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Κάηξν, 20-1-2019  

    

ΘΔΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές ζηην Αίγυπηο, ενδεκάμηνου 2018 (ζηοιχεία ΕΛΣΑΣ)             

Σύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ηα 

νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ πξνο Αίγππην 

θαηά ην ελδεθάκελν Ιαλ.-Ννε. 2018 αλήιζε ζε €1,104 δηζ., απμεκέλε θαηά 60,8% ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €686,48 εθαη. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €599,28 εθαη., 

απμεκέλεο θαηά 13,2% έλαληη ηνπ ελδεθάκελνπ 2017, όηαλ είραλ αλέιζεη ζε €529,33 εθαη. 

Σύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεθάκελνπ 2018, ε Αίγππηνο 

θαηαηάζζεηαη 9
ε
 κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, 

απνξξνθώληαο πνζνζηό 3,6% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ελώ από ηελ άιιε 

πιεπξά θαηαηάζζεηαη 21
ε
 κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Ειιάδαο, κε κεξίδην 1,2% 

επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ.  

Τν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην ελδεθάκελν 2018 πνπ έθηαζε ηα €504,62 εθαη. 

παξνπζίαζε πιεόλαζκα γηα ηελ Ειιάδα, απμεκέλν θαηά 221,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηόδνπ ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €157,15 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν 

δηκεξήο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 40,1% (ζηα €1,703 δηζ., έλαληη 

€1,216 δηζ. ην ελδεθάκελν 2017).  

Τηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Αίγππην ελδεθάκελνπ 2018 –πέξαλ ηεο κεγάιεο αύμεζεο ηεο 

αμίαο ησλ πεηξειαηνεηδώλ θαηά 72,2% ζε αμία θαη θαηά 41,7% ζε πνζόηεηεο - 

ραξαθηήξηζαλ νη γεληθεπκέλεο αμηόινγεο απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηηο 

θύξηεο θαηεγνξίεο ζε ζύγθξηζε κε ην ελδεθάκελν 2017. Ωζηόζν παξαηεξήζεθαλ θαη 

ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηηο αμίεο κεξηθώλ άιισλ εμαρζέλησλ πξντόλησλ ζπγθξηηηθά κε ην ελ 

ιόγσ δηάζηεκα, αληίζηνηρα, Επηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ εκθαλίζηεθαλ θαηά ην ελδεθάκελν 2018 δύν θαηεγνξίεο πνπ δελ 

θαηαγξάθνληαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα νη: Κ.Δ.8901 

(επηβαηηθά πινία, θξνπαδηεξόπινηα, θνξηεγά πινία θιπ.) κε εμαγσγέο €9 εθαη. έλαληη 

κεδεληθώλ εμαγσγώλ ην ελδεθάκελν 2017 θαη Κ.Δ. 7214 (ξάβδνη από ζίδεξν / ράιπβα) κε 

εμαγσγέο €1,37 εθαη. έλαληη κεδεληθώλ εμαγσγώλ ην ελδεθάκελν 2017. Αληίζηνηρα, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ελδεθάκελνπ 2018 κεηώζεθαλ νη εμαγωγέο καο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

πξνϊόληωλ κε αμηόινγα επίπεδα αμηώλ ην 2017. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηηο εμήο 

πεξηπηώζεηο: (α) Κ.Δ. 9013 (δηαηάμεηο πγξώλ θξπζηάιισλ-ιέηδεξ) κε εμαγσγέο €909,1 ρηι. 

ην ελδεθάκελν 2018 έλαληη €7,87 εθαη. ην ελδεθάκελν 2017, (β) Κ.Δ.2901 (άθπθινη 

πδξνγνλάλζξαθεο) κε κεδεληθέο εμαγσγέο ην ελδεθάκελν 2018 έλαληη €2,98 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, (γ) Κ.Δ. 7207 (εκηηειή πξντόληα από ζίδεξν / ράιπβα) κε 

κεδεληθέο εμαγσγέο ην ελδεθάκελν 2018 έλαληη €2,39 εθαη. ην ελδεθάκελν 2017, (δ) 

Κ.Δ.8703 (επηβαηηθά απηνθίλεηα) κε κεδακηλέο εμαγσγέο ην ελδεθάκελν 2018 έλαληη €1,28 

εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017 θαη (ε) Κ.Δ. 8419 (ζπζθεπέο & δηαηάμεηο γηα ηελ 

επεμεξγαζία πιώλ, έζησ θαη ειεθηξηθά ζεξκαηλόκελεο) κε εμαγσγέο €738,5 ρηι. ην 

ελδεθάκελν 2018 έλαληη €1,23 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017.  

