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ΘΕΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, δεκαμήνου 2017
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα
οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο
κατά το δεκάμηνο Ιαν.-Οκτ. 2017 ανήλθε σε €618,93 εκατ., ελαφρά μειωμένη κατά
1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όταν είχε ανέλθει σε €627,87
εκατ. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο έφθασαν τα €491,39
εκατ., αυξημένες κατά 5,8% έναντι του δεκαμήνου 2016, όταν είχαν ανέλθει σε €464,62
εκατ. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία δεκαμήνου 2017, η Αίγυπτος
κατατάσσεται 11η μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων,
απορροφώντας ποσοστό 2,62% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη
πλευρά κατατάσσεται 20η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο
1,17% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.
Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το δεκάμηνο 2017 που έφτασε τα €127,54 εκατ.
παρουσίασε πλεόνασμα για την Ελλάδα, μειωμένο ωστόσο κατά 21,9% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου του 2016 (είχε ανέλθει σε €163,25 εκατ.). Κατά την ίδια ως άνω
περίοδο, ο διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε αυξημένος κατά 1,6% (στα €1,11 δισ.,
έναντι €1,09 δισ. το δεκάμηνο 2016).
Τις ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο πρώτου δεκαμήνου 2017 χαρακτήρισαν κάποιες
ανακατατάξεις στην ομάδα των κύριων κατηγοριών εξαγόμενων προϊόντων καθώς και
σημαντικές αυξομειώσεις στις αξίες και τις ποσότητες κάποιων εξαχθέντων προϊόντων.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών εξαγωγών κατά το πρώτο δεκάμηνο
2017 εμφανίστηκαν 2 κατηγορίες που δεν εμφανίζονταν το 2016, και συγκεκριμένα οι:
Κ.Δ.2901 (άκυκλοι υδρογονάνθρακες) με εξαγωγές €2,98 εκατ. και Κ.Δ.8703 (επιβατικά
αυτοκίνητα) με εξαγωγές €1,28 εκατ. Επιπλέον, στην διάρκεια του δεκαμήνου 2017
μειώθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές μας σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με
αξιόλογα επίπεδα αξιών έως πέρσι. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις εξής περιπτώσεις: (α)
Κ.Δ.1101 (αλεύρια σιταριού) με μηδενικές εξαγωγές το δεκάμηνο 2017 έναντι εξαγωγών
€5,54 εκατ. το δεκάμηνο 2016, (β) Κ.Δ.1507 (σογιέλαιο) με μηδενικές εξαγωγές φέτος
έναντι εξαγωγών €2,18 εκατ. το δεκάμηνο 2016, (γ) Κ.Δ.8426 (ναυτικά βαρούλκα
φορτώσεως) με μηδαμινές εξαγωγές φέτος έναντι εξαγωγών €1,71 εκατ. το δεκάμηνο 2016,
(δ) Κ.Δ.2401 (ακατέργαστα καπνά) με εξαγωγές €584 χιλ. το δεκάμηνο 2017 έναντι €1,54
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, (ε) Κ.Δ.8413 (αντλίες υγρών) με εξαγωγές €866 χιλ. το
δεκάμηνο 2017 έναντι €1,41 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, (στ) Κ.Δ.0809 (βερίκοκα,
κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα) με εξαγωγές €1,11 εκατ. φέτος έναντι €2,1 εκατ. το
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αντίστοιχο διάστημα πέρσι και (ζ) Κ.Δ.0810 (φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα κλπ.) με
εξαγωγές €433 χιλ. φέτος έναντι €1,15 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
Με κριτήριο την αξία στις κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων και με βάση την
ταξινόμηση τετραψήφιων κωδικών δασμολογίου, αξιόλογες αυξήσεις εμφάνισαν οι
εξαγωγές μας σε πετρελαιοειδή & αέριο (λάδια από πετρέλαιο- Κ.Δ.2710 αύξηση 3,4%,
αέρια πετρελαίου- Κ.Δ.2711 αύξηση 76,7%), σε βαμβάκι μη λαναρισμένο / χτενισμένο
(Κ.Δ.5201-αύξηση 3,8%), σε διατάξεις υγρών κρυστάλλων-λέιζερ (Κ.Δ. 9013, εξαγωγές
€7,87 εκατ. έναντι μόλις €296 χιλ. το δεκάμηνο 2016), σε θείο (Κ.Δ.2503-αύξηση 276,4%),
σε πιατικά & είδη οικιακής χρήσης από πλαστικές ύλες (Κ.Δ.3924-αύξηση 144,8%), στα
πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο-χάλυβα (Κ.Δ.7210-αύξηση 31,1%), σε πυρίμαχα
τσιμέντα & κονιάματα (Κ.Δ.3816-αύξηση 107,9%), σε αντικροτικά / ανασχετικά οξείδωσης
(Κ.Δ.3811-αύξηση 32%), σε εντομοκτόνα / ζιζανιοκτόνα (Κ.Δ.3808-αύξηση 11,2%).
Αντιθέτως, μειώσεις σημείωσαν οι εξαγωγές μας κοκ από πετρέλαιο (Κ.Δ.2713-μείωση
66,6%), μήλων / αχλαδιών / κυδωνιών (Κ.Δ.0808-μείωση 38,6%), τσιγάρων & πούρων
(Κ.Δ.2402-μείωση 43,3%), χαρτιού / χαρτονιών επιχρισμένων με καολίνη (Κ.Δ.4810-μείωση
25%), παρασκευασμάτων φρούτων & λαχανικών (Κ.Δ. 2008, μείωση 3,8%), οργανικών
χρωστικών υλών (Κ.Δ. 3204, μείωση 17,1%), μερών για κινητήρες εσωτερικής καύσης (Κ.Δ.
8409, μείωση 7%) και κολοφωνίων & ρητινικών οξέων (Κ.Δ.3806-μείωση 24,4%).
Από πλευράς ποσοτήτων στις κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων,
αυξήσεις σημειώθηκαν στα αέρια πετρελαίου (Κ.Δ.2711, +25,2%), στις διατάξεις υγρών
κρυστάλλων-λέιζερ (Κ.Δ. 9013, +4.067%), στο θείο (Κ.Δ.2503, +200,1%), στα πλατέα
προϊόντα έλασης από σίδηρο-χάλυβα (Κ.Δ 7210, +15%) και στα πιατικά & είδη οικιακής
χρήσης από πλαστικές ύλες (Κ.Δ.3924, +208,9%). Μειώσεις καταγράφηκαν, αντίστοιχα,
στις ποσότητες εξαγωγών μας λαδιών από πετρέλαιο (Κ.Δ.2710, -21%), βαμβακιού μη
λαναρισμένου / χτενισμένου (Κ.Δ.5201, -10,3%), μήλων / αχλαδιών / κυδωνιών (Κ.Δ.0808,
-35,4%), τσιγάρων & πούρων (Κ.Δ 2402, -42,7%), κοκ από πετρέλαιο (Κ.Δ.2713, -79,5%)
και χαρτιού / χαρτονιών επιχρισμένων με καολίνη (Κ.Δ.4810, -26,2%).
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε αναλυτικά την εξέλιξη των αξιών του διμερούς
εμπορίου Ελλάδας-Αιγύπτου κατά το δεκάμηνο 2017 σε κυριότερους τετραψήφιους
κωδικούς δασμολογίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύμφωνα με τα
προσωρινά ελληνικά στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟ,
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017-2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια)
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι
υδρογονάνθρακες
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος
από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των
λαδιών πετρελαίου
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν
αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ
Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή
υποκατάστατα
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με
άλλες ανόργανες ουσίες
Θείο κάθε είδους

