
 
 
Σημαντική πτώση 40% των αιγυπτιακών εισαγωγών –ευκαιρίες για Ελληνες εξαγωγείς  

Ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εισαγωγέων της Γενικής Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων, κ. 
Najjar , ανέφερε ότι για πρώτη φορά καταγράφεται μείωση κατά 40% των εισαγωγών της 
Αίγυπτου κατά το 1ο εξάμηνο 2013. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές της χώρας την εν λόγω περίοδο 
διαμορφώθηκαν σε 60 δις λίρες έναντι 105 δις το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. 
Ως λόγους της συρρίκνωσης των εισαγωγών, ανέφερε την γενικότερη πολιτική αναταραχή με 
σημαντικές επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον και στην λειτουργία της αγοράς, την κρίση στην 
αγορά συναλλάγματος λόγω της έλλειψης ρευστότητας και την συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης 
μέσα σ΄ένα γενικότερο αρνητικό πολιτικοοικονομικό πλαίσιο. 

Πλέον, οι τράπεζες σήμερα είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες των εισαγωγέων για ξένο 
συνάλλαγμα και επίσης δεν υφίστανται εμπόδια στο άνοιγμα πιστώσεων για εισαγωγές. 

Με την σταδιακή εμπέδωση κλίματος ασφάλειας, και εν όψει της γιορτής της Θυσίας (Eid al - 
Adha) στα μέσα Οκτωβρίου, αναμένεται ανάκαμψη του εξωτερικού εμπορίου.  
Όσον αφορά την επάρκεια κρέατος κατά την διάρκεια του Eid al-Adha (αντίστοιχου του καθ΄ημάς 
Πάσχα) οπότε παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, ο Najjar ανέφερε ότι η παγκόσμια αγορά του 
κρέατος είναι σήμερα σταθερή, όσον αφορά τις διαθέσιμες ποσότητες και τις τιμές, λόγω της 
μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης το καλοκαίρι. Επεσήμανε ότι, η σταθερότητα της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου κατά την τελευταία περίοδο θα συμβάλει στην 
σταθερότητα της τιμής του κρέατος στην αγορά. 

Οσον αφορά τις εισαγωγές από την Ελλάδα, σε αντίθεση με την πτωτική τάση στο σύνολο των 
αιγυπτιακών εισαγωγών, το 1ο τετράμηνο 2013 καταγράφεται αύξηση περίπου 100%. Την 
μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα πετρελαιοειδή (λόγω και των σημαντικών ελλείψεων 
καυσίμων που ταλάνισαν την αγορά και την βιομηχανία), ωστόσο το σύνολο σχεδόν των 
εξαγώμενων ελληνικών προϊόντων (κυρίως δομικά υλικά και τρόφιμα), κατέγραψε αύξηση.   

Επισημαίνεται, επ΄ευκαιρία, ότι, λόγω της πρόσφατης αλλαγής του πολιτικού κλίματος, η 
διαμόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, ευνοεί τις 
εξαγωγές των χωρών αυτών έναντι άλλων, όπως η Τουρκία, με τις οποίες οι πολιτικές σχέσεις 
έχουν επιδεινωθεί     
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