ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ
18, Aisha El Taymoureya,
Garden City, Cairo - Egypt

Κάηξν, 14/9/2020
ΘΔΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, επταμήνου 2020 (στοιχεία ΕΛΣΑΣ)
ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ., ηα νπνία
επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην
επηάκελν Ιαλ.-Ινπι. 2020 αλήιζε ζε €286,7 εθαη., κεηωκέλε θαηά 43,3% ζε ζύγθξηζε
κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €505,87 εθαη. Η ελ ιόγσ
κείσζε θαίλεηαη λα νθείιεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηε ζεκαληηθή πηώζε ηεο αμίαο θαη ηεο
πνζόηεηαο ησλ εμαγσγώλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηώλ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2710, -59,51% θαη
Κ.Δ.2713, -54%). Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγωγέο από ηελ Αίγππην
έθζαζαλ ηα €364,7 εθαη., κεηωκέλεο θαηά 73% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2019, όηαλ είραλ
αλέιζεη ζε €501,2 εθαη.
ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηακήλνπ 2020, ε Αίγππηνο
θαηαηάζζεηαη 18ε κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, ελώ
από ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη 19ε κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Ειιάδαο.
Σν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην επηάκελν 2020, ήηαλ ειιεηκκαηηθό θαηά €78 εθαη.,
έλαληη πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ησλ €4,6 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019.
Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε κεησκέλνο θαηά
€355,7 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε 35,3% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν,
βαζηθά εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πεηξειαηνεηδώλ.
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαη κε βάζε ηελ
ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε
ζσιήλεο θαη θνίια είδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή (Κ.Δ.7306, +129169,8%), ζηα αθαηέξγαζηα
θαπλά & απνξξίκκαηα θαπλνύ (Κ.Δ.2401, +12,2%), ζην ζνγηέιαην (Κ.Δ.1507, +128,8%),
ζηνπο ειεθηξηθνύο ζπζζσξεπηέο (Κ.Δ.8507, +1289,4%), ζηα βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα,
δακάζθελα (Κ.Δ.. 0809, +36,5%), ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Δ. 2106, +2,6%) θαη
ζηηο θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια, ιαγνθέξαζα θαη άιινπο θαξπνύο θαη
θξνύηα (Κ.Δ. 0810, +57,6%).
Αληηζέησο, κεηώζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδώλ & αεξίνπ (ιάδηα από
πεηξέιαην (Κ.Δ.2710 κείσζε 59,1%,) θνθ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2713 κείσζε 54%), αεξίσλ
πεηξειαίνπ (Κ.Δ.2711 κείσζε 80%), ζείνπ (Κ.Δ.2503 κείσζε 11%), παξαζθεπαζκάησλ
θξνύησλ (Κ.Δ.2008 κείσζε 41,1%), ζείνπ (Κ.Δ. 2503 κείσζε 11%), κήισλ, αριαδηώλ,
θπδσληώλ λσπώλ (Κ.Δ. 0808 κείσζε 20,5%) θαη πηαηηθώλ θαη άιισλ εηδώλ λνηθνθπξηνύ
από πιαζηηθό (Κ.Δ. 3924 κείσζε 13,3%).
Από πιεπξάο πνζνηήηωλ, ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ,
αμηόινγεο απμήζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηα πξντόληα ζείνπ θάζε είδνπο (Κ.Δ.2503, +68,3%), θαη
ζηα βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη ινηπά ππξελόθαξπα (Κ.Δ.0809, +17,8%). Μεηώζεηο
θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο ιαδηώλ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2710, -43,6%),
θνθ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2713, -10,8%), αεξίσλ πεηξειαίνπ (Κ.Δ.2711, -66,8%), κήισλ,
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αριαδηώλ θαη θπδσληώλ λσπώλ (Κ.Δ. 0808, -36,6%) θαη ραξηηνύ, ραξηνληώλ επηρξηζκέλσλ
κε θανιίλε ή κε άιιεο αλόξγαλεο νπζίεο (Κ.Δ.4810, -5,9%).
Όζνλ αθνξά ηηο αηγππηηαθέο εμαγωγέο πξνο Διιάδα, σο ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο ην
επηάκελν 2020 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά
(Κ.Δ.2709, αμία €180,79 εθαη., κείσζε 18,3%), ηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα
νξπθηά (Κ.Δ.2710, αμία €59,32 εθαη., κείσζε 37,1%), ηα νξπθηά ή ρεκηθά αδσηνύρα
ιηπάζκαηα (Κ.Δ.3102, αμία €29,54 εθαη., κείσζε 4,8%), νη παηάηεο (Κ.Δ.0701, αμία €28,92
εθαη., κείσζε 42,5%), ην αξγίιην ζε αθαηέξγαζηε κνξθή (Κ.Δ.7601, αμία €6,97 εθαη.,
αύμεζε 226,6%), ηα πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ (Κ.Δ.3901, αμία €6,04 εθαη., κείσζε 31,3%),
νη άθπθιεο αιθνόιεο & ηα παξάγσγά ηνπο (Κ.Δ.2905, αμία €3,49 εθαη., κείσζε 68,8%), ηα
αιθπινβελδόιηα θαη αιθπινλαθζαιέληα ζε κείγκαηα (Κ.Δ.3817, αμία €3,4 εθαη., αύμεζε
23,4%), ην ραξηί θαζαξηόηεηαο (Κ.Δ.4803, αμία €3,25 εθαη., κείσζε 27,4%), ηα παληθά
θξεβαηηνύ, ηξαπεδηνύ, θαζαξηόηεηαο (Κ.Δ.6302, αμία €3 εθαη., αύμεζε 52,1%), ηα
παξαζθεπαζκέλα/δηαηεξεκέλα ιαραληθά (Κ.Δ.2005, αμία €2,33 εθαη., κείσζε 1,3%), ηα
ζύξκαηα από ραιθό (Κ.Δ.7408, αμία €2,29 εθαη., ε θαηεγνξία δελ εκθαληδόηαλ ην επηάκελν
2019), ηα νξπθηά ή ρεκηθά θαιηνύρα ιηπάζκαηα (Κ.Δ.3104, αμία €1,85 εθαη., αύμεζε 428%),
νη πνιπαθεηάιεο, πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & επνμείδηα (Κ.Δ.3907, αμία €1,73 εθαη., κείσζε
72%), ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά (Κ.Δ.0710, αμία €1,57 εθαη., αύμεζε 11,5%) θαη ηα
θξεκκύδηα / ζθόξδα /πξάζα (Κ.Δ.0703, αμία €1,55 εθαη., κείσζε 61,3%).
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ ειιεληθώλ
εμαγσγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην επηάκελν 2020 ζε θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο
δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ (αμίεο άλσ ηνπ €1 εθαη.).
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ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΙΟΤΛΙΟΤ
2020-2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

