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Κάιρο, 19-3-2020
ΘΕΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο – Ανάλυση ανταγωνισμού για τις κυριότερες
κατηγορίες εξαχθέντων στην Αίγυπτο ελληνικών προϊόντων το έτος 2019 (με
βάση τα αιγυπτιακά στοιχεία-CAPMAS)
Παραθέτουμε κατωτέρω (με κάθε επιφύλαξη για την ακρίβειά τους) στοιχεία για τις
ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο στη διάρκεια του 2019, 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 2019 για τις κυριότερες κατηγορίες των εξαχθέντων ελληνικών
προϊόντων.
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟ 2019 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 2019 ανέρχεται σε $1,027 δισ. (έναντι $1,005 δισ. το 2018)
εμφανιζόμενη ελαφρώς αυξημένη κατά 2,1% έναντι του 2018. Αντίστοιχα, η αξία των
ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο σε τοπικό νόμισμα (Αιγυπτιακές λίρες), το 2019
εμφανίζεται μειωμένη έναντι του 2018 κατά 3,6% (649,82 εκατ. λίρες), ανερχόμενη σε 17,31
δισ. λίρες από 17,959 δισ. λίρες το 2018.
Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία είναι προσωρινά και αναμένεται να
αναθεωρηθούν κατά το επόμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2019 υπήρξε
ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας προς το δολλάριο –κατά
μία λίρα ανά δολλάριο- επηρεάζοντας ελαφρώς θετικά τη δολλαριακή αξία των αιγυπτιακών
εισαγωγών από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η μέση ισοτιμία για το 2019 στις αιγυπτιακές
στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της CAPMAS ήταν 1 δολλάριο = 16,86 αιγυπτιακές λίρες,
έναντι ισοτιμίας 1 δολλαρίου προς 17,87 αιγυπτιακές λίρες το 2018.
Για λόγους σύγκρισης, σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
εκτιμούν την αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο κατά το 2019 σε €942,61 εκατ.,
μειωμένη κατά 18,2% σε σύγκριση με το 2018.
Επισημαίνεται ότι η ανάλυσή μας για τις ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο με βάση τα
αιγυπτιακά στοιχεία, για λόγους πληρότητας, ξεκινά από το επίπεδο των διψήφιων, περνά στη
συνέχεια των επίπεδο των τετραψήφιων και καταλήγει στο επίπεδο των δεκαψήφιων κωδικών
της κατάταξης προϊόντων του αιγυπτιακού δασμολογίου.
Κατόπιν ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της αιγυπτιακής υπηρεσίας όσον αφορά τις
κύριες διψήφιες κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών, επισημαίνουμε τις αυξήσεις το 2019
