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Κάηξν, 1-7-2020
ΘΔΜΑ: Ελληνικέρ εξαγωγέρ στην Αίγςπτο, τετπαμήνος 2020
ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ., ηα νπνία
επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην πξώην
ηεηξάκελν ηνπ 2020 αλήιζε ζε €177,22 εθαη., κεησκέλε θαηά 39,9% ζε ζύγθξηζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €294,88 εθαη. Η ελ ιόγσ κείσζε θαίλεηαη λα
νθείιεηαη, θαηά θύξην ιόγν, αθ’ ελόο ζηε ζεκαληηθή πηώζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ καο
πεηξειαηνεηδώλ (-51,9%) εμαηηίαο ηεο δηεζλώο δηακνξθσκέλεο ηάζεο εμαηξεηηθά ρακειώλ ηηκώλ
ησλ θαπζίκσλ, αιιά θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηε γεληθόηεξε αξλεηηθή νηθνλνκηθή
ζπγθπξία πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνύ. Επηζεκαίλεηαη όηη ην
ηεηξάκελν 2020, ε αμία ησλ κε πεηξειατθώλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Αίγππην
(εμαγσγέο πιελ θεθαιαίνπ 27) θαηέγξαςε ειαθξόηαηε κείσζε θαηά 5,9% ζε εηήζηα βάζε,
αλεξρόκελε ζε €72,14 εθαη., έλαληη €76,62 εθαη. ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν 2019. Από ηελ άιιε
πιεπξά, ην ηεηξάκελν 2020 νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €232,45 εθαη.,
κεησκέλεο θαηά 16,2% έλαληη ηνπ ηεηξακήλνπ 2019, όηαλ είραλ αλέιζεη ζε €277,49 εθαη.
ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεηξακήλνπ 2020, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη
17ε κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, απνξξνθώληαο πνζνζηό
1,8% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη 18ε κεηαμύ
ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Ειιάδαο, κε κεξίδην 1,4% επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ
εηζαγσγώλ.
Σν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην ηεηξάκελν 2020 παξνπζίαζε έιιεηκκα γηα ηελ Διιάδα,
ηεο ηάμεσο ησλ €55,23 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ησλ €17,39 εθαη. ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ 2019 (επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ θαηά 417,6%). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ
πεξίνδν, ν δηκεξήο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε ζεκαληηθά κεησκέλνο θαηά 28,4%, ζηα
€409,67 εθαη., έλαληη €572,36 εθαη. ην ηεηξάκελν 2019.
Γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο, αλαθέξνπκε όηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο
ππεξεζίαο (CAPMAS), ηα νπνία θαιύπηνπλ κόλν ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2020, νη ειιεληθέο
εμαγσγέο πξνο Αίγππην εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 37,2% ζε ζύγθξηζε κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2019, αλεξρόκελεο ζε $119,38 εθαη., ελώ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Ειιάδα εκθαλίδνληαη
κεησκέλεο θαηά 18,5% αλερόκελεο ζε $141,63 εθαη.
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαη κε βάζε ηελ
ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο θαηά ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2020
εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε κήια / αριάδηα / θπδώληα (Κ.Δ.0808-αύμεζε 4,3%), ζε ηζηγάξα &
πνύξα (Κ.Δ.2402-αύμεζε 61,1%), ζε θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ.
(Κ.Δ.8210-αύμεζε 65,4%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Δ.2106-αύμεζε 21,7%) θαη ζε
αληηθξνηηθά / αλαζρεηηθά νμείδωζεο (Κ.Δ.3811-αύμεζε 299,3%). Αληηζέησο, κεηώζεηο ζεκείσζαλ
νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδώλ & αεξίνπ (ιάδηα από πεηξέιαην - Κ.Δ.2710 κείσζε 45,4%, θνθ από
πεηξέιαην -Κ.Δ.2713 κείσζε 62,3%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Δ.2711 κείσζε 86,5%), βακβαθηνύ κε
ιαλαξηζκέλνπ / ρηεληζκέλνπ (Κ.Δ.5201-κείσζε 12,6%), πηαηηθώλ & εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο από
πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Δ.3924-κείσζε 11,1%), ραξηηνύ / ραξηνληώλ επηρξηζκέλωλ κε θανιίλε (Κ.Δ.4810κείσζε 13,6%), αθαηέξγαζηωλ θαπλώλ (Κ.Δ.2401-κείσζε 4,3%), εληνκνθηόλωλ / δηδαληνθηόλωλ
