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Κάηξν, 10-4-2019
ΘΔΜΑ: Ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο Αίγππην – Αλάιπζε αληαγωληζκνύ γηα ηηο θπξηόηεξεο
θαηεγνξίεο εμαρζέληωλ ζηελ Αίγππην ειιεληθώλ πξνϊόληωλ ην έηνο 2018 (κε
βάζε ηα αηγππηηαθά ζηνηρεία-CAPMAS)
Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζηνηρεία γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Αίγππην ζηε δηάξθεηα
ηνπ 2018, ζύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο
αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS) ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο.
Επηπιένλ, παξαζέηνπκε αλάιπζε αληαγσληζκνύ ζηηο αηγππηηαθέο εηζαγσγέο έηνπο 2018 γηα
ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ησλ εμαρζέλησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ.
Α. ΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ ΣΟ 2018 ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ΓΑΜΟΛΟΓΙΟΤ
ύκθσλα κε ηα πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα αηγππηηαθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
(CAPMAS) ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ζε δνιιάξηα ηωλ ειιεληθώλ
εμαγωγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην 2018 αλέξρεηαη ζε $1,005 δηζ. (έλαληη $510,77 εθαη. ην
2017) εκθαληδόκελε απμεκέλε θαηά 96,8% έλαληη ηνπ 2017. Αληίζηνηρα, ε αμία ησλ
ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Αίγππην ζε ηνπηθό λόκηζκα (Αηγππηηαθέο ιίξεο), ην 2018
εκθαλίδεηαη απμεκέλε έλαληη ηνπ 2017 θαηά 97,5% (8,864 δηζ. ιίξεο), θζάλνληαο ζε 17,959
δηζ. ιίξεο από 9,095 δηζ. ιίξεο ην 2017.
Επηζεκαίλεηαη θαη’ αξράο όηη ηα ελ ιόγσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά θαη
αλακέλεηαη λα αλαζεσξεζνύλ θαηά ην επόκελν δηάζηεκα. Επίζεο, θαηά ην έηνο 2018 δελ
ππήξμε νπζηώδεο κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην
δνιιάξην θαη σο εθ ηνύηνπ δελ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε ε δνιιαξηαθή αμία ησλ αηγππηηαθώλ
εηζαγσγώλ από ηελ Ειιάδα, όπσο είρε ζπκβεί ην 2017 (βι. ζρεηηθό πεξζηλό έγγξαθό καο Φ.
2170/604/7.5.208). πγθεθξηκέλα, ε κέζε ηζνηηκία γηα ην 2018 ζηηο αηγππηηαθέο ζηαηηζηηθέο
εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο CAPMAS ήηαλ 1 δνιιάξην = 17,87 αηγππηηαθέο ιίξεο, έλαληη
ηζνηηκίαο 1 δνιιαξίνπ πξνο 17,81 αηγππηηαθέο ιίξεο ην 2017.
Επηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ε αλάιπζή καο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Αίγππην κε
βάζε ηα αηγππηηαθά ζηνηρεία, γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο, μεθηλά από ην επίπεδν ησλ δηςήθησλ,
πεξλά ζηε ζπλέρεηα ησλ επίπεδν ησλ ηεηξαςήθησλ θαη θαηαιήγεη ζην επίπεδν ησλ
δεθαςήθησλ θσδηθώλ ηεο θαηάηαμεο πξντόλησλ ηνπ αηγππηηαθνύ δαζκνινγίνπ.
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ειίδα 1 από 7

