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ΘΕΜΑ: Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, επταμήνου 2016 
 

Δεδομένου ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο 

παρουσίασαν πτώση της τάξεως του 32,8% στην διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 

έναντι του αντίστοιχου περσινού επταμήνου, το Γραφείο μας προχώρησε σε διερεύνηση των 

τάσεων που επικράτησαν τόσο συνολικά, όσο κατά μείζονα κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων 

καθώς και κατά τετραψήφιο δασμολογικό κωδικό, στις οποίες μπορεί να αποδοθεί η εν λόγω 

υποχώρηση. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε τα εξής: 

1) Οι 12 μείζονες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες καλύπτουν ποσοστό 95,8% των 

συνολικών εξαγωγών μας στην Αίγυπτο κινήθηκαν στην πλειονότητά τους, σε ό,τι 

αφορά την αξία σε ευρώ, ανοδικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 

Συγκεκριμένα, οι 8 σημείωσαν άνοδο και 4 μόνον κινήθηκαν καθοδικά. 

2) Αυτές που σημείωσαν άνοδο ήσαν κατά τάξη μεγέθους οι εξής: έλαια φυτικά (+39,1%),  

καπνά (34,3%), βαμβάκι (+30,2), χρώματα (+16,6%), οργανικά χημικά (+12,5%), νωπά 

φρούτα (+9,5%), άλευρα (+5%) και μηχανές και μηχανήματα (+0,5%). 

3) Αντίθετα, πτώση παρατηρήθηκε στα πλαστικά (-66,1%), πετρελαιοειδή (-38%), χαρτικά 

(-22,1%) και στα παρασκευασμένα/διατηρημένα φρούτα και λαχανικά (-16,1%). 

4) Δεδομένου του υψηλού σταθμικού συντελεστή εξαγωγών που κατέχεται από τα 

πετρελαιοειδή (77,2% του συνόλου των εξαγωγών μας), η πτώση της αξίας τους 

παρέσυρε σημαντικά προς τα κάτω τον γενικό δείκτη. Θα πρέπει, εν τούτοις να 

σημειωθεί, ότι η πτώση της αξίας της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων οφείλεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην πτώση των τιμών τους, δεδομένου ότι, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, 

το 7μηνο Ιαν.-Ιουλ.2016 (με εξαίρεση την υποκατηγορία 2710, «λάδια από πετρέλαιο ή 

ασφαλτούχα ορυκτά», στην οποία σημειώθηκε παράλληλα μικρή υποχώρηση και της 

ποσότητας κατά -8,4%) επιτεύχθηκε συνολική αύξηση της τάξης του +6,9%. 

5) Αξίζει επίσης να αναφερθούν κάποιες ειδικότερες παρατηρήσεις που αφορούν στην 

πορεία ορισμένων προϊόντων ιδιαίτερης σημασίας. Ειδικότερα σημειώνονται: 

- Η εξαγωγή για πρώτη φορά μεγάλης ποσότητας σογιέλαιου στην οποία οφείλεται η 

άνοδος στην κατηγορία των ελαίων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τη μεγάλη πτώση 

των εξαγωγών ελαιολάδου. 

- Η κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών αερίων πετρελαίου σε αντιδιαστολή με την 

γενικότερη εικόνα υποχώρησης των πετρελαιοειδών. 

- Η σημαντική άνοδος των εξαγωγών μήλων και φράουλας που αντιστάθμισε και 

ξεπέρασε την πτώση στην κατηγορία ροδάκινα/βερίκοκα 

 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η αξία των κυριότερων εξαγόμενων 

προϊόντων για τα επτάμηνα Ιαν.-Ιουλ.2015 και 2016 και η μεταβολή της, αντίστοιχα. 
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 ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟ, 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2016-2015 

2016 2015  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 414.716.958 616.786.998 -32,8% 

'2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια) 261.542.582 469.691.226 -44,3% 

'2713' 

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, 
άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 
υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου 41.164.240 44.002.176 -6,4% 

'5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 28.249.897 21.694.353 +30,2% 

'2711' 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 17.660.398 3.128.099 +464,6% 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 8.307.001 6.382.468 +30,2% 

'2402' 
Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα 7.885.150 6.128.889 +28,7% 

'1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 3.325.868 3.166.848 +5,0% 

'4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή 
με άλλες ανόργανες ουσίες 3.059.141 4.005.619 -23,6% 

'3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω 
και καθορισμένης χημικής σύστασης 2.380.096 2.068.107 +15,1% 

'1507' 
Σογιέλαιο και κλάσματά του, έστω 
εξευγενισμένα, χημικώς μη μετασχ/μένα 2.179.000 Ø - 

