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Κάηξν, 19-1-2020 

           

ΘΔΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές ζηην Αίγυπηο, ενδεκαμήνου 2019 (ζηοιχεία ΕΛΣΑΣ)             

ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ., ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, η αξία ηων ελληνικών εξαγωγών ππορ Αίγςπηο καηά ηο 

ενδεκάμηνο Ιαν.-Νοε. 2019 ανήλθε ζε €870,37 εκαη., μειωμένη καηά 20,5% ζε 

ζύγκπιζη με ηην ανηίζηοιση πεπίοδο ηος 2018, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €1,095 δηζ. Η ελ 

ιόγσ κείσζε θαίλεηαη λα νθείιεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηε ζεκαληηθή πηώζε ηεο αμίαο θαη 

ηεο πνζόηεηαο ησλ εμαγσγώλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηώλ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2710, -29,2% θαη 

-24,6%, αληίζηνηρα). εκεηώλεηαη όηη παξά ηελ ππνρώξεζή ηεο έλαληη ηνπ 2018, ε αμία ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ ελδεθακήλνπ 2019 εκθαλίζηεθε αλώηεξε ηεο αληίζηνηρεο 

πξνπέξζηλεο επίδνζεο, ελδεθακήλνπ 2017, πνπ βξηζθόηαλ ζηα €686,48 εθαη. Από ηελ άιιε 

πιεπξά, οι ελληνικέρ ειζαγωγέρ από ηην Αίγςπηο έθθαζαν ηα €801,71 εκαη., αςξημένερ 

καηά 33,8% ένανηι ηος ενδεκαμήνος 2018, όηαλ είραλ αλέιζεη ζε €599 εθαη.  

ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεθακήλνπ 2019, ε Αίγππηνο 

θαηαηάζζεηαη 12
ε
 κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, 

απνξξνθώληαο πνζνζηό 2,8% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ελώ από ηελ άιιε 

πιεπξά θαηαηάζζεηαη 16
ε
 κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Ειιάδαο, κε κεξίδην 1,6% 

επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ.  

Σν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην ελδεθάκελν 2019, πνπ έθηαζε ηα €68,66 εθαη., 

παξνπζίαζε κηθξό πιεόλαζκα γηα ηελ Ειιάδα, κεησκέλν θαηά 86,1% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2018 (είρε αλέιζεη ζε €495,89 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ 

πεξίνδν, ν δηκεξήο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε ειαθξόηαηα κεησκέλνο θαηά 1,3%, ζηα 

€1,672 δηζ., έλαληη €1,694 δηζ. ην ελδεθάκελν 2018.  

Με θξηηήξην ηελ αξία ζηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαη κε βάζε ηελ 

ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, αςξήζειρ εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε 

βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Δ.5201-αύμεζε 37,9%), ζε κήια / αριάδηα / 

θπδώληα (Κ.Δ.0808-αύμεζε 59,2%), ζε ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Δ.2402-αύμεζε 16,9%), ζε 

εληνκνθηόλα / δηδαληνθηόλα (Κ.Δ.3808-αύμεζε 326,9%), ζε ραξηί / ραξηόληα επηρξηζκέλα κε 

θανιίλε (Κ.Δ.4810-αύμεζε 103,2%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο 

(Κ.Δ.3924-αύμεζε 35,1%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνύηα (Κ.Δ.2008-αύμεζε 

94%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Δ.2401-αύμεζε 43,5%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα 

θαη δακάζθελα (Κ.Δ.0809-αύμεζε 3,4%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Δ.2106-

αύμεζε 63,2%), ζε θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Δ.8210-αύμεζε 

119%), ζε θπγόθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Δ.8421-αύμεζε 344,8%), ζε κέξε γηα 

εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο (Κ.Δ.8409-αύμεζε 4,3%), ζε νξγαληθέο 

ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο ύιεο (Κ.Δ.3204-αύμεζε 5,9%), ζε είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο από 

πιαζηηθό (Κ.Δ.3923-αύμεζε 13,9%), ζε ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από 

αινπκίλην (Κ.Δ.7604-αύμεζε 277,7%), ζε ζαιακεγνύο & ζθάθε αλαςπρήο (Κ.Δ.8903-

αύμεζε 185%) θαη ζε ιηπάζκαηα αδσηνύρα, θσζθνξνύρα ή θαιηνύρα (Κ.Δ.3105-αύμεζε 

76,4%). Σν ελδεθάκελν 2019 επαλεκθαλίζηεθαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζνγηειαίνπ 