___________________________________________________________________________
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στις αξίες εξαγωγών μας βάμβακος (κεφάλαιο 52, +37,9%), φρούτων (κεφάλαιο 08,
+47,6%), πλαστικών υλών & προϊόντων (κεφάλαιο 39, +27,3%), προϊόντων καπνού
(κεφάλαιο 24, +17,7%), παρασκευασμάτων λαχανικών & φρούτων (κεφάλαιο 20, +51,1%),
μεταφορικού εξοπλισμού & εξαρτημάτων (κεφάλαιο 87, +11,7%), προϊόντων χαρτιού
(κεφάλαιο 48, +55,5%), φαρμακευτικών προϊόντων (κεφάλαιο 30, +1,8%), παρασκευασμάτων
δημητριακών (κεφάλαιο 19, +40,5%), βαφών και δεψικών εκχυλισμάτων (κεφάλαιο 32,
+2,4%), τεχνουργημάτων από σίδηρο & χάλυβα (κεφάλαιο 73, +76,2%), προϊόντων αλουμινίου
(κεφάλαιο 76, +133,1%), τεχνουργημάτων από κοινά μέταλλα (κεφάλαιο 83, +48%), ζωικών
& φυτικών λιπών και ελαίων (κεφάλαιο 15, +518,4%), τεχνουργημάτων από πέτρες, γύψο,
τσιμέντο (κεφάλαιο 68, +46,5%), λιπασμάτων (κεφάλαιο 31, +56,4%) και αιθέριων ελαίων,
προϊόντων αρωματοποιίας & καλλωπισμού (κεφάλαιο 33, +112,5%).
Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουμε το 2019 μειώσεις στις αξίες των ελληνικών
εξαγωγών προς Αίγυπτο ορυκτών καυσίμων (κεφάλαιο 27, -6,5%), μηχανολογικού εξοπλισμού
(κεφάλαιο 84, -7,1%), ορυκτών πετρωμάτων & τσιμέντων (κεφάλαιο 25, -54,5%), σιδήρου &
χάλυβα (κεφάλαιο 72, -49,5%), διαφόρων χημικών προϊόντων (κεφάλαιο 38, -15%),
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού & μερών (κεφάλαιο 85, -55,7%), προϊόντων εκδοτικών οίκων
(κεφάλαιο 49, -7,6%) και επίπλων & ειδών φωτισμού (κεφάλαιο 94, -11,8%),
Σημειωτέον ότι τα αιγυπτιακά στοιχεία καταγράφουν, πέραν των εμφανιζόμενων στον
κατωτέρω πίνακα στοιχείων επί των κυριότερων κατηγοριών ελληνικών εξαγωγών προς
Αίγυπτο, σημαντικές μειώσεις των εξαγωγών μας προϊόντων χαλκού (κεφάλαιο 74, -47,7%,
από $1,18 εκατ. το 2018 σε $617,χιλ. το 2019), καθώς και σαπουνιών, αλισίβων, λιπαντικών
κλπ. (κεφάλαιο 34, -43,5%, από $1,09 εκατ. το 2018 σε $615,9 χιλ. το 2019).
Στον πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, παρουσιάζονται οι κορυφαίες
κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων -σε ταξινόμηση διψήφιων κωδικών
δασμολογίου- με τις αξίες τους σε δολλάρια (αξίες άνω του $1 εκατ.) και τις ποσότητες σε
κιλά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ, 2018-2019 (στοιχεία CAPMAS)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΑΣΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ($) 2019

