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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya,
Garden City, Cairo - Egypt

Κάιρο, 1-3-2018

ΘΕΜΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου, δωδεκαμήνου 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 δωδεκάμηνο Ιαν.-Δεκ. 2017 ανήλθε σε €755,51 εκατ., ελαφρά αυξημένη κατά
0,73% σε σύγκριση με το 2016, όταν είχε ανέλθει σε €750,07 εκατ. Από την άλλη πλευρά,
οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο έφθασαν το 2017 τα €555,37 εκατ., μειωμένες
κατά 3,7% έναντι του 2016, όταν είχαν ανέλθει σε €576,72 εκατ. Σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα προσωρινά στατιστικά στοιχεία έτους 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 21η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 1,11% επί
των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.
Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το έτος 2017 που έφτασε τα €200,14 εκατ. παρουσίασε
πλεόνασμα για την Ελλάδα, αυξημένο κατά 15,5% έναντι του 2016 (είχε ανέλθει σε
€173,35 εκατ.). Κατά την ίδια ως άνω περίοδο, ο διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε
ελαφρά μειωμένος κατά 1,2% (στα €1,31 δισ., έναντι €1,33 δισ. το 2016).
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ 2013-2017
2013
2014
Εξαγωγές
548.740.889 753.198.240
Εισαγωγές
578.443.555 843.633.466
Όγκος εμπορίου
1.127.184.444 1.596.831.706
Εμπορικό ισοζύγιο
-29.702.666
-90.435.226

2015
2016
2017
1.042.983.583 750.067.857 755.513.571
657.191.494 576.719.374 555.371.271
1.700.175.077 1.326.787.231 1.310.884.842
385.792.089 173.348.483 200.142.300

