Πτώση 40% των αιγυπτιακών εισαγωγών –ευκαιρίες για Έλληνες εξαγωγείς
Από την πρεσβεία της Ελλάδος στην Αίγυπτο εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο επικεφαλής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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.
Όσον 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

