także przedstawiciele Ministerstwa
Obrony, agencji wywiadu oraz państwowych instytucji antykorupcyjnych i
konsumenckich. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=366327&lang=en
&repcat=egne
Projekt nowego prawa inwestycyjnego
Egipska minister inwestycji, Dalia Khorshid, zapowiedziała, że nowa ustawa
inwestycyjna zostanie przekazana pod obrady rządu w listopadzie br. Nowa ustawa
koncentruje się na dywersyfikacji zachęt i gwarancji dla inwestorów. Prace nad
przygotowaniem nowego prawa trwały przez sześć miesięcy. Wprowadzane zmiany
mają na celu wzmocnienie zaufania inwestorów, zmniejszenie biurokracji, ułatwienie
procedur uzyskiwania pozwoleń na projekty i zwiększenie atrakcyjności rynku
egipskiego dla inwestycji zagranicznych.
Egipt dąży do ożywienia gospodarki poprzez zwiększenie napływu inwestycji
zagranicznych. Wartość BIZ w roku finansowym 2015/2016 w Egipcie ukształtowała
się na poziomie ok. 6,84 mld USD odnotowując wzrost o 46 mln USD względem roku
wcześniejszego. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=366331&lang=en
&repcat=egne
Wzrost rezerw walutowych CBE we wrześniu br.
Premier Egiptu Sherif Ismail potwierdził, że dodatkowe 3 mld USD przekazane na
zwiększenie rezerw walutowych Centralnego Banku Egiptu we wrześniu br. pochodziły
z Arabii Saudyjskiej /depozyt o wartości 2 mld USD/ oraz z Banku Światowego /1 mld
USD – pierwsza część zatwierdzonego przez BŚ kredytu o wartości 3 mld USD/. We
wrześniu br. wartość rezerw walutowych CBE wzrosła do 19,59 mld USD z 16,56 mld
USD, którymi dysponował CBE w sierpniu br. Otrzymane środki finansowe będą
stanowić zabezpieczenie dla 12 mld USD kredytu udzielonego Egiptowi przez MFW.
Wstępna umowa, jaką MFW zawarł z Egiptem w sierpniu br. przewiduje konieczność
zabezpieczenia przez Egipt 5 - 6 mld USD jako jeden z warunków ostatecznego
zatwierdzenia kredytu. W sierpniu br. Egipt podpisał porozumienie z ZEA w sprawie
uzyskania kredytu 1 mld USD na okres 6 lat. Więcej:
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=365633&lang=en
&repcat=egne
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=365704&lang=en
&repcat=egne
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