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Καηόπηλ αλάιπζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αηγππηηαθήο ππεξεζίαο όζνλ αθνξά ηηο
θύξηεο δηςήθηεο θαηεγνξίεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, επηζεκαίλνπκε ηηο απμήζεηο ην 2018
ζηηο αμίεο εμαγωγώλ καο νξπθηώλ θαπζίκσλ (θεθάιαην 27, +163,1%), βάκβαθνο (θεθάιαην
52, +9,6%), θξνύησλ (θεθάιαην 08, +44%), κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (θεθάιαην 84,
+33,1%), πιαζηηθώλ πιώλ & πξντόλησλ (θεθάιαην 39, +17,6%), νξπθηώλ & ηζηκέλησλ
(θεθάιαην 25, +116,7%), ζηδήξνπ & ράιπβα (θεθάιαην 72, +32,9%), θαξκαθεπηηθώλ
πξντόλησλ (θεθάιαην 30, +15,2%), κεηαθνξηθνύ εμνπιηζκνύ & εμαξηεκάησλ (θεθάιαην 87,
+88,1%), παξαζθεπαζκάησλ ιαραληθώλ & θξνύησλ (θεθάιαην 20, +16,8%), ειεθηξνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ & κεξώλ (θεθάιαην 85, +33,6%), πξντόλησλ ραξηηνύ (θεθάιαην 48, +1,8%),
παξαζθεπαζκάησλ δεκεηξηαθώλ (θεθάιαην 19, +80,6%) πξντόλησλ εθδνηηθώλ νίθσλ
(θεθάιαην 49, +6%), ηερλνπξγεκάησλ από ζίδεξν & ράιπβα (θεθάιαην 73, +65,8%), επίπισλ
& εηδώλ θσηηζκνύ (θεθάιαην 94, +32,4%), ηερλνπξγεκάησλ από θνηλά κέηαιια (θεθάιαην 83,
+294,8%), πξντόλησλ ραιθνύ (θεθάιαην 74, +83,9%), ζαπνπληώλ, αιηζίβσλ θιπ. εηδώλ
θαζαξηζκνύ (θεθάιαην 34, +36,7%) θαη πξντόλησλ αινπκηλίνπ (θεθάιαην 76, +120,2%).
Από ηελ άιιε πιεπξά, δηαπηζηώλνπκε ην 2018 κεηώζεηο ζηηο αμίεο ηωλ ειιεληθώλ
εμαγωγώλ πξνο Αίγππην ζε κόιηο ηξεηο θύξηεο θαηεγνξίεο, πην ζπγθεθξηκέλα ηηο αθόινπζεο:
πξντόλησλ θαπλνύ (θεθάιαην 24, -31,9%), δηαθόξσλ ρεκηθώλ πξντόλησλ (θεθάιαην 38,
-9,4%), βαθώλ θαη δεςηθώλ εθρπιηζκάησλ (θεθάιαην 32, -18,9%).
εκεησηένλ όηη ηα αηγππηηαθά ζηνηρεία θαηαγξάθνπλ, πέξαλ ησλ εκθαληδόκελσλ ζηνλ
αλσηέξσ πίλαθα ζηνηρείσλ επί ησλ θπξηόηεξσλ θαηεγνξηώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο
Αίγππην, ζεκαληηθέο κεηώζεηο ησλ εμαγσγώλ καο δσνηξνθώλ (θεθάιαην 23, -92,3%, από
$2,21 εθαη. ην 2017 ζε $169,5 ρηι. ην 2018), ηρζπεξώλ (θεθάιαην 03, -95,4%, από $1,43
εθαη. ην 2017 ζε $65 ρηι. ην 2018), θαζώο θαη πξντόλησλ θεξακνπξγίαο (θεθάιαην 69,
-53,3%, από $927,6 ρηι. ην 2017 ζε $433,1 ρηι. ην 2018).
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζηελ επόκελε ζειίδα, παξνπζηάδνληαη νη θνξπθαίεο
θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ -ζε ηαμηλόκεζε δηςήθησλ θσδηθώλ
δαζκνινγίνπ- κε ηηο αμίεο ηνπο ζε δνιιάξηα (αμίεο άλσ ηνπ $1 εθαη.) θαη ηηο πνζόηεηεο ζε
θηιά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ, 2017-2018 (ζηνηρεία CAPMAS)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΑΜΟΛΟΓΙΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(Kg) 2018

