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Zwiększenie limitu bankowych depozytów walutowych do 1 mln USD
Centralny Bank Egiptu podjął decyzję o zwiększeniu limitu depozytów walutowych w
egipskich bankach do 1 mln USD miesięcznie lub równowartości tej kwoty w innych walutach
zagranicznych, bez określania limitu dziennego. Decyzja ma zastosowanie tylko wobec
egipskich firm eksportowych realizujących konieczny import towarowy przy czym wartość
depozytu musi odpowiadać wartości importu. Egipska firma eksportowa musi także przedstawić
odpowiednie dokumenty potwierdzające, że w okresie trzech ostatnich miesięcy
wyeksportowała towary o wartości nie niższej niż wartość waluty zagranicznej deponowanej na
koncie bankowym.
http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/15/cbe-raises-dollar-deposit-ceiling-to-1m-dollar-amonth/
Wzrost wartości dolara amerykańskiego na egipskim rynku równoległym
Wartość dolara amerykańskiego na rynku równoległym w Egipcie w dniu 16 lutego 2016 r. po
raz pierwszy w historii przekroczyła próg 9 EGP. Jako jedną z przyczyn spadku wartości
egipskiej waluty podaje się decyzję Centralnego Banku Egiptu o zwiększeniu do 1 mln dol.
USA limitu depozytów bankowych w walutach zagranicznych. Pojawiają się także
przypuszczenia, że wzrost ceny dolara może być skutkiem informacji o założeniu budżetu
państwowego na rok finansowy 2016/2017 zwiększajacym wzrost oficjalnej ceny dolara do 8,25
EGP. Według prognoz bankierów i ekonomistów w pierwszej połowie br. nastąpi dewaluacja
egipskiej waluty - do końca czerwca 2016 r. bankowy kurs dolara amerykańskiego może
wynosić 8,5 EGP.
http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/16/dollar-exceeds-egp-9-in-egyptian-informalmarket-for-first-time/ http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N15U2EV
Projekty ustaw nowego parlamentu
W opinii egipskich parlamentarzystów spadek wartości funta egipskiego oraz kryzys rezerw
zagranicznych należą do najważniejszych kwestii, które omawiane będą po uformowaniu
stałych wyspecjalizowanych komitetów. Do najważniejszych zadań parlamentu należeć będzie
stworzenie warunków sprzyjających bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Planowane jest
wprowadzenie poprawek do aktualnie obowiązującego prawa inwestycyjnego. Na zatwierdzenie
przez parlament czeka także szereg projektów ustaw dotyczących m. in. emerytur, ubezpieczeń
społecznych, systemu wynajmu mieszkań, służby cywilnej oraz podatku VAT.
Wśród propozycji mających na celu poprawę stanu egipskich finansów znajdują się m. in.
zwiększenie opłat celnych oraz całkowity zakaz obrotu walutą zagraniczną poza systemem
bankowym.
http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/15/mps-call-for-banning-dollar-trading-outsidebanks-increasing-customs-on-imports/

Wzrost wartości inwestycji kapitałowych w krajach Afryki w 2015 r.
W 2015 r. w krajach Afryki ulokowano inwestycje wartości 128 mld USD, co stanowi wzrost o
36% w stosunku do wartości inwestycji na kontynencie afrykańskim w 2014 r. Wg szacunków
wartość gospodarek krajów afrykańskich w 2020 r. wynosić będzie 4 bln USD – aktualnie
wartość ta wynosi 2,4 bln USD w 2016 r. Afryka staje się coraz bardziej atrakcyjna dla
inwestycji technologicznych, branży telekomunikacyjnej oraz medycznej. Baza afrykańskich
konsumentów obejmuje 370 mln konsumentów o średnich dochodach, a ok. 720 mln osób
korzysta z telefonii komórkowej.
http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/20/128bn-direct-investments-in-africa-in-2015comesa/
Niedobór leków w egipskich aptekach
Spadek wartości funta egipskiego oraz niedobór rezerw walutowych skutkują spadkiem importu
aktywnych składników koniecznych do produkcji leków generycznych, pomimo ich traktowania
priorytetowego w toku rozdziału kredytów walutowych dla realizacji importu. Ograniczenie
importu zmusza egipskie firmy farmaceutyczne do spowolnienia lub wstrzymania produkcji
poszczególnych substancji. Dodatkowy problem wynika także ze wzrostu cen surowców
importowanych powodowanego osłabieniem egipskiej waluty przy jednoczesnym odgórnym
ustalaniu cen gotowych leków przez egipskie Ministerstwo Zdrowia. Ceny niektórych lekarstw
pozostały niezmienione od 1990 r., gdy cena dolara kształtowała się na poziomie 2,7 – 3,4 EGP.
Według danych Ministerstwa Zdrowia, w grudniu 2015 r. w egipskich aptekach brakowało 232
leków przy czym dostępne były substytuty 189 brakujących leków.
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=340998&lang=en&repcat=
egne
Import pszenicy do Egiptu
W okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. egipskie służby fitosanitarne kilkukrotnie
odrzuciły zakontraktowane partie pszenicy pochodzące z Francji i Kanady, uzasadniając tę
decyzję wykryciem obecności sporyszu w importowanym ziarnie. Wcześniej, zgodnie z
międzynarodowymi standardami, egipskie służby zezwalały na import zboża zawierającego
sporysz na poziomie nie większym niż 0,05%. Zaostrzenie wymogów fitosanitarnych
spowodowało znaczne zmniejszenie ilości ofert składanych podczas przetargów oraz zawyżanie
cen ofertowych w Egipcie. W ciągu ostatnich tygodni Egipt zmuszony był odwołać kolejne
przetargi z powodu braku lub niskiej ilości ofert oraz ze względu na wysokie ceny proponowane
przez firmy przystępujące do przetargów.
Przedstawiciele GASC, egipskiej agencji rządowej zajmującej się importem surowców
konsumpcyjnych, w dniu 26 lutego 2016 r. potwierdzili zakup 300 tys. ton pszenicy
pochodzącej z Francji, Rumunii, Ukrainy i Argentyny, dzięki czemu egipskie zapasy pszenicy
wystarczą do czerwca 2016 r.
http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/27/gasc-purchases-300000-tonnes-of-wheat-reservessafe-until-june/
http://www.madamasr.com/sections/economy/egypts-wheat-policies-sow-market-confusion
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