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Ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο – Ανάλυση ανταγωνισμού για τις κυριότερες 

κατηγορίες  εξαχθέντων στην Αίγυπτο ελληνικών προϊόντων το έτος 2017 

(με βάση τα αιγυπτιακά στοιχεία-CAPMAS) 

 

Παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο στη διάρκεια του 

2017, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία της αιγυπτιακής 

στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS) τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας. Επιπλέον, 

παραθέτουμε ανάλυση ανταγωνισμού στις αιγυπτιακές εισαγωγές έτους 2017 για τις 

κυριότερες κατηγορίες των εξαχθέντων ελληνικών προϊόντων.  

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟ 2017 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα αιγυπτιακά προσωρινά στατιστικά στοιχεία 

(CAPMAS) τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία σε δολλάρια των ελληνικών 

εξαγωγών προς Αίγυπτο κατά το 2017 ανέρχεται σε $507,39 εκατ. (έναντι $999,14 εκατ. το 

2016) εμφανιζόμενη μειωμένη κατά 49,2% έναντι του 2016. Αντίστοιχα, η αξία των 

ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο σε τοπικό νόμισμα (Αιγυπτιακές λίρες), το 2017 

εμφανίζεται μειωμένη έναντι του 2016 κατά 11,4% (1,17 δισ. λίρες), φθάνοντας σε 9,035 δισ. 

λίρες από 10,203 δισ. λίρες το 2016. 

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αφ’ ενός τα εν λόγω στοιχεία είναι προσωρινά και αναμένεται να 

αναθεωρηθούν σημαντικά κατά το επόμενο διάστημα, και αφ’ ετέρου, ιδιαίτερα για το έτος 

2017, θεωρούμε ότι εκ των βασικών αιτιών της αναθεώρησης προς τα κάτω / υποεκτίμησης 

της δολλαριακής αξίας των αιγυπτιακών εισαγωγών από την Ελλάδα υπήρξε η σοβαρή 

διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας προς το δολλάριο, ένεκα 

της απελευθέρωσης του συναλλαγματικού καθεστώτος της λίρας από το Νοέμβριο 2016. Ως 

αποτέλεσμα της εν λόγω διολίσθησης, η μέση ισοτιμία για το 2017 στις αιγυπτιακές 

στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της CAPMAS ήταν 1 δολλάριο = 17,81 αιγυπτιακές λίρες, 

έναντι ισοτιμίας 1 δολλαρίου προς 10,21 αιγυπτιακές λίρες το 2016.  

 

Η εν λόγω συναλλαγματική μεταβολή έχει ως συνέπεια την προβολή μη αντιπροσωπευτικής 

εικόνας για το επίπεδο των εμπορευματικών συναλλαγών με μέτρο την αξία τους σε δολλάρια 

προκειμένου για διαχρονικές συγκρίσεις, δεδομένου ότι από το έτος 2017 ανέκυψε αυτόματος 

υποδιπλασιασμός της αντίστοιχης αξίας σε συνάλλαγμα έναντι αυτής σε τοπικό νόμισμα. Γι’ 

αυτό πιστεύουμε ότι είναι περισσότερο χρηστική για την ανάλυση η σύγκριση των μεγεθών 

σε τοπικό νόμισμα, ως περισσότερο αν και όχι απολύτως αντιπροσωπευτική της 
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πραγματικότητας. Από την άλλη πλευρά, η περαιτέρω εκτίμηση της κίνησης των συναλλαγών 

δεν μπορεί παρά να αξιολογηθεί στη βάση της διαμορφωθείσας πραγματικότητας μετά την 

θέση του τοπικού νομίσματος σε ελεύθερη διακύμανση. Συνεπώς, θα χρειαστεί να 

συνεκτιμώνται και οι δύο προσεγγίσεις προκειμένου να αποκτάται μια κατά το μάλλον 

ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης. Επιπλέον, τηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την 

ακρίβεια των αιγυπτιακών στατιστικών στοιχείων γενικότερα (βλ. κατωτέρω επισημάνσεις 

μας).   

