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Κάηξν, 4-10-2018
ΘΔΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, επταμήνου 2018 (στοιχεία ΕΛΣΑΣ)
ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΕΛ.ΣΑΣ.) ηα
νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ πξνο Αίγππην
θαηά ην επηάκελν Ιαλ.-Ινπι. 2018 αλήιζε ζε €650,5 εθαη., απμεκέλε θαηά 57,5% ζε
ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €413,04 εθαη.
εκεηώλεηαη όηη ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ επηακήλνπ 2018 εκθαλίζηεθε αλώηεξε
αθόκε θαη ησλ εμαηξεηηθά πςειώλ επηπέδσλ ηνπ επηακήλνπ 2015 (ζηα €616,79 εθαη. ηόηε).
Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €331,74 εθαη.,
απμεκέλεο θαηά 4,9% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2017, όηαλ είραλ αλέιζεη ζε €316,18 εθαη.
ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηακήλνπ 2018, ε Αίγππηνο
θαηαηάζζεηαη 9ε κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ,
απνξξνθώληαο πνζνζηό 3,4% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ελώ από ηελ άιιε
πιεπξά θαηαηάζζεηαη 22ε κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Ειιάδαο, κε κεξίδην 1%
επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ.
Σν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην επηάκελν 2018 πνπ έθηαζε ηα €318,76 εθαη.
παξνπζίαζε πιεόλαζκα γηα ηελ Ειιάδα, απμεκέλν θαηά 229,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο
πεξηόδνπ ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €96,86 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο
όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 34,7% (ζηα €982,24 εθαη., έλαληη €729,22
εθαη. ην επηάκελν 2017).
Σηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Αίγππην πξώηνπ επηακήλνπ 2018 –πέξαλ ηεο κεγάιεο
αύμεζεο ηεο αμίαο ησλ πεηξειαηνεηδώλ- ραξαθηήξηζαλ νξηζκέλεο αλαθαηαηάμεηο ζηελ
νκάδα ησλ θύξησλ θαηεγνξηώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαζώο θαη ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηηο
αμίεο θάπνησλ εμαρζέλησλ πξντόλησλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ ειιεληθώλ
εμαγσγώλ θαηά ην πξώην επηάκελν 2018 εκθαλίζηεθαλ 4 θαηεγνξίεο πνπ δελ
εκθαλίδνληαλ ην 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα νη: Κ.Δ.8901 (επηβαηηθά πινία, θξνπαδηεξόπινηα,
θνξηεγά πινία θιπ.) κε εμαγσγέο €9 εθαη. έλαληη κεδεληθώλ εμαγσγώλ ην επηάκελν 2017,
Κ.Δ.0809 (βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα) κε εμαγσγέο €1,87 εθαη., Κ.Δ.8544
(κνλωκέλα ζύξκαηα θαη θαιώδηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο) κε εμαγσγέο €1,65 εθαη. θαη
Κ.Δ.8451 (κεραλέο & ζπζθεπέο γηα πιύζηκν κε εμαγσγέο €1,36 εθαη. Αληηζέησο, ζηε
δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2018 κεηώζεθαλ νη εμαγωγέο καο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πξνϊόληωλ κε αμηόινγα επίπεδα αμηώλ πέξζη. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηηο εμήο
πεξηπηώζεηο: (α) Κ.Δ. 9013 (δηαηάμεηο πγξώλ θξπζηάιιωλ-ιέηδεξ) κε εμαγσγέο €909,1 ρηι.
θέηνο, έλαληη €7,87 εθαη. ην επηάκελν 2017, (β) Κ.Δ.2901 (άθπθινη πδξνγνλάλζξαθεο) κε
κεδεληθέο εμαγσγέο θέηνο έλαληη €2,98 εθαη. ην επηάκελν 2017, (γ) Κ.Δ.3923 (είδε
κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο από πιαζηηθέο ύιεο) κε εμαγσγέο €978,3 ρηι. θέηνο, έλαληη €1,3
εθαη. ην επηάκελν 2017, (δ) Κ.Δ.8703 (επηβαηηθά απηνθίλεηα) κε κεδακηλέο εμαγσγέο ην
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επηάκελν 2018 έλαληη €1,28 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξζη, (ε) Κ.Δ.3816 (ππξίκαρα
ηζηκέληα & θνληάκαηα) κε εμαγσγέο €735,2 ρηι. ην επηάκελν 2018 έλαληη €1,17 εθαη. ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξζη, (ζη) Κ.Δ.3806 (θνινθώληα & ξεηηληθά νμέα) κε εμαγσγέο
€648,2 ρηι. θέηνο, έλαληη €1,11 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξζη θαη (δ) Κ.Δ.3811
(αληηθξνηηθά / αλαζρεηηθά νμείδωζεο) κε εμαγσγέο €767,9 ρηι. θέηνο, έλαληη €1,09 εθαη. ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξζη.
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαη κε βάζε ηελ
ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε
πεηξειαηνεηδή & αέξην (ιάδηα από πεηξέιαην - Κ.Δ.2710 αύμεζε 58,6%, θνθ από πεηξέιαην
-Κ.Δ.2713 αύμεζε 1429,2%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Δ.2711 αύμεζε 2,9%), ζε βακβάθη κε
ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Δ.5201-αύμεζε 25,3%), ζε ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Δ.2402αύμεζε 52,7%), ζε ζείν (Κ.Δ.2503-αύμεζε 65,9%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από
πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Δ.3924-αύμεζε 20,9%), ζε εληνκνθηόλα / δηδαληνθηόλα (Κ.Δ.3808αύμεζε 60%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Δ.0809-αύμεζε 530,8%),
ζε κνλωκέλα ζύξκαηα & θαιώδηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο (Κ.Δ.8544-αύμεζε 1118,2%), ζε
παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνύηα (Κ.Δ.2008-αύμεζε 29,6%) θαη ζε κεραλέο &
ζπζθεπέο πιπζίκαηνο (Κ.Δ.8451-αύμεζε 646,8%).
Αληηζέησο, αμηόινγεο κεηώζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο κήιωλ / αριαδηώλ / θπδωληώλ
(Κ.Δ.0808-κείσζε 41,9%), πιαηέωλ πξνϊόληωλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Δ.7210κείσζε 4,2%), ραξηηνύ / ραξηνληώλ επηρξηζκέλωλ κε θανιίλε (Κ.Δ.4810-κείσζε 34,2%),
κεξώλ γηα εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο εζωηεξηθήο θαύζεο (Κ.Δ.8409-κείσζε 12,9%) θαη
νξγαληθώλ ζπλζεηηθώλ ρξωζηηθώλ πιώλ (Κ.Δ.3204-κείσζε 42,1%).
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ηνπ δηκεξνύο
εκπνξίνπ Ειιάδαο-Αηγύπηνπ θαηά ην επηάκελν 2018 ζε θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο
θσδηθνύο δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, ζύκθσλα κε ηα
πξνζσξηλά ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΑΣ (αμίεο άλσ ηνπ €1 εθαη.).