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

ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε 
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πεηξειαηνεηδή & αέξην (ιάδηα από πεηξέιαην - Κ.Δ.2710 αύμεζε 72,2%, θνθ από πεηξέιαην 

-Κ.Δ.2713 αύμεζε 222,6%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Δ.2711 αύμεζε 28,5%), ζε κήια / αριάδηα 

/ θπδώληα (Κ.Δ.0808-αύμεζε 38,5%), ζε ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Δ.2402-αύμεζε 69,6%), ζε 

ζείν (Κ.Δ.2503-αύμεζε 125,2%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο 

(Κ.Δ.3924-αύμεζε 20,8%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά & απνξξίκκαηα θαπλνύ (Κ.Δ. 2401, 

αύμεζε 173,8%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Δ.0809-αύμεζε 

207,5%), ζε κνλσκέλα ζύξκαηα & θαιώδηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο (Κ.Δ.8544-αύμεζε 

1107,1%), ζε εληνκνθηόλα / δηδαληνθηόλα (Κ.Δ.3808-αύμεζε 59,5%), ζε νξγαληθέο 

ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο ύιεο (Κ.Δ.3204-αύμεζε 4,5%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Δ. 

2106-αύμεζε 77,5%), ζε κεραλέο & ζπζθεπέο πιπζίκαηνο (Κ.Δ.8451-αύμεζε 357,3%), ζε 

θξάνπιεο / ζκένπξα / βαηόκνπξα (Κ.Δ. 0809-αύμεζε 128,6%) θαη ζε κέξε & εμαξηήκαηα γηα 

ειθπζηήξεο θαη νρήκαηα (Κ.Δ.8708-αύμεζε 39%).  

Αληηζέησο, κεηώζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο βακβαθηνύ κε ιαλαξηζκέλνπ / ρηεληζκέλνπ 

(Κ.Δ.5201-κείσζε 7,3%), πιαηέσλ πξντόλησλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Δ.7210-

κείσζε 11,3%), ραξηηνύ / ραξηνληώλ επηρξηζκέλσλ κε θανιίλε (Κ.Δ.4810-κείσζε 16,3%), 

παξαζθεπαζκέλσλ & δηαηεξεκέλσλ θξνύησλ (Κ.Δ.2008-κείσζε 17,4%), κεξώλ γηα 

εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο (Κ.Δ.8409-κείσζε 7,3%), εηδώλ κεηαθνξάο / 

ζπζθεπαζίαο από πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Δ. 3923-κείσζε 21,4%), βηβιίσλ & εληύπσλ (Κ.Δ. 

4901-κείσζε 21,4%), ζθνπξηώλ & άκκνπ πςηθακίλσλ (Κ.Δ. 2618-κείσζε 41,9%),  

αληηθξνηηθώλ / αλαζρεηηθώλ νμείδσζεο (Κ.Δ.3811-κείσζε 6,7%), θνινθώλησλ & ξεηηληθώλ 

νμέσλ (Κ.Δ.3806-κείσζε 11,6%) θαη ππξίκαρσλ ηζηκέλησλ & θνληακάησλ (Κ.Δ.3816-

κείσζε 45,3%). 