Με βάση τα αιγυπτιακά στοιχεία, ως κορυφαίες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων 

προϊόντων -σε ταξινόμηση διψήφιων κωδικών δασμολογίου- και για αξίες σε δολλάρια, 

καταγράφονται οι ακόλουθες (αξίες άνω του $1 εκατ.): 

ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΞΙΑ ($) 2017 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Kg) 

2017

ΑΞΙΑ $ 2016 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Kg) 2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2016/17      (ΣΕ 

ΑΞΙΕΣ)

ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 507.389.169 999.137.169 -49,2%

Ορυκτά καύσιμα 27 273.473.181 603.957.044 693.408.650 1.803.620.000 -60,6%

Βαμβάκι 52 81.113.771 43.958.543 76.549.106 40.295.785 6,0%

Φρούτα & καρποί 

βρώσιμοι

08 48.699.738 4.661.052 86.020.366 68.660.122 -43,4%

Καπνός 24 19.286.975 7.470.840 52.958.939 7.790.461 -63,6%

Λέβητες, μηχανές, 

συσκευές & μέρη

84 10.989.849 136.510 14.382.711 852.007 -23,6%

Πλαστικές ύλες & 

προϊόντα

39 10.367.409 5.462.452 5.726.492 1.051.207 81,0%

Σίδηρος & χάλυβας 72 7.911.051 1.167.428 3.535.172 4.246.034 123,8%

Φαρμακευτικά 

προϊόντα

30 6.830.775 67.499 617.597 72.280 1006,0%

Άλατα, πέτρες, γαίες, 

ασβέστης, τσιμέντα

25 5.700.359 39.049.892 2.680.922 2.247.859 112,6%

Χαρτί & χαρτόνια, 

προϊόντα χαρτοπολτού

48 5.330.347 9.891.728 8.742.695 13.027.294 -39,0%

Παρασκευάσματα 

φρούτων & λαχανικών

20 4.952.234 4.750.124 5.448.345 6.484.324 -9,1%

Οχήματα, μεταφορικός 

εξοπλισμός & 

εξαρτήματα

87 4.168.519 2.023.333 8.152.927 1.228.679 -48,9%

Διάφορα χημικά 

προϊόντα

38 4.158.344 3.143.603 5.044.075 1.798.569 -17,6%

Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός & μέρη

85 4.118.127 64.206 2.528.055 3.077.805 62,9%

Βαφές & δεψικά 

εκχυλίσματα

32 3.465.853 1.651.452 3.795.601 4.227.228 -8,7%

Κατάλοιπα 

βιομηχανίας τροφίμων, 

ζωοτροφές

23 2.208.564 8.091.260 1.626.993 2.948.112 35,7%

Προϊόντα εκδοτικών 

οίκων

49 1.665.220 213.419 2.535.219 350.545 -34,3%

Παρασκευάσματα 

δημητριακών

19 1.253.191 626.489 5.652.702 4.021.240 -77,8%

Έπιπλα, είδη 

κλινοστρωμνής, 

συσκευές φωτισμού, 

προκατασκευές

94 1.027.610 43.856 1.122.430 447.041 -8,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟ 2016-2017 ΑΝΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

CAPMAS)

ΠΗΓΗ: ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (CAPMAS) 
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Κατόπιν ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της αιγυπτιακής υπηρεσίας όσον αφορά τις 

κύριες διψήφιες κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών, επισημαίνουμε τις μειώσεις το 2017 

στις αξίες εξαγωγών μας ορυκτών καυσίμων (κεφάλαιο 27, -60,6%), φρούτων (κεφάλαιο 08, 

-43,4%), προϊόντων καπνού (κεφάλαιο 24, -63,6%), μηχανολογικού εξοπλισμού (κεφάλαιο 84, 

-23,6%), προϊόντων χαρτιού (κεφάλαιο 48, -39%), παρασκευασμάτων λαχανικών & φρούτων 

(κεφάλαιο 20, -9,1%), μεταφορικού εξοπλισμού & εξαρτημάτων (κεφάλαιο 87, -48,9%), 

διαφόρων χημικών προϊόντων (κεφάλαιο 38, -17,6%), βαφών και δεψικών εκχυλισμάτων 

(κεφάλαιο 32, -8,7%), προϊόντων εκδοτικών οίκων (κεφάλαιο 49, -34,3%), παρασκευασμάτων 

δημητριακών (κεφάλαιο 19, -77,8%) και επίπλων / φωτιστικών (κεφάλαιο 94, -8,4%).  

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουμε το 2017 αυξήσεις στις αξίες των ελληνικών εξαγωγών 

προς Αίγυπτο στις κατηγορίες βάμβακος (κεφάλαιο 52, +6%), πλαστικών υλών & προϊόντων 

(κεφάλαιο 39, +81%), σιδήρου & χάλυβα (κεφάλαιο 72, +123,8%), φαρμακευτικών προϊόντων 

(κεφάλαιο 30, +1.006%), ορυκτών & τσιμέντων (κεφάλαιο 25, +112,6%), ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού & μερών (κεφάλαιο 85, +62,9%) και ζωοτροφών (κεφάλαιο 23, +35,7%).     

