
   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Η εισβολή τηρ Ρωσίαρ στην Οςκπανία – Νεότεπερ εξελίξειρ για τιρ επιπτώσειρ στην 

οικονομία και το εξαγωγικό εμπόπιο τηρ Αιγύπτος 

ύκθσλα κε πιεξνθόξεζε από εδώ Αληηπξνζσπεία ηεο ΕΕ, ζαο ελεκεξώλνπκε ζρεηηθά κε 

λεόηεξεο εμειίμεηο ζην εμαγσγηθό εκπόξην ηεο Αηγύπηνπ, ηελ επάξθεηα βαζηθώλ εηδώλ δηαηξνθήο 

θαη ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία. 

Η Yπνπξγόο Εκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε όηη ε Αίγππηνο έρεη επηβάιεη ήδε από 

12/3/2022 απαγόξεπζε εμαγσγήο γηα 3 κήλεο όισλ ησλ εηδώλ ειαίσλ (θπηηθώλ θαη δσηθώλ), 

θαιακπνθηνύ θαη ρνλδξάιεπξνπ, θαζώο θαη από 10/3/2022 απαγόξεπζε εμαγσγήο ζηηαξηνύ, 

θνπθηώλ, θαθώλ, δπκαξηθώλ θαη ησλ αιεύξσλ όισλ ησλ εηδώλ.  

Σα ηξέρνληα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ζηηαξηνύ ηεο Αηγύπηνπ επαξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηνπο 

επόκελνπο 4 κήλεο, ελώ ε εξρόκελε ζπγθνκηδή επαξθεί γηα άιινπο 4 κήλεο. Η Αίγππηνο βξίζθεηαη 

ζε επαθή κε 14 ελαιιαθηηθέο αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΗΠΑ, ηεο Αξγεληηλήο, ηνπ 

Καλαδά θαη ηεο Παξαγνπάεο γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε ζηηεξά. Η Αίγππηνο, ζην πιαίζην 

ηνπ ζπζηήκαηνο επηδόηεζεο ηξνθίκσλ, παξέρεη ζε εθαηνκκύξηα πνιίηεο βαζηθά είδε δηαηξνθήο ζε 

ηηκέο ρακειόηεξεο από ηελ αγνξά, όπσο ξύδη, δπκαξηθά, καγεηξηθό ιάδη θαη ςσκί. 

Η Αίγππηνο έρεη ήδε εμαζθαιίζεη 126.000 ηόλνπο ζίηνπ από ηε Γαιιία θαη ηε Ρνπκαλία, κε 

πνζόηεηα 63.000 ηόλσλ ζίηνπ από ηελ θαζεκία, δήισζε ν ππνπξγόο Εθνδηαζκνύ θαη Εζσηεξηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο Al-Sisi θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα πξνζθέξεη ζηνπο αγξόηεο πξόζζεηα θίλεηξα γηα λα 

ηνπο ελζαξξύλεη λα παξαδώζνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή πνζόηεηα ζηηαξηνύ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο γεσξγηθήο πεξηόδνπ. 

Σν Τπνπξγείν Εθνδηαζκνύ θαη Εζσηεξηθνύ Εκπνξίνπ αλαθνίλσζε όηη ε Αίγππηνο πξόθεηηαη λα 

ιάβεη ζπλνιηθή πνζόηεηα 189.000 ηόλσλ ζίηνπ από ηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρνπκαλία ηηο 

επόκελεο εκέξεο. εκεηώλεηαη όηη νη ζπκθσλίεο γηα απνζηνιέο από ηελ Οπθξαλία είραλ ζπλαθζεί 

πξηλ από ηελ πξόζθαηε νπθξαληθή αλαθνίλσζε γηα δηαθνπή ησλ εμαγσγώλ εκπνξεπκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηηαξηνύ, θαιακπνθηνύ, ζηηεξώλ, αιαηηνύ θαη θξέαηνο, θαη νη ζρεηηθέο 

παξαγγειίεο αλακέλεηαη λα εθηειεζζνύλ θαλνληθά. 

ηα ηέιε ηεο πεξαζκέλεο εβδνκάδαο, ε θπβέξλεζε πξνζέθεξε δηαβεβαηώζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξντόλησλ κε βάζε ην ζηηάξη θαη άιισλ βαζηθώλ πξντόλησλ, όπσο ην θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά ελ 

κέζσ ηεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία, ζεκεηώλνληαο όηη ε θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή απνβιέπεη ζην λα 

δηαηεξεζνύλ απνζέκαηα βαζηθώλ αγαζώλ πνπ ζα επαξθνύλ γηα ηξεηο έσο έμη κήλεο . 

ύκθσλα κε ην Food Export Council, νη εμαγσγέο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηόζν ζηε 

Ρσζία όζν θαη ζηελ Οπθξαλία ην 2021 αλήιζαλ ζε 67 εθαηνκκύξηα δνιάξηα, αληηπξνζσπεύνληαο 

ην 1,68% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ ηεο Αηγύπηνπ πνπ ζπλνιηθά έθηαζαλ ηα 4,1 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

Ο θξαηηθόο ζηαηηζηηθόο νξγαληζκόο CAPMAS θαηέγξαςε ηνλ εηήζην ξπζκό αύμεζεο ηνπ  

πιεζσξηζηηθνύ δείθηε γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ζην 10%, από 8% ηνλ Ιαλνπάξην, ιόγσ ηεο 

αύμεζεο ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηώλ, θαη ζεσξείηαη ν πςειόηεξνο ησλ ηειεπηαίσλ 3 

εηώλ θαζώο ππεξβαίλεη ην όξην πνπ έρεη νξίζεη ε CBE ζην 7% (±2%) γηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2022. 

Η CBE απνθάζηζε ηελ Κπξηαθή λα εμαηξέζεη, γηα έλα ρξόλν, ηηο εηζαγσγέο ξπδηνύ, θαζνιηώλ θαη 

θαθώλ από ηελ απαίηεζε γηα πξνθαηαβνιή κεηξεηώλ 100% πνπ επηβάιιεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

εηζαγσγέο, δειαδή ηελ πιήξε θάιπςε ησλ εηζαγσγηθώλ πηζησηηθώλ επηζηνιώλ (LC) ζηηο ηξάπεδεο 

θαηά ην άλνηγκά ηνπο. Η εμαίξεζε, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο, ζα ηζρύζεη έσο ηηο 

15 Μαξηίνπ 2023. 