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Kg) 2019

1.026.679.987

ΑΞΙΑ $ 2018

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Kg) 2018

1.005.078.279

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2018/19 (ΣΕ ΑΞΙΕΣ)
2,1%

Ορυκτά καύσιμα

27

676.210.102

1.240.005.785

723.490.126

1.184.002.576

-6,5%

Βαμβάκι

52

122.567.073

58.009.203

88.858.626

40.881.166

37,9%

Φρούτα & καρποί
βρώσιμοι

08

103.386.457

731.086

70.053.548

215.037

47,6%

Πλαστικές ύλες &
προϊόντα

39

15.923.781

2.565.761

12.507.920

2.203.067

27,3%

Καπνός

24

15.659.361

2.008.873

13.300.031

1.417.794

17,7%

Λέβητες, μηχανές,
συσκευές & μέρη

84

13.659.088

8.795.188

14.700.752

16.478.951

-7,1%

Παρασκευάσματα
φ ρούτων &
λαχανικών

20

9.135.441

50.809.057

6.044.119

5.705.520

51,1%

Οχήματα,
μεταφ ορικός
εξοπλισμός &
εξαρτήματα

87

8.754.311

1.760.357

7.839.675

1.914.924

11,7%

Χαρτί & χαρτόνια,
προϊόντα
χαρτοπολτού
Φαρμακευτικά
προϊόντα

48

8.439.984

16.053.951

5.427.239

8.858.431

55,5%

30

7.992.445

381.866

7.850.782

90.355

1,8%

Άλατα, πέτρες,
γαίες, ασβέστης,
τσιμέντα
Σίδηρος &
χάλυβας
Διάφ ορα χημικά
προϊόντα
Παρασκευάσματα
δημητριακών
Βαφ ές & δεψικά
εκχυλίσματα
Τεχνουργήματα
σιδήρου &
χάλυβα
Ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός &
μέρη
Αργίλιο &
τεχνουργήματα
Τεχνουργήματα
από κοινά
μέταλλα
Προϊόντα
εκδοτικών οίκων
Λίπη & έλαια,
ζωικά ή φ υτικά
Έπιπλα, είδη
κλινοστρωμνής,
συσκευές
φ ωτισμού,
προκατασκευές
Τεχνουργήματα
από πέτρες,
γύψο, τσιμέντο
Λιπάσματα

25

5.622.378

30.524.599

12.354.523

38.882.037

-54,5%

72

5.484.920

242.448

10.862.184

1.126.867

-49,5%

38

3.203.208

1.897.724

3.768.250

2.111.364

-15,0%

19

3.177.609

2.036.923

2.261.708

1.294.642

40,5%

32

2.877.521

1.312.943

2.810.466

1.143.366

2,4%

73

2.442.934

1.479.142

1.386.171

204.563

76,2%

85

2.441.948

48.484

5.515.260

1.079.490

-55,7%

76

2.374.514

560.480

1.018.500

136.863

133,1%

83

1.933.276

543.653

1.305.924

385.879

48,0%

49

1.629.196

200.653

1.762.877

212.841

-7,6%

15

1.447.142

1.681.513

234.012

32.519

518,4%

94

1.199.307

21.557

1.360.125

36.891

-11,8%

68

1.166.368

1.628.027

796.386

852.321

46,5%

31

1.110.078

1.149.018

709.850

586.879

56,4%

Αιθέρια έλαια,
προϊόντα
αρωματοποιίας &
καλλωπισμού

33

1.037.171

151.018

488.150

52.815

112,5%

ΠΗΓΗ: ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (CAPMAS)