Σημειωτέον ότι τα αιγυπτιακά στοιχεία καταγράφουν, πέραν των εμφανιζόμενων στον 

ανωτέρω πίνακα στοιχείων επί των κυριότερων κατηγοριών ελληνικών εξαγωγών προς 

Αίγυπτο, μεγάλες μειώσεις των εξαγωγών μας ειδών από αλουμίνιο (κεφάλαιο 76, -83,2%, 

από $2,75 εκατ. το 2016 σε $463 χιλ. το 2017), φυτικών & ζωικών λιπών και ελαίων 

(κεφάλαιο 15, -91,2%, από $2,32 εκατ. το 2016 σε $204 χιλ. το 2017), προϊόντων 

αλευροποιίας (κεφάλαιο 11, -100%, από $1,62 εκατ. το 2016 σε μηδαμινές εξαγωγές το 

2017), τεχνουργημάτων από σίδηρο χάλυβα (κεφάλαιο 73, -43,7%, από $1,49 εκατ. το 2016 σε 

$837 χιλ. το 2017), αιθέριων ελαίων & προϊόντων αρωματοποιίας και καλλωπισμού 

(κεφάλαιο 33, -93,6%, από $1,42 εκατ. το 2016 σε $91 χιλ. το 2017), καθώς και λιπασμάτων 

(κεφάλαιο 31, -71,3%, από $1,02 εκατ. το 2016 σε $292 χιλ. το 2017).   

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να υπογραμμίσουμε, όσον αφορά τα αιγυπτιακά 

στοιχεία, ότι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαρκώς αξιόπιστα και συνεπώς δεν είναι 

σκόπιμο να γίνουν αποδεκτά προς συγκρίσεις δεδομένου ότι παρουσιάζουν σημαντικές 

συστηματικές αποκλίσεις από τα ελληνικά σε ότι αφορά την αξία.  

 

Για τον ίδιο παραπάνω λόγο δεν περιλάβαμε στην ανάλυσή μας στοιχεία αιγυπτιακών 

εξαγωγών προς την Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτά εμφανίζουν ακραίες αποκλίσεις από τα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέροντας συνολική αξία $287,05 εκατ. για το 2017 (και $137,42 

εκατ. το 2016), έναντι αξίας ελληνικών εισαγωγών από Αίγυπτο ύψους €555,45 εκατ. το 2017 

(και €576,72 εκατ. το 2016) της ΕΛΣΤΑΤ, αντίστοιχα. Όπως προκύπτει, η υποεκτίμηση των 

εξαγωγών αιγυπτιακού αργού πετρελαίου και γενικότερα ορυκτών καυσίμων προς τη χώρα 

μας (η CAPMAS αναφέρει αξία αιγυπτιακών εξαγωγών ορυκτών καυσίμων το 2017 ύψους 

$107,98 εκατ., έναντι $3,21 εκατ. το 2016) φαίνεται να αποτελεί τον βασικό λόγο της 

αδικαιολόγητα μεγάλης απόκλισης. Επιπλέον, τηρούμε γενικότερα σοβαρές επιφυλάξεις ως 

προς την ακρίβεια και ορθότητα των αιγυπτιακών στοιχείων και από πλευράς καταγραφής 

των ποσοτήτων.  

 

Β. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟ 2017 ΚΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Περαιτέρω, με βάση την ανάλυση των αιγυπτιακών στοιχείων της CAPMAS, ως 15 

κορυφαίες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων το 2017 –σε ταξινόμηση 

τετραψήφιων κωδικών δασμολογίου- καταγράφονται οι ακόλουθες (σε παρένθεση η 

ποσοστιαία μεταβολή τους): 

1. Λάδια από πετρέλαιο - 2710: $235,29 εκατ. (-61%) 

2. Βαμβάκι, μη λαναρισμένο / χτενισμένο - 5201: $81,06 εκατ. (+7,2%) 

3. Μήλα, αχλάδια, κυδώνια νωπά - 0808: $40,17 εκατ. (-43,5%) 

4. Άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά - 2714: $34,91 εκατ. (-43,3%) 
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5. Καπνά ακατέργαστα, μη βιομηχανοποιημένα - 2401: $10,62 εκατ. (-71%) 

6. Τσιγάρα & πούρα - 2402: $8,66 εκατ. (-47,2%) 

7. Φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση - 3004: $6,61 εκατ. 