CN4

2710
2713

2711
5201
8901
2402
2503
0808
3924

3808

ΚΤΡΙΕ
ΕΞΑΓΩΓΕ
ΠΡΟ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΙΟΤΛΙΟΤ 2018-2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΓΤΠΣΟ,

ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά
(εκτόσ από ακατζργαςτα λάδια)
Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ
από πετρζλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών
πετρελαίου
Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι
υδρογονάνκρακεσ
Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο
Επιβατικά πλοία, κρουαηιερόπλοια, φορτθγά
Ποφρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι
υποκατάςτατα
Θείο κάκε είδουσ (εκτόσ από αυτό που παράγεται
με εξάχνωςθ, με κατακριμνιςθ και το κολλοειδζσ)
Μιλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
Πιατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ
οικονομίασ, είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, από
πλαςτικζσ φλεσ
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα,
ηιηανιοκτόνα

2018

2017

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

650.499.126

413.041.146
284.656.136

ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)
+57,5%
+58,6%

451.480.784
62.676.980

4.098.663

+1429,2%

39.102.510

37.996.723

+2,9%

31.407.946
9.000.000
6.373.217

25.064.178
4.172.875

+25,3%
+52,7%

4.769.712

2.874.368

+65,9%

3.286.433
2.417.269

5.652.503
1.998.949

-41,9%
+20,9%

2.083.937

1.302.759

+60,0%
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7210

Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι
ςε κράμα χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm
0809 Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα
8544 Μονωμζνα ςφρματα & καλώδια, θλεκτρ. χριςθσ
2008 Καρποί και φροφτα και άλλα βρώςιμα μζρθ
φυτών, παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα
4810 Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι με
άλλεσ ανόργανεσ ουςίεσ
8451 Μθχανζσ, ςυςκευζσ για πλφςιμο
8409 Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται
αποκλειςτικά ι κφρια για εμβολοφόρουσ
κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ
3204 Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ, ζςτω και
κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ
ΣΥΝΟΛΟ (96,1% του ςυνόλου των ελλθνικών εξαγωγών)

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ

1.984.158

2.071.591

ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)
-4,2%

1.866.565
1.653.883
1.636.970

295.895
135.762
1.263.137

+530,8%
+1118,2%
+29,6%

1.587.287

2.411.877

-34,2%

1.364.371
1.230.779

182.704
1.413.528

+646,8%
-12,9%

1.113.772

1.923.751

-42,1%

625.036.573

377.515.399

+65,6%

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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