2016/17
0,73%
-3,70%
-1,20%
15,46%

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ

___________________________________________________________________________
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ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Από πλευράς αξίας ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο, ως κυριότερες 10 κατηγορίες ανά
κεφάλαιο του δασμολογίου το 2017 με βάση τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. εμφανίζονται οι ακόλουθες:
1. Ορυκτά καύσιμα (27): €585,92 εκατ. (+1,25%)
2. Βαμβάκι (52): €63,94 εκατ. (+15,37%)
3. Καρποί & φρούτα βρώσιμα (08): €13,52 εκατ. (-35,46%)
4. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες & μηχανές (84): €8,90 εκατ. (-19,6%)
5. Πλαστικές ύλες & τεχνουργήματα (39): €8,41 εκατ. (+37,31%)
6. Όργανα & συσκευές οπτικής, μέτρησης & ελέγχου (90): €8,21 εκατ. (+290,99%)
7. Καπνά & υποκατάστατα (24): €7,93 εκατ. (-45,1%)
8. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών (38): €6,70 εκατ. (+8,94%)
9. Χυτοσίδηρος, σίδηρος & χάλυβας (72): €6,45 εκατ. (+135,56%)
10. Παρασκευάσματα λαχανικών & φρούτων (20): €4,93 εκατ. (-0,11%)
Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από την Αίγυπτο, ως κυριότερες 10 κατηγορίες ανά κεφάλαιο
του δασμολογίου το 2017 με βάση τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. εμφανίζονται οι ακόλουθες:
1. Ορυκτά καύσιμα (27): €374,89 εκατ. (-16,25%)
2. Λιπάσματα (31): €44,24 εκατ. (+2,65%)
3. Λαχανικά, φυτά, ρίζες, κόνδυλοι, βρώσιμα (07): €32,35 εκατ. (+77,87%)
4. Οργανικά χημικά (29): €28,24 εκατ. (+95,7%)
5. Πλαστικές ύλες & τεχνουργήματα (39): €17,52 εκατ. (+52,27%)
6. Ορυκτά πετρώματα, τσιμέντα (25): €8,27 εκατ. (+24,54%)
7. Χυτοσίδηρος, σίδηρος & χάλυβας (72): €7,47 εκατ. (+164,43%)
8. Παρασκευάσματα λαχανικών & φρούτων (20): €5,28 εκατ. (+75,12%)
9. Ανόργανα χημικά (28): €4,00 εκατ. (+649,89%)
10. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη (63): €3,98 εκατ. (+13,39%)
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Τις ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο του έτους 2017 χαρακτήρισαν ορισμένες
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 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.7207 (ημιτελή προϊόντα σιδήρου /
χάλυβα) με εξαγωγές €2,39 εκατ. Επιπλέον, στη διάρκεια του 2017 μειώθηκαν σημαντικά
οι εξαγωγές μας σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με αξιόλογα επίπεδα αξιών το
2016. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις εξής περιπτώσεις: (α) Κ.Δ.1101 (αλεύρια σιταριού)
με μηδενικές εξαγωγές το 2017 έναντι εξαγωγών €5,89 εκατ. το 2016, (β) Κ.Δ.1507
(σογιέλαιο) με μηδενικές εξαγωγές το 2017 έναντι εξαγωγών €2,18 εκατ. το 2016, (γ)
Κ.Δ.8426 (ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως) με μηδαμινές εξαγωγές το 2017 έναντι εξαγωγών
€1,71 εκατ. το 2016, (δ) Κ.Δ.0301 (ζωντανά ψάρια) με μηδενικές εξαγωγές το 2017 έναντι
€997 χιλ. το 2016, (ε) Κ.Δ.8302 (σιδηρικά και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα) με
εξαγωγές €261 χιλ. το 2017 έναντι €837 χιλ. το 2016 και (στ) Κ.Δ.9028 (μετρητές αερίων,
υγρών ή ηλεκτρισμού) με μηδαμινές εξαγωγές το 2017 έναντι €768 χιλ. το 2016.
Με κριτήριο την αξία στις κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων και με βάση την
ταξινόμηση τετραψήφιων κωδικών δασμολογίου, αξιόλογες αυξήσεις το 2017 εμφάνισαν
οι εξαγωγές μας σε πετρελαιοειδή & αέριο (λάδια από πετρέλαιο- Κ.Δ.2710 αύξηση 1,4%,
αέρια πετρελαίου- Κ.Δ.2711 αύξηση 68,2%), σε βαμβάκι μη λαναρισμένο / χτενισμένο
(Κ.Δ.5201-αύξηση 15,4%), σε διατάξεις υγρών κρυστάλλων-λέιζερ (Κ.Δ. 9013, εξαγωγές
€7,87 εκατ. έναντι μόλις €336 χιλ. το 2016), σε πιατικά & είδη οικιακής χρήσης από
πλαστικές ύλες (Κ.Δ.3924-αύξηση 134%), σε θείο (Κ.Δ.2503-αύξηση 205,7%), σε πλατέα
προϊόντα έλασης από σίδηρο-χάλυβα (Κ.Δ.7210-αύξηση 39,2%), σε ηλεκτρικούς
συσσωρευτές (Κ.Δ.8507-αύξηση 256,6%), σε σκουριές υψικαμίνων (Κ.Δ.2618-αύξηση
3,6%), σε πυρίμαχα τσιμέντα & κονιάματα (Κ.Δ.3816-αύξηση 40%), σε αντικροτικά /
ανασχετικά οξείδωσης (Κ.Δ.3811-αύξηση 28,9%), σε εντομοκτόνα / ζιζανιοκτόνα
(Κ.Δ.3808-αύξηση 10,1%) και σε συσκευές για θερμική επεξεργασία υλών (Κ.Δ.8419αύξηση 125,2%). Αντιθέτως, μειώσεις σημείωσαν οι εξαγωγές μας κοκ από πετρέλαιο
(Κ.Δ.2713-μείωση 45,2%), μήλων / αχλαδιών / κυδωνιών (Κ.Δ.0808-μείωση 33,9%),
τσιγάρων & πούρων (Κ.Δ.2402-μείωση 40,2%), χαρτιού / χαρτονιών επιχρισμένων με
καολίνη (Κ.Δ.4810-μείωση 30,3%), παρασκευασμάτων φρούτων & λαχανικών (Κ.Δ.2008,
μείωση 5,5%), οργανικών χρωστικών υλών (Κ.Δ.3204, μείωση 11,8%), μερών για κινητήρες
εσωτερικής καύσης (Κ.Δ.8409, μείωση 5%), ειδών συσκευασίας από πλαστικές ύλες
(Κ.Δ.3923, μείωση 13,8%), βιβλίων & εντύπων (Κ.Δ.4901, μείωση 0,5%) και κολοφωνίων
& ρητινικών οξέων (Κ.Δ.3806-μείωση 27,5%).
Από πλευράς ποσοτήτων στις κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων,
αυξήσεις σημειώθηκαν στο βαμβάκι (Κ.Δ.5201, +8,3%), στα αέρια πετρελαίου (Κ.Δ.2711,
+22,3%), στις διατάξεις υγρών κρυστάλλων-λέιζερ (Κ.Δ. 9013, +3.416%), στα πιατικά &
είδη οικιακής χρήσης από πλαστικές ύλες (Κ.Δ.3924, +180,3%), στο θείο (Κ.Δ.2503,
+132,5%) και στα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο-χάλυβα (Κ.Δ 7210, +21,9%).
Μειώσεις καταγράφηκαν, αντίστοιχα, στις ποσότητες εξαγωγών μας λαδιών από πετρέλαιο
(Κ.Δ.2710, -22,3%), κοκ από πετρέλαιο (Κ.Δ.2713, -69,9%), μήλων / αχλαδιών / κυδωνιών
(Κ.Δ.0808, -34,3%), τσιγάρων & πούρων (Κ.Δ 2402, -39,7%), χαρτιού / χαρτονιών
επιχρισμένων με καολίνη (Κ.Δ.4810, -33,5%), παρασκευασμάτων φρούτων & λαχανικών
(Κ.Δ.2008, -5,7%) και οργανικών χρωστικών υλών (Κ.Δ.3204, -21,2%).
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε αναλυτικά την εξέλιξη των αξιών των ελληνικών
εξαγωγών προς Αίγυπτο κατά το έτος 2017 σε 25 κυριότερους τετραψήφιους κωδικούς
δασμολογίου, σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά στατιστικά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΩΝ 2017-2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΓΥΠΤΟ,