(Κ.Δ.1507, αμία €1,1 εθαη., έλαληη κεδεληθώλ εμαγσγώλ ην 2018), ελώ εμαηξεηηθά κεγάιε 

αύμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο (Κ.Δ.8407, αμία €1,12 

εθαη.).  
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Αληηζέησο, μειώζειρ ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδώλ & αεξίνπ (ιάδηα από 

πεηξέιαην - Κ.Δ.2710 κείσζε 29,2%, θνθ από πεηξέιαην -Κ.Δ.2713 κείσζε 18,7%, αέξηα 

πεηξειαίνπ- Κ.Δ.2711 κείσζε 38,3%), ζείνπ (Κ.Δ.2503-κείσζε 66,9%), πιαηέσλ 

πξντόλησλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Δ.7210-κείσζε 24,8%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθώλ 

ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Δ.8544-κείσζε 55,9%), βηβιίσλ, θπιιαδίσλ & παξόκνησλ 

εληύπσλ (Κ.Δ.4901-κείσζε 1,9%), θνινθσλίσλ & ξεηηληθώλ νμέσλ (Κ.Δ.3806-κείσζε 

9,6%) θαη κεξώλ & εμαξηεκάησλ γηα ειθπζηήξεο θαη νρήκαηα (Κ.Δ.8708-κείσζε 7,9%). 

Από πιεπξάο ποζοηήηων ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ, 

αςξήζειρ ζεκεηώζεθαλ ζην βακβάθη (Κ.Δ.5201, +48,1%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδώληα 

(Κ.Δ.0808, +57,3%), ζηα ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Δ.2402, +11,9%), ζηα εληνκνθηόλα / 

δηδαληνθηόλα (Κ.Δ.3808, +265%), ζην ραξηί / ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Δ.4810, 

+123,8%), ζηα πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Δ.3924, +32,7%), ζηα 

παξαζθεπάζκαηα θαξπώλ & θξνύησλ (Κ.Δ.2008, +102,1%), ζηα αθαηέξγαζηα θαπλά 

(Κ.Δ.2401, +58,4%), ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Δ.2106, +58,8%), ζηηο θξάνπιεο, 

ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Δ.0810, +76,3) θαη ζηηο θπγόθεληξεο κεραλέο 

& ζπζθεπέο (Κ.Δ.8421, +405,8%). Μειώζειρ θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο 

ιαδηώλ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2710, -24,6%), θνθ από πεηξέιαην (Κ.Δ.2713, -17,4%), αεξίσλ 

πεηξειαίνπ (Κ.Δ.2711, -27,5%), βεξίθνθσλ, θεξαζηώλ, ξνδάθηλσλ, δακάζθελσλ (Κ.Δ.0809, 

-7,6%), ζείνπ (Κ.Δ. 2503, -45,9%) θαη πιαηέσλ πξντόλησλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα 

(Κ.Δ.7210, -25,2%). 

Όζνλ αθνξά ηηο αιγςπηιακέρ εξαγωγέρ ππορ Δλλάδα, σο ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο ην 

ελδεθάκελν 2019 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά 

(Κ.Δ.2709, αμία €427,65 εθαη., αύμεζε 6,7%), ηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα 

νξπθηά (Κ.Δ.2710, αμία €128,21 εθαη., αύμεζε 1.017,1%), νη παηάηεο (Κ.Δ.0701, αμία 

€50,28 εθαη., αύμεζε 187,9%), ηα νξπθηά ή αδσηνύρα ιηπάζκαηα (Κ.Δ.3102, αμία €44,1 

εθαη., αύμεζε 6,3%), ηα αέξηα πεηξειαίνπ (Κ.Δ.2711, αμία €33,85 εθαη., αύμεζε 386,3%), 

νη άθπθιεο αιθνόιεο & ηα παξάγσγά ηνπο (Κ.Δ.2905, αμία €15,05 εθαη., κείσζε 53,7%), ηα 

πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ (Κ.Δ.3901, αμία €14,36 εθαη., αύμεζε 36,6%), νη πνιπαθεηάιεο, 

ινηπνί πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & επνμείδηα (Κ.Δ.3907, αμία €8,41 εθαη., αύμεζε 622,8%), ε 

θαπζηηθή ζόδα, ε θαπζηηθή πνηάζα & ηα ππεξνμείδηα ηνπ λαηξίνπ (Κ.Δ.2815, αμία €6,99 

εθαη., αύμεζε 34,9%), ην ραξηί θαζαξηόηεηαο (Κ.Δ.4803, αμία €6,38 εθαη., αύμεζε 16,2%) 

θαη ηα θξεκκύδηα / ζθόξδα /πξάζα (Κ.Δ.0703, αμία €4,01 εθαη., αύμεζε 2.127,8%).  