'7210' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από 
όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm 1.725.751 1.743.079 -1,0% 

'8426' 

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. 
Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες 
γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτωσης 1.705.891 68.000 +2408,7% 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 1.687.215 1.904.709 -11,4% 

'8409' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης 1.534.690 1.476.704 +3,9% 

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν 
βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 1.517.593 869.789 +74,5% 

'3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από 
πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια 1.422.221 1.202.348 +18,3% 

'8413' 
Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική 
διάταξη  1.216.257 316.887 +283,8% 

'3806' 
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα 
παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου 1.060.790 803.019 +32,1% 

'0809' 

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα 1.001.753 2.264.750 -55,8% 

'1301' 

Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, 
ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες 
ελαιορητίνες 972.000 742.500 +30,9% 

'8708' 

 
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, 
αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, 
αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα 950.570 1.913.330 -50,3% 
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'0810' 

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, 
φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα 943.715 689.699 +36,8% 

'3811' 

Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, 
προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, 
βελτιωτικά του ιξώδους 839.156 294.565 +184,9% 

'3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα  690.318 1.075.329 -35,8% 

'8429' 
Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι, καθώς 
και ομαλυντήρες χώματος 681.087 1.009.215 -32,5% 

'3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής 
οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, 
από πλαστικές ύλες 622.779 7.867.309 -92,1% 

'2503' 

Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που 
παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση 
και το κολλοειδές) 607.518 558.530 +8,8% 

'8451' 

Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της 
κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, 
το στίψιμο, το στέγνωμα 595.096 977.547 -39,1% 

'3926' 
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από 
άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914 554.138 407.785 +35,9% 

'8302' 

Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 
παράθυρα, παντζούρια 550.276 306.596 +79,5% 

'9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού 536.687 152.014 +253,1% 

'3102' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα  529.476 1.993.569 -73,4% 

'0301' Ψάρια ζωντανά 516.584 Ø - 

'8906' 
Πλοία, ό. συμπ. τα πολεμικά και τα 
ναυαγοσωστικά πλοία  507.265 

 
Ø - 

'3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και 
παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις 500.186 538.621 -7,1% 

'6810' 

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από 
σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και 
οπλισμένα 468.174 229.684 +103,8% 

'6902' 

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόμοια 
κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, 
πυρίμαχα 444.948 590.283 -24,6% 

'2306' 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω 
και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων 434.572 565.479 -23,1% 

'2618' 
Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής 
σκόνης άμμος υψικαμίνων 433.484 Ø - 

'8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, 
περιλαμβανομένων και των διαχωριστών  418.634 189.547 +120,9% 

 
'8438' 

 
 
Μηχανές και συσκευές που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο 84 403.385 162.445 +148,3% 
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'4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και 
άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι 398.425 245.896 +62,0% 

'8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία  387.669 12.757 +2938,9% 

'1806' 
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο 383.147 299.928 +27,7% 

'3922' 

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, 
λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα 
και τα καλύμματά τους, από πλαστικές ύλες 369.855 368.394 +0,4% 

'2523' 

Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη 366.680 5.234.425 -93,0% 

'7306' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη 
μορφή, από χάλυβα 346.814 Ø - 

'4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, 
έστω και σε ξεχωριστά φύλλα 338.022 1.155.891 -70,8% 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία 

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία που λάβαμε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το επτάμηνο 2016, 

φαίνεται πράγματι ότι σημαντικότατο μέρος της μείωσης των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στην 

πτώση των εξαγωγών συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων όπως: πετρελαιοειδών (κωδικοί 2710 και 

2713, μείωση κατά 44,3% και 6,4% αντίστοιχα), χαρτιού και χαρτονιών επιχρισμένων με καολίνη 

(κωδικός 4810, μείωση κατά 23,6%), παρασκευασμένων / διατηρημένων φρούτων (κωδικός 2008, 

μείωση κατά 11,4%), βερίκοκων, κερασιών και ροδάκινων (κωδικός 0809, μείωση κατά 55,8%, 

από 2,26 εκατ. € το 2015 σε 1 εκατ. € το 2016), μερών και εξαρτημάτων για ελκυστήρες (κωδικός 

8708, μείωση κατά 50,3%, από 1,9 εκατ. € το 2015 σε 951 χιλ. € το 2016), εντομοκτόνων και 

ζιζανιοκτόνων (κωδικός 3808, μείωση κατά 35,8%), αυτοπροωθούμενων ισοπεδωτήρων (κωδικός 