ΑΞΙΑ ($) 2018

ΠΟΟΣΗΣΑ
(Kg) 2017

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 2017/18
(Δ ΑΞΙΔ)
+96,8%

510.770.713

1.005.078.279

ΤΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ $ 2017

Οπςκηά καύζιμα

27

723.490.126

1.184.002.576

274.945.941

603.957.948

+163,1%

Βαμβάκι

52

88.858.626

40.881.166

81.104.866

43.958.543

+9,6%

Φπούηα & καπποί
βπώζιμοι
Λέβηηερ, μησανέρ,
ζςζκεςέρ & μέπη

08

70.053.548

215.037

48.660.195

98.032

+44,0%

84

14.700.752

16.478.951

11.045.995

136.550

+33,1%

Καπνόρ

24

13.300.031

1.417.794

19.531.172

7.482.259

-31,9%

Πλαζηικέρ ύλερ &
πποφόνηα
Άλαηα, πέηπερ,
γαίερ, αζβέζηηρ,
ηζιμένηα

39

12.507.920

2.203.067

10.631.710

5.473.771

+17,6%

25

12.354.523

38.882.037

5.700.330

39.049.892

+116,7%

ίδηπορ & σάλςβαρ

72

10.862.184

1.126.867

8.173.743

1.204.266

+32,9%

Φαπμακεςηικά
πποφόνηα
Οσήμαηα,
μεηαθοπικόρ
εξοπλιζμόρ &
εξαπηήμαηα

30

7.850.782

90.355

6.813.854

67.499

+15,2%

87

7.839.675

1.914.924

4.167.477

2.023.333

+88,1%

Παπαζκεςάζμαηα
θπούηυν &
λασανικών

20

6.044.119

5.705.520

5.174.743

5.151.207

+16,8%

Ηλεκηπολογικόρ
εξοπλιζμόρ & μέπη

85

5.515.260

1.079.490

4.127.702

64.236

+33,6%

Υαπηί & σαπηόνια,
πποφόνηα
σαπηοποληού

48

5.427.239

8.858.431

5.333.542

9.891.795

+1,8%

Γιάθοπα σημικά
πποφόνηα
Βαθέρ & δετικά
εκσςλίζμαηα
Παπαζκεςάζμαηα
δημηηπιακών
Πποφόνηα εκδοηικών
οίκυν
Σεσνοςπγήμαηα
ζιδήπος & σάλςβα

38

3.768.250

2.111.364

4.159.563

3.143.733

-9,4%

32

2.810.466

1.143.366

3.465.232

1.651.544

-18,9%

19

2.261.708

1.294.642

1.252.660

674.350

+80,6%

49

1.762.877

212.841

1.663.062

213.437

+6%

73

1.386.171

204.563

836.248

580.325

+65,8%

Έπιπλα, είδη
κλινοζηπυμνήρ,
ζςζκεςέρ
θυηιζμού,
πποκαηαζκεςέρ

94

1.360.125

36.891

1.027.609

43.879

+32,4%

Σεσνοςπγήμαηα
από κοινά μέηαλλα

83

1.305.924

385.879

330.776

102.767

+294,8%

Υαλκόρ &
ηεσνοςπγήμαηα
απούνια, αλιζίβερ,
λιπανηικά κλπ.