Από πιεπξάο πνζνηήηωλ ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ, 

απμήζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηα ιάδηα από πεηξέιαην (Κ.Δ.2710, +41,7%), ζην θνθ από 

πεηξέιαην (Κ.Δ.2713, +153,4%), ζηα αέξηα πεηξειαίνπ (Κ.Δ.2711, +15,3%), ζηα κήια / 

αριάδηα / θπδώληα (Κ.Δ.0808, +17,7%), ζηα ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Δ. 2402, +80,8%), ζην 

ζείν (Κ.Δ. 2503, +52,2%), ζηα  πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο 

(Κ.Δ.3924, +13,7%), ζηα αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Δ. 2401, +74,3%), ζηα βεξίθνθα, θεξάζηα, 

ξνδάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Δ. 0809, +159,6%) θαη ζηα κνλσκέλα ζύξκαηα & θαιώδηα 

ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο (Κ.Δ.8544, +2032,3%). Μεηώζεηο θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο 

πνζόηεηεο εμαγσγώλ καο ζην βακβάθη (Κ.Δ.5201, -10,4%), ζηα πιαηέα πξντόληα έιαζεο 

από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Δ 7210, -17,6%), ζην ραξηί / ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε 

(Κ.Δ.4810, -24,2%) θαη ζηα παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ & ιαραληθώλ (Κ.Δ.2008, -13,4%). 

Σηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ηνπ δηκεξνύο 

εκπνξίνπ Ειιάδαο-Αηγύπηνπ θαηά ην ελδεθάκελν 2018 ζε θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο 

θσδηθνύο δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ (αμίεο άλσ ηνπ €1 εθαη.). 
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 ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2018-2017 

2018 2017  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΜΕΣΑΒΟΛΗ (%) 

 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 1.103.899.619 686.483817 +60,8% 

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

 
778.546.355 

 
452.097.387 

 
+72,2% 

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

 
89.070.923 

 
27.607.259 

 
+222,6% 

2711 Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι υδρογονάνκρακεσ 69.580.327 54.127.931 +28,5% 

5201 Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο 52.035.774 56.136.986 -7,3% 

0808 Μιλα, αχλάδια και κυδϊνια, νωπά 13.857.522 10.008.887 +38,5% 

2402 Ποφρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι 
υποκατάςτατα 

 
10.831.962 

 
6.388.510 

 
+69,6% 

8901 Επιβατικά πλοία, κρουαηιερόπλοια, φορτθγά 9.000.000 - - 

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

 
8.441.608 

 
3.748.174 

 
+125,2% 

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

 
 

4.219.646 

 
 

3.492.388 

 
 

+20,8% 

2401 Καπνά ακατζργαςτα, απορρίμματα καπνοφ 3.515.376 1.284.088 +173,8% 

0809 Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα 3.438.536 1.118.400 +207,5% 

8544 Μονωμζνα ςφρματα & καλϊδια, θλεκτρ. χριςθσ 3.362.709 278.570 +1107,1% 

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

 
2.979.853 

 
3.357.932 

 
-11,3% 

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

 
2.931.871 

 
3.504.774 

 
-16,3% 

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

 
2.877.275 

 
3.483.528 

 
-17,4% 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, 
ηιηανιοκτόνα  

 
2.199.356 

 
1.379.091 

 
+59,5% 

8409 Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται για 
εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ 

 
1.914.823 

 
2.065.428 

 
-7,3% 

3204 Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ, ζςτω και 
κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ 

 
1.660.846 

 
1.590.013 

 
+4,5% 

2106 Παραςκευάςματα διατροφισ 1.641.398 924.655 +77,5% 

8451 Μθχανζσ, ςυςκευζσ για πλφςιμο 1.610.191 352.116 +357,3% 

3923 Είδθ μεταφοράσ / ςυςκευαςίασ από πλαςτικό 1.513.644 1.926.186 -21,4% 

4901 Βιβλία, φυλλάδια, ζντυπα 1.404.552 1.787.077 -21,4% 

7214 Ράβδοι από ςίδθρο / χάλυβα 1.370.744 - - 

2618 κουριζσ & άμμοσ υψικαμίνων 1.352.496 2.326.500 -41,9% 

3811 Αντικροτικά, αναςχετικά οξείδωςθσ 1.328.018 1.423.402 -6,7% 

3806 Κολοφϊνια & ρθτινικά οξζα 1.296.369 1.466.714 -11,6% 

0810 Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα 1.162.270 508.406 +128,6% 

3816 Πυρίμαχα τςιμζντα, κονιάματα, ςκυροδζματα 1.148.227 2.099.033 -45,3% 

8708 Μζρθ & εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ, οχιματα 1.111.566 799.972 +39,0% 

ΣΥΝΟΛΟ (97,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών) 1.075.404.237 645.283.407 +66,7% 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 
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