(+1.594,9%) 

8. Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα – 0809: $5,90 εκατ. (-21%) 

9. Πιατικά, είδη νοικοκυριού, είδη υγιεινής & καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες - 3924: 

$5,76 εκατ. (+230,8%) 

10. Θείο κάθε είδους – 2503; $4,64 εκατ. (+192%) 

11. Χαρτί & χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή άλλες ανόργανες ουσίες – 4810: $4,46 

εκατ. (-39,8%) 

12. Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο / χάλυβα, πλάτους >= 600mm – 7210: $4,14 

εκατ. (+22,2%) 

13. Παρασκευασμένα φρούτα – 2008: $3,87 εκατ. (0%) 

14. Άλλες χρωστικές ύλες, ανόργανα φωτοφόρα προϊόντα – 3206: 2,38 εκατ. (-20,9%) 

15. Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα, λαγοκέρασα & άλλοι καρποί – 

0810: $2,25 εκατ. (-69%) 

 

Σχετικά επισυνάπτουμε πίνακα που περιλαμβάνει τις ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο το 

2017, των 31 σημαντικότερων κατηγοριών προϊόντων, κατά τετραψήφιους κωδικούς 

δασμολογίου, σε αξίες και ποσότητες, σε σύγκριση με το 2016 (αξίας εξαγωγών 2017 ύψους 

ανώτερου του $1 εκατ.). 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2017 

ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΥΣ & ΔΕΚΑΨΗΦΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της αιγυπτιακής στατιστικής 

υπηρεσίας, καταγράφουμε κατωτέρω τα μερίδια (σε αξίες) που κατέχουν τα 15 κύρια 

εξαχθέντα το 2017 ελληνικά προϊόντα -κατά τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου- στις 

ακόλουθες κατηγορίες των αιγυπτιακών εισαγωγών, καθώς και τους κύριους ξένους 

προμηθευτές της αιγυπτιακής αγοράς, με τα αντίστοιχα μερίδιά τους επί των αιγυπτιακών 

εισαγωγών:  

(α) Λάδια από πετρέλαιο (2710): μερίδιο 5%, κυρίαρχοι προμηθευτές: Σ. Αραβία (37,2%), 

Ισπανία (10,8%), Ινδία (8,8%) 

(β) βαμβάκι μη λαναρισμένο / χτενισμένο (5201): μερίδιο 34,5%, κύριοι ανταγωνιστές: ΗΠΑ 

(25,3%), Σουδάν (18%), Μπουρκίνα Φάσο (11,7%) 

(γ) Μήλα / αχλάδια / κυδώνια νωπά (0808): μερίδιο 18,4%, κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία 

(29,6%), Συρία (16%), Λίβανος (15,6%)  

(δ) άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά (2714): μερίδιο 26,5%, κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία 

(69,4%), Αλβανία (4,1%)  

(ε) καπνά ακατέργαστα, μη βιομηχανοποιημένα (2401): μερίδιο 11,5%, κύριοι ανταγωνιστές: 

Κίνα (20,9%), Ινδία (17,4%), Γερμανία (14,4%)  

(στ) τσιγάρα & πούρα (2402): μερίδιο 31,6%, κύριοι ανταγωνιστές: Γερμανία (30,9%), Σερβία 

(15,4%), Ελβετία (15,3%)  

(ζ) φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση (3004): μερίδιο 0,3%, 

κυρίαρχοι της αγοράς: Γερμανία (29%), Ελβετία (22,1%), Γαλλία (11,1%) 

(η) βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα (0809): μερίδιο 28,6%, κύριοι ανταγωνιστές: 
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Ιταλία (23,5%), Συρία (23,2%), Λίβανος (15%) 

(θ) πιατικά, είδη νοικοκυριού, είδη υγιεινής & καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (3924): 

μερίδιο 40,2%, κύριοι ανταγωνιστές: Κίνα (15,2%), Ιταλία (7,8%), Τουρκία (5,5%) 

(ι) θείο κάθε είδους (2503): μερίδιο 10,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Λιβύη (21,4%), Ρουμανία 

(18,6%), Τουρκία (13,7%) 

(ια) χαρτί & χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή άλλες ανόργανες ουσίες (4810): μερίδιο 2%, 