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(Κ.Δ.3808-κείσζε 50,8%), παξαζθεπαζκέλωλ & δηαηεξεκέλωλ θξνύηωλ (Κ.Δ.2008-κείσζε 43,1%)
θαη πιαηέωλ πξνϊόληωλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Δ.7210-κείσζε 25,5%)..
Όζνλ αθνξά ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα, σο ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο ην
ηεηξάκελν 2020 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά
(Κ.Δ.2709, αμία €135,83 εθαη., αύμεζε 24,8%), νη παηάηεο (Κ.Δ.0701, αμία €27,47 εθαη., κείσζε
34,5%), ηα νξπθηά ή ρεκηθά αδωηνύρα ιηπάζκαηα (Κ.Δ.3102, αμία €22,1 εθαη., αύμεζε 0,3%), ην
αξγίιην ζε αθαηέξγαζηε κνξθή (Κ.Δ.7601, αμία €6,56 εθαη., αύμεζε 322,2%), ηα ιάδηα από
πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά (Κ.Δ.2710, αμία €4,35 εθαη., κείσζε 91,2%), ηα πνιπκεξή ηνπ
αηζπιελίνπ (Κ.Δ.3901, αμία €4,09 εθαη., κείσζε 12,3%), ην ραξηί θαζαξηόηεηαο (Κ.Δ.4803, αμία
€2,09 εθαη., κείσζε 41,6%), ηα αιθπινβελδόιηα θαη αιθπινλαθζαιέληα ζε κείγκαηα (Κ.Δ.3817, αμία
€1,93 εθαη., αύμεζε 16,2%), νη άθπθιεο αιθνόιεο & ηα παξάγωγά ηνπο (Κ.Δ.2905, αμία €1,87
εθαη., κείσζε 78,3%), ηα παληθά θξεβαηηνύ, ηξαπεδηνύ, θαζαξηόηεηαο (Κ.Δ.6302, αμία €1,86 εθαη.,
αύμεζε 118,3%), ηα νξπθηά ή ρεκηθά θαιηνύρα ιηπάζκαηα (Κ.Δ.3104, αμία €1,74 εθαη., αύμεζε
598,9%), ηα θξεκκύδηα / ζθόξδα /πξάζα (Κ.Δ.0703, αμία €1,5 εθαη., κείσζε 57,1%), ηα νξπθηά ή
ρεκηθά ιηπάζκαηα κε 2 ή 3 ζηνηρεία-άδωην/θωζθόξν/θάιην (Κ.Δ.3105, αμία €1,33 εθαη., αύμεζε
66,3%), ηα παξαζθεπαζκέλα/δηαηεξεκέλα ιαραληθά (Κ.Δ.2005, αμία €1,24 εθαη., κείσζε 35,2%) θαη
ηα ζύξκαηα από ραιθό (Κ.Δ.7408, αμία €1,15 εθαη., ε θαηεγνξία δελ εκθαληδόηαλ ην ηεηξάκελν
2019).
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ
πξνο Αίγππην θαηά ην ηεηξάκελν 2020 ζε θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο δαζκνινγίνπ, ζε
ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο
ΕΛ.ΣΑΣ.
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ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΑΠΡΙΛΙΟΤ
2020-2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά
Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο
Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ από
πετρζλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου
0808
Μιλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
2402
Ποφρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι υποκατάςτατα
2711
Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ
3924
Πιατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ οικονομίασ,
είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ
4810
Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι με άλλεσ
ανόργανεσ ουςίεσ
2401
Καπνά ακατζργαςτα, απορρίμματα καπνοφ
0810
Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα
2106
Παραςκευάςματα διατροφισ π.δ.κ.α.
3811
Αντικροτικά, αναςχετικά τθσ οξείδωςθσ, προςκετικά
εξουδετζρωςθσ καταλοίπων
3808
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα
2008
Καρποί και φροφτα και άλλα βρώςιμα μζρθ φυτών,
παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα
2306
Πίτεσ και άλλα ςτερεά υπολείμματα
7210
Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα
χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm
ΣΥΝΟΛΟ (90,4% του ςυνόλου των ελλθνικών εξαγωγών τετρ. 2020)
2710
5201
2713

2020

2019

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

177.219.347
90.682.634
29.230.054
11.426.953

294.876.745
165.967.664
33.462.676
30.345.468

ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)
-39,9%
-45,4%
-12,6%
-62,3%

7.609.106
5.124.968
2.968.649
2.168.614

7.298.177
3.181.179
21.937.867
2.439.276

+4,3%
+61,1%
-86,5%
-11,1%

1.981.732

2.294.995

-13,6%

1.796.029
1.339.444
1.211.041
1.166.208

1.877.456
810.006
995.137
292.031

-4,3%
+65,4%
+21,7%
+299,3%

936.752
927.563

1.903.681
1.629.994

-50,8%
-43,1%

838.954
814.305

1.092.606

-25,5%

160.223.006

275.528.213

-41,8%

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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