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην ελδεθάκελν 2019 ζε θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο 

δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ (αμίεο άλσ ηνπ €1 εθαη.). 
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 ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2019-2018 

2019 2018  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

(%) 

 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 870.373.872 1.094.899.258 -20,5% 

2710 Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά 550.929.767 778.546.355 -29,2% 

2713 Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ από 
πετρζλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιϊν 
πετρελαίου 

72.407.007 89.070.923 
-18,7% 

5201 Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο 71.767.710 52.035.774 +37,9% 

2711 Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ 42.930.135 69.580.327 -38,3% 

0808 Μιλα, αχλάδια και κυδϊνια, νωπά 22.067.923 13.857.522 +59,2% 

2402 Ποφρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι 
υποκατάςτατα 

12.662.163 10.831.962 
+16,9% 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, 
ηιηανιοκτόνα  

9.389.355 2.199.356 
+326,9% 

4810 Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι με άλλεσ 
ανόργανεσ ουςίεσ 

5.958.426 2.931.871 
+103,2% 

3924 Πιατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ οικονομίασ, 
είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ 

5.700.702 4.219.646 
+35,1% 

2008 Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ φυτϊν, 
παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα 

5.582.034 2.877.275 
+94,0% 

2401 Καπνά ακατζργαςτα, απορρίμματα καπνοφ 5.044.290 3.515.376 +43,5% 

0809 Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα 3.556.528 3.438.536 +3,4% 

2503 Θείο κάκε είδουσ (εκτόσ από αυτό που παράγεται με 
εξάχνωςθ, με κατακριμνιςθ και το κολλοειδζσ) 

2.796.507 8.441.608 
-66,9% 

2106 Παραςκευάςματα διατροφισ π.δ.κ.α. 2.678.269 1.641.398 +63,2% 

0810 Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα 2.545.268 1.162.270 +119,0% 

7210 Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα 
χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm 

2.240.128 2.979.853 
-24,8% 

8421 Μθχανζσ & ςυςκευζσ φυγόκεντρεσ 2.045.231 459.782 +344,8% 

8409 Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κφρια για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ 
εςωτερικισ καφςθσ 

1.997.857 1.914.823 
+4,3% 

3204 Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ, ζςτω και 
κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ 

1.759.612 1.660.846 
+5,9% 

3923 Είδθ μεταφοράσ / ςυςκευαςίασ, από πλαςτικζσ φλεσ 1.723.918 1.513.643 +13,9% 

8544 Μονωμζνα ςφρματα & καλϊδια, θλεκτρ. χριςθσ 1.481.648 3.362.709 -55,9% 

4901 Βιβλία, φυλλάδια & παρόμοια ζντυπα 1.377.329 1.404.552 -1,9% 

7604 Ράβδοι & είδθ κακοριςμζνθσ μορφισ, από αργίλιο 1.368.334 362.301 +277,7% 

8903 Θαλαμθγοί & άλλα ςκάφθ αναψυχισ / ακλθτιςμοφ 1.288.000 452.000 +185,0% 

3806 Κολοφϊνια & ρθτινικά οξζα, παράγωγά τουσ 1.172.191 1.296.369 -9,6% 

8407 Κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ με ζμβολο 1.118.080 370 +302083,8% 

1507 ογιζλαιο & κλάςματά του 1.097.000 - - 

3105 Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά, αηϊτου, φωςφόρου ι 
καλίου 

1.047.200 593.590 +76,4% 

8708 Μζρθ & εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ & οχιματα 1.023.260 1.111.566 -7,9% 

ΥΝΟΛΟ (96,1% του ςυνόλου των ελλθνικϊν εξαγωγϊν) 836.755.872 1.061.462.603 -21,2% 


