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ΘΕΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, εννεάμηνου & δεκάμηνου 2016 

 

Παραθέτουμε κατωτέρω ενημέρωση για την πορεία των εξαγωγών μας στην Αίγυπτο όπως αυτή 

απεικονίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών Ελλάδος και 

Αιγύπτου, αντίστοιχα, με την επισήμανση ότι λόγω μη κάλυψης ταυτόσημων χρονικών περιόδων 

δεν παρέχεται η επιθυμητή δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. 

 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2016: 

Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα οποία 

επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο κατά το 

δεκάμηνο Ιαν.-Οκτ. 2016 ανήλθε σε €627,88 εκατ., μειωμένη κατά 24,2% σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την 

Αίγυπτο έφθασαν τα €464,55 εκατ., μειωμένες κατά 10,6% έναντι του δεκάμηνου 2015, 

αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία δεκάμηνου 2016, η 

Αίγυπτος κατατάσσεται 10
η
 μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών 

προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την 

άλλη πλευρά κατατάσσεται 20
η
 μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 

1,28% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.  

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το δεκάμηνο 2016 που έφτασε τα €163,32 εκατ. 

παρουσίασε πλεόνασμα για την Ελλάδα –μειωμένο ωστόσο κατά 47,1% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 2015 (είχε ανέλθει σε €308,56 εκατ.). Κατά την ίδια ως άνω 

περίοδο, ο διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε μειωμένος κατά 18,9% (στα €1,092 

δισ., έναντι €1,347 δισ. το δεκάμηνο 2015).  

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 31,3%, κοκ από πετρέλαιο-2713 μείωση 

34%) εξαιτίας χαμηλότερων τιμών, σε μήλα / αχλάδια / κυδώνια (0808-μείωση 8,7%) επίσης 

εξαιτίας χαμηλότερων τιμών, καθώς και σε χαρτί / χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη (4810-

μείωση 27%). Αντιθέτως, αξιόλογες αυξήσεις σημείωσαν οι εξαγωγές μας βαμβακιού μη 

λαναρισμένου / χτενισμένου (5201-αύξηση 34,2%), αερίων πετρελαίου (2711-

επταπλασιασμός), τσιγάρων & πούρων (2402-αύξηση 8,7%), καθώς και αλεύρων σιταριού 

(1101-αύξηση 6,3%). 

Από πλευράς ποσοτήτων στις κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων, 

αυξήσεις σημειώθηκαν στα λάδια από πετρέλαιο (2710, +1,3%), στο βαμβάκι μη 

λαναρισμένο / χτενισμένο (5201, +32,8%), στα αέρια πετρελαίου (2711, εννεαπλασιασμός), 

στα μήλα / αχλάδια / κυδώνια (0808, +11,1%), στα τσιγάρα & πούρα (2402, +3,3%), στα 
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άλευρα σιταριού (1101, +7,3%), στα παρασκευάσματα φρούτων (2008, +5,1%) και στις 

συνθετικές χρωστικές ύλες (3204, +7,6%). Μειώσεις καταγράφηκαν από την άλλη, στις 

ποσότητες εξαγωγών μας κοκ από πετρέλαιο (2713, -7,8%), καθώς και χαρτιού / χαρτονιών 

επιχρισμένων με καολίνη (4810, -17%).      

 

Β. ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2016:  

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευθέντα αιγυπτιακά προσωρινά στατιστικά στοιχεία 

(CAPMAS) τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας (για την ακρίβεια των οποίων, 

ιδιαίτερα από πλευράς καταγραφής ποσοτήτων, τηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις), οι 

ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο κατά το εννεάμηνο 2016 εμφανίζονται ελαφρά 

αυξημένες κατά 3,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015, και ανέρχονται σε 

$636,02 εκατ. (έναντι $612,43 εκατ. το εννεάμηνο 2015). Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, ως 

κορυφαίες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων –σε ταξινόμηση τετραψήφιων 

κωδικών δασμολογίου- καταγράφονται οι ακόλουθες (σε παρένθεση η ποσοστιαία 

μεταβολή τους): 

1. Λάδια από πετρέλαιο - 2710: $360,04 εκατ. (+10,4%) 

2. Άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά - 2714: $70,06 εκατ. (-4,6%) 

3. Μήλα, αχλάδια, κυδώνια νωπά - 0808: $43,93 εκατ. (+34,4%) 

4. Βαμβάκι, μη λαναρισμένο / χτενισμένο - 5201: $39,92 εκατ. (+4,9%) 

5. Αέρια πετρελαίου & άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες - 2711: $21,65 εκατ. (+261,3%) 

6. Τσιγάρα & πούρα - 2402: $11,78 εκατ. (-6,3%) 

7. Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα - 0809: $8,2 εκατ. (-30,6%) 

8. Κοκ από πετρέλαιο - 2713: $8,05 εκατ. (-47,0%) 

Κατόπιν ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της αιγυπτιακής υπηρεσίας επισημαίνουμε 

τα υψηλά μερίδια (σε αξίες) που κατέχουν τα ελληνικά προϊόντα στις ακόλουθες 

κατηγορίες των αιγυπτιακών εισαγωγών: (α) Λάδια από πετρέλαιο (2710): μερίδιο 9,7%, 

(β) άσφαλτος & ασφαλτούχα ορυκτά (2714): μερίδιο 79,9%, (γ) Μήλα / αχλάδια / κυδώνια 

νωπά (0808): μερίδιο 16,7%, (δ) βαμβάκι μη λαναρισμένο / χτενισμένο (5201): μερίδιο 

33,4%, (ε) τσιγάρα & πούρα (2402): μερίδιο 24,1%, (στ) βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, 

δαμάσκηνα (0809): μερίδιο 20,3%, (ζ) κοκ από πετρέλαιο (2713): μερίδιο 10,1%, φράουλες 

και άλλοι καρποί βρώσιμοι (0810): μερίδιο 25%, (η) παρασκευάσματα φρούτων (2008): 

μερίδιο 14,8%.  
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