κυρίαρχοι της αγοράς: Αυστρία (16,7%), Φινλανδία (15,1%), Κίνα (11,5%) 

(ιβ) πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο / χάλυβα, πλάτους >= 600mm (7210): μερίδιο 1,4%, 

κυρίαρχοι της αγοράς: Κίνα (33,4%), Ν. Κορέα (20%), Βέλγιο (6,2%), Ιταλία (6,2%) 

(ιγ) παρασκευάσματα φρούτων (2008): μερίδιο 20,1%, κύριοι ανταγωνιστές: Ταϊλάνδη 

(24,3%), Ισπανία (16,5%), Τουρκία (14,2%) 

(ιδ) άλλες χρωστικές ύλες, ανόργανα φωτοφόρα προϊόντα (3206): μερίδιο 1,3%, κυρίαρχοι της 

αγοράς: Κίνα (27,1%), Σ. Αραβία (20,8%), Γερμανία (9,3%) 

(ιε) φράουλες και άλλοι καρποί βρώσιμοι (0810): μερίδιο 17,7%, κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία 

(49,4%), Ν. Αφρική (6,5%), Ινδία (6,3%).  

 

Επιπλέον, καταγράφουμε τις αξίες, καθώς και τα μερίδια (σε αξίες) που κατέχουν τα 15 κύρια 

εξαχθέντα το 2017 ελληνικά προϊόντα –κατά δεκαψήφια ανάλυση του αιγυπτιακού 

δασμολογίου- στις ακόλουθες κατηγορίες των αιγυπτιακών εισαγωγών, καθώς και τους 

κύριους ξένους προμηθευτές της αιγυπτιακής αγοράς, με τα αντίστοιχα μερίδιά τους επί των 

αντίστοιχων αιγυπτιακών εισαγωγών: 

(α) 271011060: Κατεργασμένα έλαια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά: ελληνικές εξαγωγές 

2017: $202,26 εκατ., μερίδιο: 4,9%, κυρίαρχοι της αγοράς: Σ. Αραβία (40,4%), Ισπανία 

(9,8%), Ινδία (9,8%) 

(β) 5201000090: Άλλο βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο, εκκοκκισμένο: ελληνικές 

εξαγωγές 2017: $77,67 εκατ., μερίδιο: 34,8%, κύριοι ανταγωνιστές: ΗΠΑ (24%), Σουδάν 

(18,3%), Μπουρκίνα Φάσο (12,3%) 

(γ) 0808100000: Μήλα νωπά: ελληνικές εξαγωγές 2017: $40,1 εκατ., μερίδιο: 18,4%, κύριοι 

ανταγωνιστές: Ιταλία (29,7%), Συρία (16%), Λίβανος (15,6%), Πολωνία (13,3%) 

(δ) 2714900010: Φυσική άσφαλτος: ελληνικές εξαγωγές 2017: $34,91 εκατ., μερίδιο: 26,5%, 

ανταγωνιστές: Ιταλία (69,4%), Αλβανία (4,1%) 

(ε) 2710190040: Άλλα καύσιμα έλαια πετρελαίου: ελληνικές εξαγωγές 2017: $32,96 εκατ., 

μερίδιο: 8,4%, κυρίαρχοι της αγοράς: Μάλτα (47,3%), ΗΑΕ (19,2%), Σ. Αραβία (18,2%) 

(στ) 2401100010: Ακατέργαστα καπνά, χωρίς αφαίρεση του μίσχου: ελληνικές εξαγωγές 2017: 

$10,58 εκατ., μερίδιο: 12%, κύριοι ανταγωνιστές: Κίνα (20,9%), Ινδία (17,6%), Γερμανία 

(15,1%) 

(ζ) 2402200000: Τσιγάρα: ελληνικές εξαγωγές 2017: $8,65 εκατ., μερίδιο: 32%, κύριοι 

ανταγωνιστές: Γερμανία (31,1%), Σερβία (15,6%), Ελβετία (15,4%) 

(η) 3924100000: Πιατικά & άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα, από 

πλαστικές ύλες: ελληνικές εξαγωγές 2017: $5,76 εκατ., μερίδιο: 59,4%, κύριοι ανταγωνιστές: 

Κίνα (9,1%), Μαλαισία (5,2%), Ιταλία (4,6%) 

