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 ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, 

2017-2018 (ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΗ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ CAPMAS) 

2017 2018   

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ $ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΑΞΙΑ $ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ $ 

(%) 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΠΟ. (%)  

 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 510.770.713  1.005.078.279  +96,8%  

'2710' 
Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα 
ορυκτά (εκτόσ από ακατζργαςτα λάδια) 236.760.650 

 
484.000.948 586.964.307 

 
879.002.076 +147,9% +81,6% 

‘2714’ Άςφαλτοσ και αςφαλτοφχα ορυκτά 34.910.259 100.000.000 109.289.484 257.000.000 +213,1% +157,0% 

'5201' Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο 81.053.971 43.953.915 87.621.832 40.626.970 +8,1% -7,6% 

'0808' Μιλα, αχλάδια και κυδϊνια, νωπά 40.134.461 41.607 47.080.155 146.753 +17,3% +252,7% 

'2711' 
Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι 
υδρογονάνκρακεσ 1.286.026 

 
4.000.000 27.235.893 

 
48.000.000 +2017,8% 

 
+1100% 

'0809' 

Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, ςτα οποία 
περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάςκθνα 5.895.345 

 
 

54.921 16.663.581 

 
 

31.953 +182,7% -41,8% 

'2503' 

Θείο κάκε είδουσ (εκτόσ από αυτό που 
παράγεται με εξάχνωςθ, κατακριμνιςθ και το 
κολλοειδζσ) 4.638.829 

 
 

37.289.835 11.465.491 

 
 

37.871.005 +147,2% +1,6% 

'2402' 
Ποφρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι 
υποκατάςτατα 8.905.928 

 
1.163.818 9.245.768 

 
746.891 +3,8% -35,8% 

'3924' 

Πιατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ 
οικονομίασ, είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, 
από πλαςτικζσ φλεσ 5.992.381 

 
 

275.684 8.361.925 

 
 

352.845 +39,5% +28% 

'3004' 
Φάρμακα ςε μορφι δόςεων ι ςυςκευαςμζνα 
για λιανικι πϊλθςθ 6.593.597 

 
34.952 7.589.997 

 
52.506 +15,1% +50,2% 

'0810' 
Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, 
φραγκοςτάφυλα & άλλοι καρποί βρϊςιμοι 2.251.105 

 
1.320 6.015.312 

 
26.280 +167,2% +1890,9% 
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'4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι 
με άλλεσ ανόργανεσ ουςίεσ 4.459.248 

 
9.240.421 4.598.431 

 
7.929.683 +3,1% -14,2% 

'2008' 
Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ 
φυτϊν, παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα 3.920.058 

 
3.931.897 4.041.303 

 
4.106.926 +3,1% +4,4% 

'7210' 
Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από 
όχι ςε κράμα χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm 4.178.492 

 
 

904.189 3.931.827 

 
 

1.087.791 -5,9% +20,3% 

'2401' 
Καπνά ακατζργαςτα ι που δεν ζχουν 
βιομθχανοποιθκεί. Απορρίμματα καπνοφ 10.616.549 

 
6.318.238 3.867.978 

 
652.773 -63,6% -89,7% 

‘8544’ 
φρματα, καλϊδια & άλλοι αγωγοί με 
θλεκτρικι μόνωςθ 333.556 

 
46.234 3.693.189 

 
1.052.405 +1007,2% +2176,3% 

'7205' 
Κόκκοι και ςκόνεσ χυτοςίδθρου, ςίδθρου, 
χάλυβα 2.045.195 

 
20.000 3.469.620 

 
33.233 +69,6% +66,2% 

‘8701’ Ελκυςτιρεσ 626.208 203 2.963.641 387 +373,3% +90,6% 

'1901' 
Εκχυλίςματα βφνθσ, παραςκευάςματα 
διατροφισ από αλεφρια κλπ. 1.207.174 

 
655.549 2.166.584 

 
1.259.067 +79,5% 

 
+92,1% 

‘8451’ Μθχανζσ & ςυςκευζσ για το πλφςιμο 382.445 3 1.872.402 77 +389,6% +2466,7% 

'3923' 
Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από 
πλαςτικζσ φλεσ. Πϊματα, καπάκια, καψοφλια 2.242.755 

 
3.789.416 1.870.888 

 
260.297 -16,6% -93,1% 

‘8429’ Μπουλντόηεσ, ιςοπεδωτιρεσ, εκςκαφείσ κλπ.  798.576 73 1.835.443 21.689 +129,8% +29611% 

‘7214’ 
Ράβδοι ςιδιρου & χάλυβα, κερμισ ζλαςθσ, 
που ζχουν απλϊσ ςφυρθλατθκεί ΝΕΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1.835.275 

 
2.980 Ø Ø 

'3806' 
Κολοφϊνια και ρθτινικά οξζα, κακϊσ και τα 
παράγωγά τουσ. Αικζριο ζλαιο κολοφωνίου 1.687.746 

 
865.825 1.772.119 

 
945.500 +5% +9,2% 
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ΠΗΓΗ: ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (CAPMAS) 

ΗΜΕΙΩΗ: Οι ποζόηηηες ζηοσς δαζμολογικούς κωδικούς: 8407, 8408, 8701, 8705, 8419, 8429, 8451, είναι εκθραζμένες ζε ηεμάτια. Σηοσς 

σπόλοιποσς κωδικούς, οι ποζόηηηες είναι εκθραζμένες ζε κιλά.  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ $ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ $ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ $ 

(%) 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΠΟ. (%)  

'4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια ζντυπα, ζςτω 
και ςε ξεχωριςτά φφλλα 1.353.804 

 
176.788 1.711.364 

 
206.564 +26,4% 

 
+16,8% 

'3206' 
Άλλεσ χρωςτικζσ φλεσ, ανόργανα φωτοφόρα 
προϊόντα 2.378.053 

 
1.160.960 1.650.752 

 
701.109 -30,6% -39,6% 

'8708' 

Μζρθ και εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ, αςτικά 
λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνθτα, 
αυτοκίνθτα φορτθγά οχιματα 

 
 

1.533.505 

 
 

2.022.758 

 
 

1.563.030 

 
 

1.914.838 +1,9% 

 
 

-5,3% 

‘8705’ Οχιματα ειδικϊν χριςεων 556.973 11 1.460.199 18 +162,2% +63,6% 

‘3808’ Εντομοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, απολυμαντικά 670.612 60.028 1.356.551 231.063 +102,3% +284,9% 

'7207' Ημιτελι προϊόντα από ςίδθρο ι χάλυβα 1.501.049 2.965 1.341.987 2.534 -10,6% -14,5% 

'8408' Εμβολοφόροι κινθτιρεσ (diesel)  1.240.830 2.540 1.232.528 25.206 -0,7% +892,4% 

'8407' 
Κινθτιρεσ εκριξεωσ, με παλινδρομικό ι 
περιςτρεφόμενο ζμβολο 1.463.690 

 
5.076 1.136.594 

 
3.831 -22,3% 

 
-24,5% 

‘5209’ Τφάςματα από βαμβάκι (περιεκτ. 85%) 13.096 626 1.031.781 166.650 +7778,6% +26521,4% 

'8419' 
υςκευζσ & διατάξεισ για τθ κζρμανςθ υλϊν 
με ςκοπό τθν επεξεργαςία αυτϊν 646.015 

 
2.073 1.016.856 

 
8.446 +57,4% +307,4% 


