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ΘΕΜΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Αιγύπτου το 2016
Παραθέτουμε κατωτέρω ενημέρωση για την πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Αιγύπτου το
2016, σε σύγκριση με το 2015, όπως αυτή απεικονίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα –
προσωρινά- στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών Ελλάδος και Αιγύπτου, αντίστοιχα.
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΛΣΤΑΤ):
Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι ελληνικές εξαγωγές
προς Αίγυπτο μειώθηκαν σε αξίες το 2016 κατά 28,1% σε σύγκριση με το 2015, ανερχόμενες σε
750,07 εκατ. €, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο ανήλθαν σε 577,02 εκατ. €,
μειωμένες κατά 12,2% έναντι του 2015. Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία,
η Αίγυπτος κατατάσσεται κατά το 2016 10η μεταξύ των αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 2,95% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την
άλλη πλευρά κατατάσσεται 20η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας με μερίδιο 1,31%
επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.
Το διμερές εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας το 2016 έφτασε τα €173,05 εκατ., μειωμένο
κατά 55,1% έναντι του 2015 (είχε ανέλθει σε €385,61 εκατ.). Κατά το 2016, ο όγκος των διμερών
εμπορικών συναλλαγών εμφανίστηκε επίσης μειωμένος κατά 22% (στα €1,327 δισ., έναντι €1,7
δισ. το 2015).
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ 2012-2016
2012
2013
Εξαγωγές
345.386.332 548.740.889
Εισαγωγές
444.391.206 578.443.555
Όγκος εμπορίου
Εμπορικό ισοζύγιο

2014
753.198.240
843.633.466

2015
1.042.983.583
657.369.312

2016
750.070.006
577.017.152

789.777.538 1.127.184.444 1.596.831.706 1.700.352.895 1.327.087.158
-99.004.874 -29.702.666
-90.435.226
385.614.271 173.052.854

2015/16
-28,1%
-12,2%
-22,0%
-55,1%
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ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ 2012-2016
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ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ
Από πλευράς αξιών ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο, ως κυριότερες 10 κατηγορίες ανά
τετραψήφιο δασμολογικό κωδικό το 2016 εμφανίζονται οι ακόλουθες:
1. Λάδια από πετρέλαιο (2710): €492,02 εκατ. (-34,7%)
2. Βαμβάκι μη λαναρισμένο / χτενισμένο (5201): €55,42 εκατ. (+6,5%)
3. Κοκ & άσφαλτος από πετρέλαιο (2713): €51,86 εκατ. (-40,4%)
4. Αέρια πετρελαίου & άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (2711): €34,83 εκατ. (+484,1%)
5. Αχλάδια, μήλα, κυδώνια, νωπά (0808): €17,40 εκατ. (-22,2%)
6. Τσιγάρα & πούρα (2402): €11,07 εκατ. (-8,4%)
7. Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού (1101): €5,89 εκατ. (-12%)
8. Χαρτί & χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη (4810): €5,72 εκατ. (-17,2%)
9. Παρασκευάσματα φρούτων (2008): €3,88 εκατ. (+7,7%)
10. Καπνά ακατέργαστα (2401): €3,38 εκατ. (+34,8%)