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να υπογραμμίσουμε, όσον αφορά τα αιγυπτιακά
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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 ό,τι αφορά την αξία.
Για τον ανωτέρω 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 $709,87 εκατ. για το 2019 (και $406,4
εκατ. το 2018), έναντι αξίας ελληνικών εισαγωγών από Αίγυπτο ύψους €842,63 εκατ. το 2019
(και €636,13 εκατ. το 2018) 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 2019 ύψους
$489,29 εκατ. και $196,74 εκατ. το 2018) φαίνεται να αποτελεί το 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 2019 ΚΑΤΑ
ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ
Περαιτέρω, με βάση την ανάλυση των αιγυπτιακών στοιχείων της CAPMAS, ως 15
κορυφαίες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων το 2019 –σε ταξινόμηση
τετραψήφιων κωδικών δασμολογίου- καταγράφονται οι ακόλουθες (σε παρένθεση η
ποσοστιαία μεταβολή των αξιών τους):
1. Λάδια από πετρέλαιο - 2710: $549,19 εκατ. (-6,4%)
2. Άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά - 2714: $122,62 εκατ. (+12,2%)
3. Βαμβάκι, μη λαναρισμένο / χτενισμένο - 5201: $122,14 εκατ. (+39,4%)
4. Μήλα, αχλάδια, κυδώνια νωπά - 0808: $77,83 εκατ. (+65,3%)
5. Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα – 0809: $14,45 εκατ. (-13,3%)
6. Τσιγάρα & πούρα - 2402: $12,53 εκατ. (+35,6%)
7. Πιατικά, είδη νοικοκυριού, είδη υγιεινής & καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες - 3924:
$12,02 εκατ. (+43,8%)
8. Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα, λαγοκέρασα & άλλοι καρποί –
0810: $10,7 εκατ. (+77,9%)
9. Χαρτί & χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή άλλες ανόργανες ουσίες – 4810: $7,9
εκατ. (+71,8%)
10. Φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση – 3004: $7,33
εκατ. (-3,4%)
11. Παρασκευασμένα φρούτα – 2008: $6,63 εκατ. (+64,1%)
12. Ελκυστήρες – 8701: $5,61 εκατ. (+89,4%)
13. Αέρια πετρελαίου & άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες – 2711: $4,39 εκατ. (-83,9%)
14. Θείο κάθε είδους – 2503: $3,36 εκατ. (-70,7%)
15. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια - 1901: $3,08 εκατ.
(+42,3%)
Παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα που περιλαμβάνει τις ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο
το 2019, των 37 σημαντικότερων κατηγοριών προϊόντων, κατά τετραψήφιους κωδικούς
δασμολογίου, σε αξίες και ποσότητες, σε σύγκριση με το 2018 (αξίας εξαγωγών 2019 ύψους
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ανώτερου του $1 εκατ.), σύμφωνα με τα στοιχεία της CAPMAS.
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟ, 2018 - 2019
2019
CN4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ $
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
1.026.679.987
2710
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά
549.187.941
2714
Άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά
122.620.138
5201
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο
122.142.679
0808
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
77.828.114
0809
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα
14.454.969
2402
Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα
12.534.065
3924
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη
12.022.564
υγιεινής και καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες
0810
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα
10.698.408
4810
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες
7.901.025
ανόργανες ουσίες
3004
Φάρμακα σε μορφή δόσεων, συσκευασμένα για λιανική
7.333.218
πώληση
2008
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
6.631.517
παρασκευασμένα ή διατηρημένα
8701
Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8709)
5.612.195
2711
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
4.395.070
2503
Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται με
3.359.650
εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές)
1901
Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια,
3.083.001
σιμιγδάλια
7210
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα
2.990.569
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm
2401
Καπνά ακατέργαστα, απορρίμματα καπνού
2.601.421
7205
Κόκκοι & σκόνες ακατέργαστου χυτοσίδηρου, σιδήρου,
2.448.308
χάλυβα
3923
Είδη μεταφοράς / συσκευασίας, από πλαστικές ύλες
1.865.187
3206
Άλλες χρωστικές ύλες, ανόργανα φωτοφόρα προϊόντα
1.717.872
2515
Μάρμαρα, τραβερτίνες, ασβεστόλιθοι για χτίσιμο
1.704.746
8421
Μηχανές & συσκευές φυγόκεντρες
1.695.033
8708
Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των
1.570.938
κλάσεων 8701 μέχρι 8705
4901
Βιβλία, φυλλάδια & παρόμοια έντυπα
1.542.741
2009
Χυμοί φρούτων
1.519.172
7604
Ράβδοι & είδη καθορισμένης μορφής, από αργίλιο
1.449.253
3808
Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα
1.377.320
3806
Κολοφώνια, ρητινικά οξέα & παράγωγά τους
1.365.808
8407
Κινητήρες εκρήξεως με έμβολο
1.248.438
8429
Μπουλντόζες, ισοπεδωτήρες, εκσκαφείς, φορτωτές
1.219.351
7304
Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα,
1.206.412
χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα
8408
Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
1.188.116
συμπίεση
3105
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, αζωτούχα, καλιούχα ή
1.110.078
φωσφορούχα
1518
Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους,
1.094.706
θερμικά ή αλλιώς επεξεργασμένα
8419
Συσκευές θερμικής επεξεργασίας υλών
1.092.712
8504
Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, μετατροπείς ρεύματος
1.087.860
8301
Λουκέτα, κλειδαριές, σύρτες από κοινά μέταλλα
1.062.082
ΣΥΝΟΛΟ (96,8% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2019)
993.962.677
ΠΗΓΗ: ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (προσωρινά στοιχεία για το 2019).
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2018
ΑΞΙΑ $
1.005.078.279
586.964.307
109.289.484
87.621.832
47.080.155
16.663.581
9.245.768
8.361.925

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
+2,1%
-6,4%
+12,2%
+39,4%
+65,3%
-13,3%
+35,6%
+43,8%