74

1.180.271

155.132

641.799

86.372

+83,9%

34

1.090.685

682.176

797.960

682.847

+36,7%

Απγίλιο &
ηεσνοςπγήμαηα

76

1.018.500

136.863

462.545

84.210

+120,2%

ΠΗΓΗ: ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (CAPMAS)
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Β. ΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ ΣΟ 2018 ΚΑΣΑ
ΣΔΣΡΑΨΗΦΙΟΤ ΚΩΓΙΚΟΤ ΓΑΜΟΛΟΓΙΟΤ
Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ αηγππηηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο CAPMAS, σο 15
θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ ην 2018 –ζε ηαμηλόκεζε
ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ- θαηαγξάθνληαη νη αθόινπζεο (ζε παξέλζεζε ε
πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ αμηώλ ηνπο):
1. Λάδηα από πεηξέιαην - 2710: $879 εθαη. (+147,9%)
2. Άζθαιηνο & αζθαιηνύρα νξπθηά - 2714: $109,29 εθαη. (+213,1%)
3. Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν - 5201: $87,62 εθαη. (+8,1%)
4. Μήια, αριάδηα, θπδώληα λσπά - 0808: $47,08 εθαη. (+17,3%)
5. Αέξηα πεηξειαίνπ & άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο – 2711: $27,24 εθαη. (+2017,8%)
6. Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα – 0809: $16,66 εθαη. (+182,7%)
7. Θείν θάζε είδνπο – 2503: $11,46 εθαη. (+147,2%)
8. Σζηγάξα & πνύξα - 2402: $9,25 εθαη. (+3,8%)
9. Πηαηηθά, είδε λνηθνθπξηνύ, είδε πγηεηλήο & θαιισπηζκνύ, από πιαζηηθέο ύιεο - 3924:
$8,36 εθαη. (+39,5%)
10. Φάξκαθα ζε κνξθή δόζεσλ ή ζπζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε – 3004: $7,59
εθαη. (+15,1%)
11. Φξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια, ιαγνθέξαζα & άιινη θαξπνί –
0810: $6,01 εθαη. (+167,2%)
12. Υαξηί & ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε ή άιιεο αλόξγαλεο νπζίεο – 4810: $4,6
εθαη. (+3,1%)
13. Παξαζθεπαζκέλα θξνύηα – 2008: $4,11 εθαη. (+3,1%)
14. Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν / ράιπβα, πιάηνπο >= 600mm – 7210: $3,93
εθαη. (-5,9%)
15. Καπλά αθαηέξγαζηα, κε βηνκεραλνπνηεκέλα - 2401: $3,87 εθαη. (-63,6%)
Γ. ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΙ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΟΤ 2018
ΚΑΣΑ ΣΔΣΡΑΨΗΦΙΟΤ & ΓΔΚΑΨΗΦΙΟΤ ΚΩΓΙΚΟΤ ΓΑΜΟΛΟΓΙΟΤ
Καηόπηλ ελδειερνύο αλάιπζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο
ππεξεζίαο, θαηαγξάθνπκε θαησηέξσ ηα κεξίδηα (ζε αμίεο) πνπ θαηέρνπλ ηα 15 θύξηα
εμαρζέληα ην 2018 ειιεληθά πξντόληα -θαηά ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο δαζκνινγίνπ- ζηηο
αθόινπζεο θαηεγνξίεο ησλ αηγππηηαθώλ εηζαγσγώλ, θαζώο θαη ηνπο θύξηνπο μέλνπο
πξνκεζεπηέο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο, κε ηα αληίζηνηρα κεξίδηά ηνπο επί ησλ αηγππηηαθώλ
εηζαγσγώλ:
(α) Λάδηα από πεηξέιαην (2710): κεξίδην 8,4%, θύξηνη αληαγσληζηέο: . Αξαβία (33,6%),
Ρσζία (8,4%), Σνπξθία (7,6%)
(β) Άζθαιηνο & αζθαιηνύρα νξπθηά (2714): κεξίδην 46,2%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Ιηαιία
(43,6%), Αιβαλία (4,3%), . Αξαβία (3,9%)
(γ) Βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (5201): κεξίδην 34,6%, θύξηνη αληαγσληζηέο: ΗΠΑ