Με κριτήριο την αξία στις κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων και με βάση την
ταξινόμηση τετραψήφιων κωδικών δασμολογίου, μειώσεις εμφάνισαν οι εξαγωγές μας σε
πετρελαιοειδή (λάδια από πετρέλαιο-2710 μείωση 34,7%, κοκ από πετρέλαιο-2713 μείωση 40,4%)
εξαιτίας χαμηλότερων τιμών, σε μήλα / αχλάδια / κυδώνια (0808-μείωση 22,2%) επίσης εξαιτίας
χαμηλότερων τιμών, σε τσιγάρα και πούρα (2402-μείωση 8,4%), σε άλευρα σιταριού (1101-μείωση
12%), καθώς και σε χαρτί / χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη (4810-μείωση 17,2%). Αντιθέτως,
αξιόλογες αυξήσεις σημείωσαν οι εξαγωγές μας βαμβακιού μη λαναρισμένου / χτενισμένου (5201αύξηση 6,5%), αερίων πετρελαίου (2711-αύξηση 484,1%), παρασκευασμάτων φρούτων (2008αύξηση 7,7%), καθώς και ακατέργαστου καπνού (2401-αύξηση 34,8%).
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Από πλευράς ποσοτήτων στις κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων, αυξήσεις
σημειώθηκαν στα αέρια πετρελαίου (2711, επταπλασιασμός), στο βαμβάκι μη λαναρισμένο /
χτενισμένο (5201, +2,3%), στα παρασκευάσματα φρούτων (2008, +7%), στον ακατέργαστο καπνό
(2401-αύξηση 23,4%), στα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου-χάλυβα (7210-αύξηση 25,4%) και στα
πλαστικά είδη συσκευασίας (3923, +17,1%). Μειώσεις καταγράφηκαν από την άλλη, στις
ποσότητες εξαγωγών μας λαδιών από πετρέλαιο (2710, -10,3%), κοκ από πετρέλαιο (2713, -18,6%),
μήλων / αχλαδιών / κυδωνιών (0808, -8,7%), τσιγάρων & πούρων (2402, -13,7%), αλεύρων
σιταριού (1101, -10,8%), χαρτιού / χαρτονιών επιχρισμένων με καολίνη (4810, -4,5%).
Τα ελληνικά στοιχεία καταγράφουν αξιόλογες αυξήσεις το 2016, πέραν των προαναφερόμενων
κατηγοριών προϊόντων, στις αξίες των ελληνικών εξαγωγών συνθετικών οργανικών χρωστικών
υλών (3204, +3,3% στα €3,27 εκατ.), πλατέων προϊόντων έλασης από σίδηρο & χάλυβα (7210,
+8,3% στα €2,61 εκατ.), πλαστικών ειδών συσκευασίας (3923, +15,6% στα €2,45 εκατ.), σκουριών
υψικαμίνων (2618, +2.527% στα €2,25 εκατ.), σογιέλαιου (1507, νέα είσοδος, στα €2,18 εκατ.),
κολοφώνιων & ρητινικών οξέων (3806, +101,5% στα €2,06 εκατ.). Από την άλλη, αξιόλογες
μειώσεις κατέγραψαν το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές μερών για κινητήρες εσωτερικής καύσης
(8409, -25,1% στα €2,35 εκατ.), βερίκοκων, κερασιών και ροδάκινων (0809, -43,5% στα €2,11
εκατ.), βιβλίων & εντύπων (4901, -17,2% στα €1,87 εκατ.), πλαστικών πιατικών & ειδών
νοικοκυριού (3924, -81,2% στα 1,78 εκατ.).
Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από την Αίγυπτο, ως κυριότερες 10 κατηγορίες ανά
τετραψήφιο δασμολογικό κωδικό το 2016 εμφανίζονται οι ακόλουθες:
1. Ακατέργαστα λάδια πετρελαίου (2709): €411,82 εκατ. (-18,8%)
2. Αζωτούχα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα (3102): €39,58 εκατ. (+25%)
3. Λάδια από πετρέλαιο (2710): €30,93 εκατ. (+154,5%)
4. Πατάτες, νωπές ή κατεψυγμένες (0701): €14,5 εκατ. (-16,9%)
5. Άκυκλες αλκοόλες και παράγωγά τους (2905): €14,43 εκατ. (+198,9%)
6. Πολυμερή αιθυλενίου σε αρχικές μορφές (3901): €4,88 εκατ. (-1,4%)
7. Αέρια πετρελαίου & άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (2711): €4,38 εκατ. (-55,2%)
8. Άμμος φυσική κάθε είδους (2505): €3,18 εκατ. (+5%)
9. Λαχανικά κατεψυγμένα (0710): €3,09 εκατ. (-2,4%)
10. Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας (6302): €3,08 εκατ. (+24,6%)
Β. ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (CAPMAS):
Σύμφωνα με τα πολύ πρόσφατα δημοσιευθέντα αιγυπτιακά προσωρινά στατιστικά στοιχεία
(CAPMAS) τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς
Αίγυπτο κατά το 2016 εμφανίζεται μειωμένη κατά 27,6% έναντι του 2015, και ανέρχεται σε
$673,64 εκατ. (έναντι $929,91 εκατ. το 2015). Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, ως κορυφαίες
κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων –σε ταξινόμηση διψήφιων κωδικών δασμολογίουκαταγράφονται οι ακόλουθες:
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟ 2015-2016 ΑΝΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ
CAPMAS)
ΧΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ($) 2016