2017

2016

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

618.928.897

627.872.544

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)
-1,42%

432.619.719

418.503.666

+3,37%

50.028.756
36.539.165

28.316.152
35.194.131

+76,68%
+3,82%

15.765.664
9.331.086

47.197.285
15.189.101

-66,60%
-38,57%

7.870.725

296.104

+2.558,09%

5.663.628

9.993.816

-43,33%

3.255.836
3.209.733

4.340.413
852.683

-24,99%
+276,43%
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής
οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού,
από πλαστικές ύλες
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα
Υδρογονάνθρακες άκυκλοι
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι
σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και
καθορισμένης χημικής σύστασης
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους
κινητήρες εσωτερικής καύσης
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές
ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και
παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα
Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης,
προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων,
βελτιωτικά του ιξώδους
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα
παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα,
ζιζανιοκτόνα
Επιβατικά και άλλα αυτοκίνητα οχήματα
κατασκευασμένα για μεταφορά προσώπων

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

3.083.791

1.259.890

+144,77%

3.069.151
2.978.589

3.188.932
-

-3,76%
-

2.804.290

2.139.702

+31,06%

2.468.055

2.976.837

-17,09%

1.905.566

2.048.130

-6,96%

1.864.254

1.834.347

+1,63%

1.816.693
1.785.161

873.784
1.854.236

+107,91%
-3,73%

1.423.402

1.078.358

+32,00%

1.386.821

1.833.332

-24,36%

1.379.091

1.240.668

+11,16%

1.277.123

-

-
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