(21,1%), νπδάλ (17,2%), Μπελίλ (15,8%)
(δ) Μήια / αριάδηα / θπδώληα λσπά (0808): κεξίδην 20,7%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Πνισλία
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(30,8%), Ιηαιία (17,9%), Λίβαλνο (14,2%), πξία (10,2%)
(ε) Αέξηα πεηξειαίνπ & άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο (2711): κεξίδην 1,1%, θπξίαξρνη
πξνκεζεπηέο: . Αξαβία (38,5%), Καηάξ (19,2%), Ννξβεγία (10%), Αιγεξία (9,5%)
(ζη) Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα (0809): κεξίδην 41,5%, θύξηνη αληαγσληζηέο:
Λίβαλνο (23,1%), πξία (22%), Ιηαιία (11,3%)
(δ) Θείν θάζε είδνπο (2503): κεξίδην 15,2%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Ληβύε (17,8%), Ρνπκαλία
(17,4%), . Αξαβία (15%), Ρσζία (12,4%)
(ε) Τζηγάξα & πνύξα (2402): κεξίδην 15,7%, θύξηνη αληαγσληζηέο: εξβία (42,3%), Γεξκαλία
(31,8%)
(ζ) Πηαηηθά, είδε λνηθνθπξηνύ, είδε πγηεηλήο & θαιισπηζκνύ, από πιαζηηθέο ύιεο (3924):
κεξίδην 32,3%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Κίλα (19,3%), Σνπξθία (12,5%), Ιηαιία (6,5%)
(η) Φάξκαθα ζε κνξθή δόζεσλ ή ζπζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε (3004): κεξίδην 0,4%,
θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Ειβεηία (24,8%), Γεξκαλία (14,9%), Γαιιία (10,7%)
(ηα) Φξάνπιεο θαη άιινη θαξπνί βξώζηκνη (0810): κεξίδην 32,1%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Ιηαιία
(51,3%), Σνπξθία (5,1%)
(ηβ) Φαξηί & ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε ή άιιεο αλόξγαλεο νπζίεο (4810): κεξίδην 1,6%,
θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Φηλιαλδία (16,7%), Απζηξία (14,9%), Γεξκαλία (13%)
(ηγ) Παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ (2008): κεξίδην 19%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Ιζπαλία (26%),
Σατιάλδε (17,8%), Σνπξθία (12,2%), Ιηαιία (11,2%)
(ηδ) Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν / ράιπβα, πιάηνπο >= 600mm (7210): κεξίδην 1,2%,
θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Κίλα (29,9%), Ν. Κνξέα (19,1%), Σνπξθία (10,5%)
(ηε) Καπλά αθαηέξγαζηα, κε βηνκεραλνπνηεκέλα (2401): κεξίδην 2,1%, θπξίαξρνη
πξνκεζεπηέο: Ιλδία (20%), Βξαδηιία (19,8%), Μαιάνπη (13,8%).
Επηπιένλ, θαηαγξάθνπκε ηηο αμίεο, θαζώο θαη ηα κεξίδηα (ζε αμίεο) πνπ θαηέρνπλ ηα 20
θύξηα εμαρζέληα ην 2018 ειιεληθά πξντόληα –θαηά δεθαςήθηα αλάιπζε ηνπ αηγππηηαθνύ
δαζκνινγίνπ- ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο ησλ αηγππηηαθώλ εηζαγσγώλ, θαζώο θαη ηνπο
θύξηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο, κε ηα αληίζηνηρα κεξίδηά ηνπο επί ησλ
αληίζηνηρσλ αηγππηηαθώλ εηζαγσγώλ:
(α) 271011060: Καηεξγαζκέλα έιαηα από πεηξέιαην ή αζθαιηνύρα νξπθηά: ειιεληθέο εμαγσγέο
2018: $560,61 εθαη., κεξίδην: 13%, θύξηνη αληαγσληζηέο: . Αξαβία (44,5%), Κνπβέηη (11%),
Ιζπαλία (7,4%)
(β) 2714900010: Φπζηθή άζθαιηνο: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $109,29 εθαη., κεξίδην: 46,3%,
αληαγσληζηέο: Ιηαιία (43,6%), Αιβαλία (4,3%), . Αξαβία (3,9%)