6.015.312
4.598.431

+77,9%
+71,8%

7.589.997

-3,4%

4.041.303

+64,1%

2.963.641
27.235.893
11.465.491

+89,4%
-83,9%
-70,7%

2.166.584

+42,3%

3.931.827

-23,9%

3.867.978
3.469.620

-32,7%
-29,4%

1.870.888
1.650.752
528.221
365.588
1.563.030

-0,3%
+4,1%
+222,7%
+363,6%
+0,5%

1.711.364
370.657
275.001
1.356.551
1.772.119
1.136.594
1.835.443
-

-9,9%
+309,9%
+427,0%
+1,5%
-22,9%
+9,8%
-33,6%
-

1.232.528

-3,6%

684.006

+62,3%

-

-

1.016.856
420.115
320.290
960.683.132

+7,5%
+158,9%
+231,6%
+3,5%
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2019
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 2019 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 9,1%, κύριοι ανταγωνιστές: Σ. Αραβία (29,3%),
Τουρκία (8,6%), ΗΑΕ (7,6%)
(β) Άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά (2714): μερίδιο 60,5%, κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία
(16,5%), Ισπανία (10,9%), Τουρκία (10,2%)
(γ) Βαμβάκι μη λαναρισμένο / χτενισμένο (5201): μερίδιο 52%, κύριοι ανταγωνιστές: Σουδάν
(19,2%), Μπενίν (13,7%), ΗΠΑ (13,1%)
(δ) Μήλα / αχλάδια / κυδώνια νωπά (0808): μερίδιο 19,1%, κύριοι ανταγωνιστές: Πολωνία
(40,7%), Ιταλία (25,3%), Συρία (5,5%), Λίβανος (4,3%)
(ε) Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα (0809): μερίδιο 26,7%, κύριοι ανταγωνιστές:
Ιταλία (26,9%), Συρία (19,2%), Λίβανος (15,2%), Ισπανία (11%)
(στ) Τσιγάρα & πούρα (2402): μερίδιο 18,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Σερβία (36,8%),
Γερμανία (29,5%), Τουρκία (6,1%)
(ζ) Πιατικά, είδη νοικοκυριού, είδη υγιεινής & καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (3924):
μερίδιο 41,5%, κύριοι ανταγωνιστές: Κίνα (15,8%), Τουρκία (13,4%), Ιταλία (5,8%),
Μαλαισία (5,1%)
(η) Φράουλες και άλλοι καρποί βρώσιμοι (0810): μερίδιο 43,3%, κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία
(46,8%), Τουρκία (2,2%)
(θ) Χαρτί & χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή άλλες ανόργανες ουσίες (4810): μερίδιο 3%,
κυρίαρχοι προμηθευτές: Κίνα (15,2%), Αυστρία (14,4%), Γερμανία (13,1%), Φινλανδία
(12,9%)
(ι) Φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση (3004): μερίδιο 0,4%,
κυρίαρχοι προμηθευτές: Ελβετία (22,5%), Γερμανία (17,7%), Γαλλία (12,3%)
(ια) Παρασκευάσματα φρούτων (2008): μερίδιο 26,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Ισπανία
(21,8%), Ταϊλάνδη (15,8%), Τουρκία (12,8%), Ιταλία (8,6%)
(ιβ) Ελκυστήρες (8701): μερίδιο 1,7%, κύριοι ανταγωνιστές: Γερμανία (71,6%), Ιταλία
(4,8%), Κίνα (4,6%), Ρουμανία (2,3%), Γαλλία (2%)
(ιγ) Αέρια πετρελαίου & άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (2711): μερίδιο 0,4%, κυρίαρχοι
προμηθευτές: Σ. Αραβία (66,4%), Αλγερία (16,6%), ΗΑΕ (4,1%)
(ιδ) Θείο κάθε είδους (2503): μερίδιο 6,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Λιβύη (25,1%), Σ. Αραβία