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Kg)
2016

673.642.080

ΑΞΙΑ $ 2015

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Kg) 2015

929.908.952

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2015/16 (ΣΕ
ΑΞΙΕΣ)
-27,6%

Ορυκτά καύσιμα

27

387.092.161

1.324.145.005

620.682.603

1.183.519.197

-37,6%

Φρούτα & καρποί
βρώσιμοι
Βαμβάκι

08

79.658.619

1.952.663

99.807.461

2.290.816

-20,2%

52

69.675.528

36.014.994

59.934.968

34.554.066

16,3%

Καπνός

24

52.300.992

2.789.066

23.517.306

4.966.766

122,4%

Λέβητες, μηχανές,
συσκευές & μέρη
Χαρτί & χαρτόνια,
προϊόντα χαρτοπολτού

84

13.355.113

781.531

17.581.785

238

-24,0%

48

8.565.097

14.482.080

9.445.734

17.928.922

-9,3%

Οχήματα, μεταφορικός
εξοπλισμός &
εξαρτήματα

87

7.432.391

4.493.250

12.788.575

10.250.608

-41,9%

Πλαστικές ύλες &
προϊόντα
Παρασκευάσματα
φρούτων & λαχανικών

39

5.305.747

1.078.065

14.113.099

2.590.530

-62,4%

20

5.298.988

5.071.215

5.443.126

5.894.050

-2,6%

Παρασκευάσματα
δημητριακών
Διάφορα χημικά
προϊόντα
Βαφές & δεψικά
εκχυλίσματα

19

5.120.184

14.289.703

6.369.969

11.792.777

-19,6%

38

5.000.919

2.579.829

4.434.265

1.988.005

12,8%

32

3.654.006

1.996.974

3.379.756

1.932.365

8,1%

Σίδηρος & χάλυβας

72

3.469.985

2.762.687

3.316.140

3.306.964

4,6%

Άλατα, πέτρες, γαίες,
ασβέστης, τσιμέντα

25

2.678.007

15.137.329

15.829.063

29.899.761

-83,1%

Αλουμίνιο & προϊόντα
αυτού
Προϊόντα εκδοτικών
οίκων
Ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός & μέρη
Λίπη & έλαια, ζωικά &
φυτικά
Κατάλοιπα
βιομηχανίας
τροφίμων, ζωοτροφές

76

2.661.338

326.244

1.854.474

301

43,5%

49

2.522.379

229.742

3.219.951

533.143

-21,7%

85

2.414.164

254.909

1.908.455

20.134

26,5%

15

2.290.248

2.766.753

810.208

192.634

182,7%

23

1.626.993

4.295.465

3.816.932

7.330.960

-57,4%

Κατόπιν ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της αιγυπτιακής υπηρεσίας, επισημαίνουμε τις
μειώσεις το 2016 στις αξίες εξαγωγών μας ορυκτών καυσίμων (κεφάλαιο 27, -37,6%), φρούτων
(κεφάλαιο 08, -20,2%), μηχανολογικού εξοπλισμού (κεφάλαιο 84, -24%), προϊόντων χαρτιού
(κεφάλαιο 48, -9,3%), μεταφορικού εξοπλισμού & εξαρτημάτων (κεφάλαιο 87, -41,9%), πλαστικών
υλών & προϊόντων (κεφάλαιο 39, -62,4%), παρασκευασμάτων λαχανικών & φρούτων (κεφάλαιο
20, -2,6%), παρασκευασμάτων δημητριακών (κεφάλαιο 19, -19,6%), ορυκτών & τσιμέντων
(κεφάλαιο 25, -83,1%), προϊόντων εκδοτικών οίκων (κεφάλαιο 49, -21,7%) και ζωοτροφών
(κεφάλαιο 23, -57,4%). Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουμε το 2016 αυξήσεις στις αξίες των
ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο στις κατηγορίες βάμβακος (κεφάλαιο 52, +16,3%), καπνών
(κεφάλαιο 24, +122,4%), διαφόρων χημικών προϊόντων (κεφάλαιο 38, +12,8%), βαφών και
δεψικών εκχυλισμάτων (κεφάλαιο 32, +8,1%), σιδήρου & χάλυβα (κεφάλαιο 72, +4,6%), προϊόντων
αλουμινίου (κεφάλαιο 76, +43,5%), ηλεκτρολογικού εξοπλισμού & μερών (κεφάλαιο 85, +26,5%)
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και φυτικών & ζωικών λιπών και ελαίων (κεφάλαιο 15, +182,7%).
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 λιπασμάτων (κεφάλαιο 31, -87,3%, από €6,69 εκατ. το 2015 σε €848
χιλ. το 2016), επίπλων (κεφάλαιο 94, -36%, από €1,71 εκατ. το 2015 σε €1,09 εκατ. το 2016),
καθώς και ειδών σοκολατοποιίας (κεφάλαιο 18, -70,7%, από €1,09 εκατ. το 2015 σε €621 χιλ. το
2016).
Δεν περιλάβαμε στην ανάλυσή μας στοιχεία αιγυπτιακών εξαγωγών προς την Ελλάδα, δεδομένου
ότι αυτά εμφανίζουν ακραίες αποκλίσεις από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέροντας αξία $180,26
εκατ. για το 2016 (και $133,91 εκατ. το 2015), έναντι αξιών ελληνικών εισαγωγών από Αίγυπτο
ύψους €577,02 εκατ. το 2016 (και €657,37 εκατ. το 2015) της ΕΛΣΤΑΤ, αντίστοιχα. Όπως
προκύπτει, η υποεκτίμηση των εξαγωγών αιγυπτιακού αργού πετρελαίου και γενικότερα ορυκτών
καυσίμων προς την χώρα μας (η CAPMAS αναφέρει αξία αιγυπτιακών εξαγωγών ορυκτών
καυσίμων το 2016 ύψους $34,46 εκατ., έναντι $14,14 εκατ. το 2015) φαίνεται να αποτελεί τον
βασικό λόγο της αδικαιολόγητα μεγάλης απόκλισης. Επιπλέον, τηρούμε γενικότερα επιφυλάξεις
ως προς την ακρίβεια των αιγυπτιακών στοιχείων από πλευράς καταγραφής των ποσοτήτων.
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