(γ) 5201000090: Άιιν βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν νύηε ρηεληζκέλν, εθθνθθηζκέλν: ειιεληθέο
εμαγσγέο 2018: $86,24 εθαη., κεξίδην: 34,6%, θύξηνη αληαγσληζηέο: ΗΠΑ (21,5%), νπδάλ
(16,5%), Μπελίλ (16%)
(δ) 0808100000: Μήια λσπά: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $46,91 εθαη., κεξίδην: 20,7%, θύξηνη
αληαγσληζηέο: Πνισλία (30,9%), Ιηαιία (18%), Λίβαλνο (14,1%), πξία (10,1%)
(ε) 2711130010: Υγξνπνηεκέλα βνπηάληα, ζπζθεπαζκέλα πξνο ιηαληθή πώιεζε: ειιεληθέο
εμαγσγέο 2018: $27,24 εθαη., κεξίδην: 2,1%, θύξηνη αληαγσληζηέο: . Αξαβία (72,3%),
Αιγεξία (17,9%), Ννξβεγία (2,6%)
(ζη) 2710110035: Βελδίλε 95 νθηαλίσλ: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $23,12 εθαη., κεξίδην:
1,3%, θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Σνπξθία (29,5%), . Αξαβία (24,6%), Ρνπκαλία (10,7%)
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(δ) 2503000090: Θείν θάζε είδνπο, κε εμεπγεληζκέλν: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $11,46 εθαη.,
κεξίδην: 15,2%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Ληβύε (17,8%), Ρνπκαλία (17,4%), . Αξαβία (15%),
Ρσζία (12,4%)
(ε) 2402200000: Τζηγάξα: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $9,25 εθαη., κεξίδην: 15,9%, θύξηνη
αληαγσληζηέο: εξβία (42,8%), Γεξκαλία (32%), Πνισλία (2,6%), Ειβεηία (2,6%)
(ζ) 3924100000: Πηαηηθά & άιια είδε γηα ην ζεξβίξηζκα ζην ηξαπέδη ή ηελ θνπδίλα, από
πιαζηηθέο ύιεο: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $8,36 εθαη., κεξίδην: 46,9%, θύξηνη αληαγσληζηέο:
Κίλα (12,6%), Μαιαηζία (8,8%), Σνπξθία (6,9%), Πνξηνγαιία (6,8%)
(η) 0809400000: Γακάζθελα λσπά: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $7,43 εθαη., κεξίδην: 32%,
θύξηνη αληαγσληζηέο: πξία (27,6%), Λίβαλνο (22,8%), Ιηαιία (17,1%)
(ηα) 0809300000: Ρνδάθηλα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα λεθηαξίληα, λσπά: ειιεληθέο
εμαγσγέο 2018: $7,19 εθαη., κεξίδην: 62,6%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Λίβαλνο (26,3%), Ιζπαλία
(6,2%), Ιηαιία (4,7%)
(ηβ) 3004901000: Αληηζπιιεπηηθά, αληηθαξθηληθά θάξκαθα, θάξκαθα κεηακνζρεύζεσλ,
θαξδηαγγεηαθά θάξκαθα, θάξκαθα γηα ρξόληεο αζζέλεηεο θαη άιια θάξκαθα: ειιεληθέο
εμαγσγέο 2018: $6,39 εθαη., κεξίδην: 0,5%, θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Ειβεηία (36,2%),
Γεξκαλία (14,2%), ΗΠΑ (7,3%), Γαιιία (6,5%)
(ηγ) 0810500000: Αθηηλίδηα λσπά: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $6 εθαη., κεξίδην: 37,5%, θύξηνη
αληαγσληζηέο: Ιηαιία (60,2%), Υηιή (2,2%),
(ηδ) 4810920000: Άιια ραξηηά θαη ραξηόληα, πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ, έζησ θαη επηθαλεηαθώο
ρξσκαηηζκέλα, επηθαλεηαθά δηαθνζκεκέλα ή ηππσκέλα, ζε θπιίλδξνπο ή νξζνγώληα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεηξάγσλσλ) θύιισλ, νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο: ειιεληθέο εμαγσγέο
2018: $4,44 εθαη., κεξίδην: 3,1%, θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Φηλιαλδία (19%), Γεξκαλία
(15,9%), νπεδία (11,6%), Απζηξία (9,9%), Κίλα (8,1%)