(20,3%), Ρουμανία (16,5%), Ουκρανία (9,7%), Ρωσία (8,4%)
(ιε) Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια (1901): μερίδιο 3,3%,
κυρίαρχοι προμηθευτές: Ολλανδία (43,2%), Γαλλία (12,1%), Ισπανία (10,4%).
Επιπλέον, καταγράφουμε τις αξίες, καθώς και τα μερίδια (σε αξίες) που κατέχουν τα 20 κύρια
εξαχθέντα το 2019 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:
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(α) 2710110060: Κατεργασμένα έλαια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $547,14 εκατ., μερίδιο: 14,2%, κύριοι ανταγωνιστές: Σ. Αραβία (38,9%),
Κουβέιτ (11%), ΗΑΕ (10,5%)
(β) 2714900010: Φυσική άσφαλτος: ελληνικές εξαγωγές 2019: $122,62 εκατ., μερίδιο: 61,7%,
ανταγωνιστές: Ιταλία (16,8%), Ισπανία (11,2%), Τουρκία (10,4%)
(γ) 5201000090: Άλλο βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο, εκκοκκισμένο: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $119,94 εκατ., μερίδιο: 51,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Σουδάν (19,5%),
Μπενίν (13,9%), ΗΠΑ (13,3%)
(δ) 0808100000: Μήλα νωπά: ελληνικές εξαγωγές 2019: $77,69 εκατ., μερίδιο: 19,2%, κύριοι
ανταγωνιστές: Πολωνία (40,9%), Ιταλία (25,4%), Συρία (5,5%), Λίβανος (4,3%)
(ε) 3924100000: Πιατικά & άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα, από
πλαστικές ύλες: ελληνικές εξαγωγές 2019: $11,87 εκατ., μερίδιο: 55,9%, κύριοι ανταγωνιστές:
Κίνα (10,7%), Τουρκία (8,6%), Μαλαισία (6,9%), Ν. Ζηλανδία (6,2%)
(στ) 2402200000: Τσιγάρα: ελληνικές εξαγωγές 2019: $11,57 εκατ., μερίδιο: 18,9%, κύριοι
ανταγωνιστές: Σερβία (36,5%), Γερμανία (30,7%), Τουρκία (6,6%)
(ζ) 0810500000: Ακτινίδια νωπά: ελληνικές εξαγωγές 2019: $10,67 εκατ., μερίδιο: 47,4%,
κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία (51,3%), Χιλή (1,3%)
(η) 0809300000: Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται τα νεκταρίνια, νωπά: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $7,64 εκατ., μερίδιο: 46,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Ισπανία (21,1%), Λίβανος
(19,7%), Ιταλία (10,8%)
(θ) 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
2019: $7,46 εκατ., μερίδιο: 5,5%, κυρίαρχοι προμηθευτές: Γερμανία (17,5%), Κίνα (15,1%),
Φινλανδία (13,4%), Αυστρία (10,9%), Σουηδία (10,1%)
(ι) 2008700000: Κονσερβοποιημένα ροδάκινα, περιλαμβανομένων νεκταρινιών: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $6,42 εκατ., μερίδιο: 94,6%, κύριος ανταγωνιστής: Ισπανία (5%)
(ια) 3004901000: Αντισυλληπτικά, αντικαρκινικά φάρμακα, φάρμακα μεταμοσχεύσεων,
καρδιαγγειακά φάρμακα, φάρμακα για χρόνιες ασθένειες και άλλα φάρμακα: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $5,76 εκατ., μερίδιο: 0,5%, κυρίαρχοι προμηθευτές: Ελβετία (31%),
Γερμανία (18,1%), ΗΠΑ (8,1%)