'2710'
'5201'

ΤΝΟΛΟ ΚΤΡΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ
ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ
Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά (εθηόο από
αθαηέξγαζηα ιάδηα).
Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν νύηε ρηεληζκέλν

'2713'
'0808'

Οπηάλζξαθαο (θνθ) από πεηξέιαην, άζθαιηνο από πεηξέιαην
θαη άιια ππνιείκκαηα ηωλ ιαδηώλ πεηξειαίνπ
Μήια, αριάδηα θαη θπδώληα, λωπά

'7306'
'2402'
'3808'
'2711'
'2401'
'3924'
'4810'
'2306'
'0809'
'1507'
'8507'
'7308'
'2503'
'3811'
'7210'

'2008'
'2106'
'0810'

ωιήλεο θαη θνίια είδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή (π.ρ.
ζπγθνιιεκέλα, θαξθωηά, ζειπθωκέλα ή απιώο ζπλελωκέλα
Πνύξα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα κε θνκκέλα ηα
άθξα, πνπξάθηα θαη ηζηγάξα, από θαπλό
Δληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, δηδαληνθηόλα,
αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο
Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο
Καπλά αθαηέξγαζηα ή πνπ δελ έρνπλ βηνκεραλνπνηεζεί.
Απνξξίκκαηα θαπλνύ
Πηαηηθά, άιια είδε λνηθνθπξηνύ ή νηθηαθήο νηθνλνκίαο, είδε
πγηεηλήο θαη θαιιωπηζκνύ, από πιαζηηθέο ύιεο
Υαξηί θαη ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε ή κε άιιεο
αλόξγαλεο νπζίεο ζηε κία ή θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο
Πίηεο θαη άιια ζηεξεά ππνιείκκαηα, έζηω θαη ζπαζκέλα ή
ζπζζωκαηωκέλα κε κνξθή ζβόιωλ
Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη
ηα brugnons θαη nectarines, δακάζθελα
νγηέιαην θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζηω θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά
ρεκηθώο κε κεηαζρεκαηηζκέλα
Ηιεθηξηθνί ζπζζωξεπηέο, πεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ
δηαρωξηζηώλ ηνπο, είηε έρνπλ ηεηξάγωλε ή νξζνγώληα
Καηαζθεπέο θαη κέξε θαηαζθεπώλ (π.ρ. γέθπξεο θαη ηκήκαηα
γεθπξώλ, ζπξίδεο θιεηζηάδωλ, πύξγνη, ππιώλεο
Θείν θάζε είδνπο (εθηόο από απηό πνπ παξάγεηαη κε
εμάρλωζε, κε θαηαθξήκληζε θαη ην θνιινεηδέο)
Αληηθξνηηθά, αλαζρεηηθά ηεο νμείδωζεο, πξνζζεηηθά
εμνπδεηέξωζεο θαηαινίπωλ, βειηηωηηθά ηνπ ημώδνπο
Πιαηέα πξνϊόληα έιαζεο από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα
ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm
Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ,
παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρωξίο πξνζζήθε
δάραξεο
Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
Φξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια θάζε είδνπο,
ιαγνθέξαζα θαη άιινη θαξπνί θαη θξνύηα

2020

2019

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

ΜΕΣΑΒΟΛΗ (%)

258.443.761
286.694.119

474.204.366
505.866.479

-45,5%
-43,3%

120.347.157
41.841.707

294.191.726
45.505.392

-59,1%
-8,1%

25.141.483
7.869.240

54.645.434
9.898.765

-54,0%
-20,5%

7.624.335

5.898

129169,8%

6.954.274

6.289.676

10,6%

6.350.460
6.320.831

7.280.897
32.050.930

-12,8%
-80,3%

4.183.342

3.727.107

12,2%

3.785.726

4.364.352

-13,3%

3.517.414

3.662.355

-4,0%

3.330.394

λένο θωδηθόο

2.892.960

2.119.941

36,5%

2.007.000

877.000

128,8%

1.839.082

132.366

1289,4%

1.619.867

λένο θωδηθόο

1.567.404

1.760.771

-11,0%

1.559.210

378.499

311,9%

1.539.914

1.383.001

11,3%

1.525.347
1.523.316

2.591.011
1.483.306

-41,1%
2,7%

1.460.375

926.629

57,6%
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