(ηε) 2401100010: Αθαηέξγαζηα θαπλά, ρσξίο αθαίξεζε ηνπ κίζρνπ: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018:
$3,87 εθαη., κεξίδην: 2,2%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Ιλδία (20,2%), Βξαδηιία (19,4%), Μαιάνπη
(13,5%)
(ηζη) 2008700000: Κνλζεξβνπνηεκέλα ξνδάθηλα, πεξηιακβαλνκέλσλ λεθηαξηληώλ: ειιεληθέο
εμαγσγέο 2018: $3,81 εθαη., κεξίδην: 70,2%, θύξηνο αληαγσληζηήο: Ιζπαλία (29,8%)
(ηδ) 7205210000: Κόθθνη από ραιπβνθξάκαηα: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $3,47 εθαη.,
κεξίδην: 96,1%, θύξηνη αληαγσληζηέο: Κίλα (2,2%), Ιλδία (1,1%)
(ηε) 7210120010: Ηιεθηξηθέο πιάθεο, κε επηθαιπκκέλεο ή ηππσκέλεο, γηα ηελ θαηαζθεπή
δνρείσλ ζπζθεπαζίαο ζξεπηηθώλ πιηθώλ, από πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν ή ράιπβα, κε
πιάηνο >=600 mm, επηρξηζκέλα ή επηθαιπκκέλα κε θαζζίηεξν, πάρνπο >=0,5 mm: ειιεληθέο
εμαγσγέο 2018: $3,16 εθαη., κεξίδην: 5,2%, θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Κίλα (26,1%), Σνπξθία
(19,2%), Οιιαλδία (11,2%), Γεξκαλία (10,4%)
(ηζ) 2710190090: Άιια επεμεξγαζκέλα ιάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά:
ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $2,24 εθαη., κεξίδην: 0,3%, θπξίαξρνη πξνκεζεπηέο: Ρσζία
(49,5%), Βξεηαλία (19,1%), Ιηαιία (16,2%)
(θ) 1901909010: Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο από δεκεηξηαθά, πνπ πεξηέρνπλ ιηπαξέο νπζίεο
από γάια: ειιεληθέο εμαγσγέο 2018: $1,92 εθαη., κεξίδην: 13,3%, θύξηνη αληαγσληζηέο:
Ιξιαλδία (35,5%), Γαιιία (20,7%), Γεξκαλία (11,3%).
ην ζεκείν απηό ζεσξνύκε απαξαίηεην λα ππνγξακκίζνπκε όηη ηα αηγππηηαθά ζηνηρεία
παξνπζηάδνπλ έληνλεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά, ηόζν όζνλ αθνξά ηηο αμίεο, όζν
θαη ηηο πνζόηεηεο, θαη ζπλεπώο δελ πξνζθέξνληαη πξνο απζηεξέο ζπγθξίζεηο, αιιά κάιινλ
γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ εηθόλα ησλ αηγππηηαθώλ εηζαγσγώλ θαη ηελ
θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνύ.
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ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ καο ζηελ πιαηθόξκα AGORA κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ
ζπλνιηθά 3 αξρεία ζε κνξθή PDF, πνπ παξνπζηάδνπλ:
(α) ηελ εμέιημε ησλ 34
ζεκαληηθόηεξσλ θαηεγνξηώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ –θαηά ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο
δαζκνινγίνπ- θαηά ηε δηεηία 2017-2018 (αμίεο άλσ ηνπ $1 εθαη.), (β) ηελ αλάιπζε
αληαγσληζκνύ ζηηο αηγππηηαθέο εηζαγσγέο έηνπο 2018, ζε ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο
δαζκνινγίνπ (34 θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγσγώλ, αμίεο άλσ ηνπ $1 εθαη.) θαη (γ) ηελ
αλάιπζε αληαγσληζκνύ ζηηο αηγππηηαθέο εηζαγσγέο έηνπο 2018, ζε δεθαςήθηνπο θσδηθνύο
δαζκνινγίνπ (20 θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγσγώλ 2018, αμίεο άλσ ηνπ $1,9
εθαη.), ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο CAPMAS.

Ο Πξντζηάκελνο
Αζαλάζηνο Μαθξαλδξένπ
Γελ. ύκβνπινο Ο.Ε.Τ. Α'
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