3811

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια)
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι
υδρογονάνθρακες
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
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής
οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού,
από πλαστικές ύλες
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με
άλλες ανόργανες ουσίες
Θείο κάθε είδους
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι
σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm
Υδρογονάνθρακες άκυκλοι
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και
καθορισμένης χημικής σύστασης
Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβα
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων
και των διαχωριστών τους, και μέρη τους
Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής
σκόνης, άμμος υψικαμίνων
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους
κινητήρες εσωτερικής καύσης
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και
παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές
ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα
Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης,
προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων,
βελτιωτικά του ιξώδους

3806

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα
παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου

2710
5201
2711

2713
0808
9013
2402

3924
4810
2503
2008
7210
2901
3204
7207
8507
2618

8409
3816
3923
4901

2017

2016

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

755.513.571

750.067.857

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)
+0,73%

498.922.467
63.943.907

492.015.902
55.425.132

+1,40%
+15,37%

58.586.811

34.831.901

+68,20%

28.409.735
11.502.091

51.863.560
17.404.312

-45,22%
-33,91%

7.870.725

336.104

+2.241,75,09%

6.626.321

11.073.961

-40,16%

4.160.110

1.777.425

+134,05%

3.984.646
3.748.174

5.716.438
1.226.197

-30,29%
+205,67%

3.664.328

3.875.657

-5,45%

3.633.953
2.978.589

2.610.458
-

+39,21%
-

2.882.486

3.268.200

-11,80%

2.392.039

-

-

2.334.760

654.755

+256,59%

2.326.500

2.246.484

+3,56%

2.235.560

2.351.909

-4,95%

2.213.943

1.581.341

+40,00%

2.114.182
1.857.746

2.452.657
1.866.820

-13,80%
-0,49%

1.606.663

1.246.738

+28,87%

1.498.424

2.065.396

-27,45%
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3808

8419

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα,
ζιζανιοκτόνα
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά
θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με
μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της
θερμοκρασίας

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

1.379.091

1.252.092

+10,14%

1.308.923

581.282

+125,18%

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε εξάλλου αναλυτικά την εξέλιξη των αξιών των
ελληνικών εισαγωγών από Αίγυπτο κατά το έτος 2017 σε 15 κυριότερους τετραψήφιους
κωδικούς δασμολογίου, σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά
στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Παρατηρούμε ότι, παρά τη συνολική ελαφρά μείωση των
αιγυπτιακών εξαγωγών προς τη χώρα μας, σχεδόν σε όλες τις κορυφαίες τετραψήφιες
δασμολογικές κλάσεις σημειώθηκε το 2017 άνοδος των αξιών, με εξαίρεση τα ακατέργαστα
λάδια πετρελαίου (Κ.Δ.2709-μείωση 18,4%), τα λάδια από πετρέλαιο & ασφαλτούχα ορυκτά
(Κ.Δ.2710-μείωση 13,1%) και τη φυσική άμμο (Κ.Δ.2505-μείωση 16,6%).
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΩΝ 2017-2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΓΥΠΤΟ,

2505

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από
ασφαλτούχα ορυκτά
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, αζωτούχα
Αλκοόλες άκυκλες και παράγωγά τους
Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια)
Πολυμερή αιθυλενίου σε αρχικές μορφές
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι
υδρογονάνθρακες
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι
σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα
χωρίς ξύδι
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας
του σώματος και κουζίνας, από υφαντουργικά
προϊόντα παντός τύπου
Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το
επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, και
χλωριούχο νάτριο καθαρό
Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον
ατμό, κατεψυγμένα
Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και
χρωματισμένη

2815

Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα.
Υδροξείδιο του καλίου καυστική ποτάσα.
Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου

2709
3102
2905
0701
2710
3901
2711
7210
2005

6302

2501
0710

2017

2016

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

555.371.271

576.719.374

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)
-3,70%

336.227.912
42.505.302
28.239.692
27.882.665

411.817.536
39.282.910
14.429.729
14.502.087

-18,36%
+8,20%
+95,70%
+92,27%

27.210.394
11.705.555

31.331.099
4.885.041

-13,15%
+139,62%

10.631.160

4.380.670

+142,68%

4.974.674

2.498.869

+99,08%

4.436.946

2.363.920

+87,69%

3.505.016

3.083.896

+13,66%

3.488.072

3.057.354

+14,09%

3.390.560

3.095.286

+9,54%

2.653.765

3.183.610

-16,64%

2.501.068

-

-

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3817

Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και
αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

2.419.227

514.253

+370,44%

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία)

Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα ανάλυσή μας δεν έχουμε συμπεριλάβει στατιστικά στοιχεία της
αιγυπτιακής υπηρεσίας CAPMAS, δεδομένου ότι αυτά αναφέρονται ακόμη στο δεκάμηνο του
2017.

Ο Προϊστάμενος

Αθανάσιος Μακρανδρέου
Γεν. Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α'