(ιβ) 2711130010: Υγροποιημένα βουτάνια, συσκευασμένα προς λιανική πώληση: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $4,39 εκατ., μερίδιο: 0,4%, κύριοι ανταγωνιστές: Σ. Αραβία (66,4%),
Αλγερία (16,6%), ΗΑΕ (4,1%)
(ιγ) 0809400000: Δαμάσκηνα νωπά: ελληνικές εξαγωγές 2019: $4,39 εκατ., μερίδιο: 16,4%,
κύριοι ανταγωνιστές: Ιταλία (47,1%), Συρία (18,9%), Ισπανία (9,2%), Λίβανος (7,9%)
(ιδ) 8701200010: Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα: ελληνικές εξαγωγές 2019:
$3,95 εκατ., μερίδιο: 1,5%, κύριοι ανταγωνιστές: Γερμανία (86,6%), Ιταλία (4,1%), Κίνα
(1,8%), Γαλλία (1,7%)
(ιε) 2503000090: Θείο κάθε είδους, μη εξευγενισμένο: ελληνικές εξαγωγές 2019: $3,36 εκατ.,
μερίδιο: 6,8%, κύριοι ανταγωνιστές: Λιβύη (25,1%), Σ. Αραβία (20,3%), Ρουμανία (16,5%),
Ουκρανία (9,7%), Ρωσία (8,4%)
(ιστ) 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 2019: $2,91 εκατ., μερίδιο: 4,1%, κυρίαρχοι προμηθευτές: Τουρκία (17,9%),
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Ολλανδία (16,6%), Κίνα (16,3%), Βέλγιο (12,8%), Γερμανία (12%)
(ιζ) 1901909010: Παρασκευάσματα διατροφής από δημητριακά, που περιέχουν λιπαρές ουσίες
από γάλα: ελληνικές εξαγωγές 2019: $2,87 εκατ., μερίδιο: 19,7%, κύριοι ανταγωνιστές:
Ιρλανδία (33,8%), Γαλλία (19,6%), Δανία (17%).
(ιη) 7205210000: Κόκκοι από χαλυβοκράματα: ελληνικές εξαγωγές 2019: $2,45 εκατ.,
μερίδιο: 96,5%, κύριος ανταγωνιστής: Κίνα (3%)
(ιθ) 2401100010: Ακατέργαστα καπνά, χωρίς αφαίρεση του μίσχου: ελληνικές εξαγωγές 2019:
$2,44 εκατ., μερίδιο: 0,9%, κυρίαρχοι προμηθευτές: Μαλάουι (25,2%), Βραζιλία (18,5%),
Ινδονησία (17,1%), Κίνα (11,7%), Ινδία (10%)
(κ) 5201000010: Βαμβάκι μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο, μη εκκοκκισμένο: ελληνικές
εξαγωγές 2019: $2,2 εκατ., μερίδιο: 67,9%, κύριος ανταγωνιστής: Μπουρκίνα Φάσο (32,1%)
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 δεν 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 χαρακτηριστικό παράδειγμα
αναφέρουμε την καταγραφή στα αιγυπτιακά στατιστικά στοιχεία εισαγωγών από την Ελλάδα
48,25 χιλ. τόνων κονσερβοποιημένων φρούτων (Δ.Κ. 2008) το 2019, ποσότητα που είναι
απολύτως ασύμβατη με τα ελληνικά στοιχεία παραγωγής και εξαγωγών.
Στην παρούσα ανάλυση επισυνάπτονται 2 αρχεία σε μορφή PDF, που παρουσιάζουν: (α)
την ανάλυση ανταγωνισμού στις αιγυπτιακές εισαγωγές έτους 2019, σε τετραψήφιους
κωδικούς δασμολογίου (37 κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών, αξίες άνω του $1 εκατ.) και (β)
την ανάλυση ανταγωνισμού στις αιγυπτιακές εισαγωγές έτους 2019, σε δεκαψήφιους
κωδικούς δασμολογίου (20 κορυφαίες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών 2019, αξίες άνω των
$2,2 εκατ.), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της CAPMAS.

Ο Προϊστάμενος
Παντελής Γκάσιος
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α'
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