8429, μείωση κατά 32,5%), πλαστικών πιατικών και ειδών νοικοκυριού (κωδικός 3924, μείωση 

κατά 92,1%, από 7,87 εκατ. € το 2015 σε μόλις 623 χιλ. € το 2016), μηχανών & συσκευών για 

πλύσιμο (κωδικός 8451, μείωση κατά 39,1%), αζωτούχων λιπασμάτων (κωδικός 3102, μείωση 

κατά 73,4%, από 1,99 εκατ. € το 2015 σε μόλις 529 χιλ. € το 2016), τούβλων και κεραμικών 

δομικών υλικών (κωδικός 6902, μείωση κατά 24,6%), πιτών & στερεών υπολειμμάτων για 

ζωοτροφές (κωδικός 2306, μείωση κατά 23,1%), υδραυλικών τσιμέντων (κωδικός 2523, μείωση 

κατά 93%, από 5,23 εκατ. € το 2015 σε μόλις 367 χιλ. € το 2016) και βιβλίων & έντυπου υλικού 

(κωδικός 4901, μείωση κατά 70,8%). 

Επισημαίνουμε ότι για τις κύριες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων, από πλευράς 

ποσοτήτων παρατηρήθηκε μείωση κατά 74,2 χιλ. τόνους (ποσοστό 8,4%) στις εξαγωγές μας λαδιών 

από πετρέλαιο (κωδικός 2710), καθώς επίσης κατά 1,34 χιλ. τόνους (ποσοστό 14,9%) στις 

εξαγωγές επιχρισμένου χαρτιού και χαρτονιών (κωδικός 4810), κατά 241,2 χιλ. κιλά (ποσοστό 

10,4%) στις εξαγωγές παρασκευασμένων / διατηρημένων φρούτων (κωδικός 2008), κατά 11,3 χιλ. 

κιλά (ποσοστό 19,3%) στις εξαγωγές μερών εμβολοφόρων κινητήρων (κωδικός 8409) και 1,21 χιλ. 

τόνους (ποσοστό 32,8%) στις εξαγωγές βερίκοκων, κερασιών και ροδάκινων (κωδικός 0809).  

Σημειώνουμε επίσης ότι, όπως φαίνεται και στον ανωτέρω συγκριτικό πίνακα, το πρώτο 

επτάμηνο του 2016 υπήρξαν ορισμένες νέες «είσοδοι» στην κατάταξη των κορυφαίων κατηγοριών 

ελληνικών εξαγόμενων προς Αίγυπτο προϊόντων, που το 2015 εμφάνιζαν μηδενικές εξαγωγές, 

όπως το σογιέλαιο (κωδικός 1507, αξία 2,18 εκατ. €), τα ζωντανά ψάρια (κωδικός 0301, αξία 517 

χιλ. €), τα πλοία (κωδικός 8906, αξία 507 χιλ. €), οι σκουριές υψικαμίνων (κωδικός 2618, αξία 433 

χιλ. €) και οι χαλυβδοσωλήνες καθορισμένης μορφής (κωδικός 7306, αξία 347 χιλ. €). Από την 

άλλη, ορισμένες κατηγορίες σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές, σχεδόν εξαφανίστηκαν από τα 

στατιστικά στοιχεία στην διάρκεια του επταμήνου 2016 (βλ. και ανωτέρω επισημάνσεις μας), και 
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κυρίως τα πλαστικά πιατικά και είδη νοικοκυριού (κωδικός 3924), τα αζωτούχα λιπάσματα 

(κωδικός 3102) και τα υδραυλικά τσιμέντα (κωδικός 2523).       

Η παρατηρηθείσα πτώση των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο κατά το πρώτο επτάμηνο 

του 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος έτους μπορεί να εξηγηθεί, πέραν 

της πτώσης των κατηγοριών των πετρελαιοειδών που συνδέεται με τις μειωμένες διεθνείς τιμές των 

καυσίμων, αφ’ ενός στην συναλλαγματική κρίση που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος στην διάρκεια του 

τρέχοντος έτους που δυσχεραίνει σημαντικά τις εισαγωγές, και αφ’ ετέρου, ενδεχομένως, σε 

ορισμένα σχετικά πρόσφατα αιγυπτιακά μέτρα περιορισμού των εισαγωγών με σκοπό την 

αντιμετώπιση του υψηλού εμπορικού ελλείμματος, όπως η υποχρέωση εγγραφής ξένων εξαγωγέων 

σε ειδικό μητρώο του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου.  

 

            Ο Προϊστάμενος 

Αθανάσιος Μακρανδρέου 

Γεν. Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α' 

 