(θ) 3004901000: Αντισυλληπτικά, αντικαρκινικά φάρμακα, φάρμακα μεταμοσχεύσεων, 

καρδιαγγειακά φάρμακα, φάρμακα για χρόνιες ασθένειες και άλλα φάρμακα: ελληνικές 

εξαγωγές 2017: $5,75 εκατ., μερίδιο: 0,5%, κυρίαρχοι της αγοράς: Ελβετία (33,5%), 

Γερμανία (29,3%), Γαλλία (10,2%), ΗΠΑ (5%) 

(ι) 2503000090: Θείο κάθε είδους, μη εξευγενισμένο: ελληνικές εξαγωγές 2017: $4,64 εκατ., 

μερίδιο: 10,9%, κύριοι ανταγωνιστές: Λιβύη (21,5%), Ρουμανία (18,6%), Τουρκία (13,7%) 
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(ια) 4810920000: Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, πολλαπλών στρώσεων, έστω και επιφανειακώς 

χρωματισμένα, επιφανειακά διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή ορθογώνια 

(συμπεριλαμβανομένων τετράγωνων) φύλλων, οποιουδήποτε μεγέθους: ελληνικές εξαγωγές 

2017: $4,38 εκατ., μερίδιο: 3,2%, κυρίαρχοι της αγοράς: Φινλανδία (22,8%), Αυστρία 

(11,9%), Σουηδία (11,4%), Κίνα (10,5%), Γερμανία (10,3%) 

(ιβ) 0809300000: Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται τα νεκταρίνια, νωπά: ελληνικές 

εξαγωγές 2017: $3,95 εκατ., μερίδιο: 52,1%, κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία (16%), Λίβανος 

(12,2%), Ισπανία (11,4%) 

(ιγ) 5201000010: Ακατέργαστο και μη αναμεμειγμένο βαμβάκι, ποικιλίας Giza 45, μη 

λαναρισμένο, ούτε χτενισμένο, ούτε εκκοκκισμένο: ελληνικές εξαγωγές 2017: $3,39 εκατ., 

μερίδιο: 34%, κύριοι ανταγωνιστές: ΗΠΑ (41,7%), Σουδάν (13,5%), Μπενίν (9,6%) 

(ιδ) 7210120010: Ηλεκτρικές πλάκες, μη επικαλυμμένες ή τυπωμένες, για την κατασκευή 

δοχείων συσκευασίας θρεπτικών υλικών, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με 

πλάτος >=600 mm, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με κασσίτερο, πάχους >=0,5 mm: ελληνικές 

εξαγωγές 2017: $3,26 εκατ., μερίδιο: 5,4%, κυρίαρχοι της αγοράς: Κίνα (37,7%), Ολλανδία 

(11,2%), Ιαπωνία (10,5%) 

(ιε) 2008700000: Κονσερβοποιημένα ροδάκινα, περιλαμβανομένων νεκταρινιών: ελληνικές 

εξαγωγές 2017: $3,06 εκατ., μερίδιο: 78,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Ισπανία (16,5%), 

Βουλγαρία (2,5%) 

Σημειώνουμε ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στα αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία σε 

πολλές περιπτώσεις δε φαίνεται να κινούνται σε «λογικά» επίπεδα, ωστόσο στην ανάλυση 

ανταγωνισμού τις παρουσιάζουμε για πληρότητα της ανάλυσης, επισημαίνοντας ότι δε θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τις μέσες 

τιμές εισαγωγής από διαφορετικές προελεύσεις, παρά μόνο ως ενδεικτικές αναφορές για τους 

συσχετισμούς τιμών μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών.     

Ως στατιστικά παραρτήματα της παρούσας έρευνας επισυνάπτουμε 3 αρχεία σε μορφή PDF, 

που παρουσιάζουν: (α) την εξέλιξη των 31 σημαντικότερων κατηγοριών ελληνικών εξαγωγών 

–κατά τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου- κατά τη διετία 2016-2017 (αξίες άνω του $1 

εκατ.), (β) την ανάλυση ανταγωνισμού στις αιγυπτιακές εισαγωγές έτους 2017, σε 

τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου (31 κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών, αξίες άνω του $1 

εκατ.) και (γ) την ανάλυση ανταγωνισμού στις αιγυπτιακές εισαγωγές έτους 2017, σε 

δεκαψήφιους κωδικούς δασμολογίου (15 κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών, αξίες άνω των $3 

εκατ.), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της CAPMAS. 

 

           Ο Προϊστάμενος 

Αθανάσιος Μακρανδρέου 

Γεν. Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α' 
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