
Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο 
 
 
A) Γενικές Πληροφορίες: 
 
Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι 
παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό γάλα), τα οποία είναι ως επί 
το πλείστον µαλακά, καθώς και κάποιες ποικιλίες κίτρινων τυριών, που συνήθως 
είναι αποµιµήσεις ξένων, όπως γκούντα και ελληνικού κίτρινου (γραβιέρα), το 
οποίο µάλιστα ονοµάζεται «γκίµπνα ρούµι», που στα αραβικά σηµαίνει «ελληνικό 
τυρί». Χαρακτηριστικό των αιγυπτιακών τυριών είναι η χαµηλή ποιότητά τους και η 
γευστική τους ανεπάρκεια σε σύγκριση µε τα περισσότερα εισαγόµενα. 
 
Αναφορικά µε τα γιαούρτια, τα οποία επίσης καταναλώνονται, είναι στο 
µεγαλύτερο ποσοστό τους εγχώριας παραγωγής και υστερούν σε ποιότητα από τα 
αντίστοιχα ελληνικά. Επίσης είναι αρκετά υγρά στην υφή τους και λείπει από την 
αγορά το στραγγιστό, µε εξαίρεση ένα έδεσµα για τζατζίκι της εταιρείας «Κολιός», 
το οποίο όµως δεν θεωρείται γιαούρτι και δεν υπάγεται στον αντίστοιχο κωδικό 
προϊόντος. Το τονίζουµε αυτό, καθώς υπάρχουν εδέσµατα στην αιγυπτιακή 
κουζίνα, που χρειάζονται στραγγιστό γιαούρτι, το δε στραγγιστό µε µειωµένα 
λιπαρά δεν υφίσταται καν. Αντί για στραγγιστό κυκλοφορεί στην αγορά ένα 
γιαούρτι µε την ονοµασία Labaneh, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από το 
ελληνικό και κατώτερο γευστικά. Επιπλέον, δεν υφίστανται γιαούρτια µε φρούτα 
χαµηλών λιπαρών, ενώ όλα προσφέρονται σε συσκευασίες 125 γρ.      
 
Οι εισαγωγές τυροκοµικών στην Αίγυπτο γίνονται στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία από χώρες της ΕΕ. Πολύ µικρότερες ποσότητες προέρχονται από 
χώρες της Μέσης Ανατολής και την Τουρκία. Τα ελληνικά τυριά (Κολιός λευκά και 
κίτρινα, ∆ωδώνη φέτα και κατσικίσιο) πωλούνται µε επιτυχία, όπως είναι εύκολο 
να διαπιστώσει κανείς από την ταχύτητα µε την οποία εξαντλούνται στα σούπερ 
µάρκετ. Το ίδιο και τα ιταλικά σκληρά τυριά (που ποιοτικά είναι εγγύτερα στα 
ελληνικά σκληρά).  
 
Ως περαιτέρω στοιχείο της σηµασίας των τυροκοµικών στη διατροφή των 
Αιγυπτίων σηµειώνουµε το χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα στη χώρα, που δεν 
επιτρέπει σε µεγάλο τµήµα του πληθυσµού να διατρέφεται παρά σπάνια µε κρέας. 
Όπως και σε χώρες µε µεγάλο αριθµό φυτοφάγων, έτσι και στην Αίγυπτο τα 
φθηνότερα από το κρέας γαλακτοκοµικά καταναλώνονται για να καλυφθούν οι 
διατροφικές ανάγκες σε πρωτεΐνη.  
 
Β) Στατιστικά στοιχεία: 
 
Οι εισαγωγικοί δασµοί για τα εν θέµατι προϊόντα µες προέλευση χώρες της ΕΕ είναι 
µηδενικοί. Άλλωστε, µεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου έχει υπογραφεί Συµφωνία 
Σύνδεσης (2001) – η οποία ισχύει και εφαρµόζεται από το 2004 – βάσει της οποίας 
υλοποιείται εκατέρωθεν δασµολογική απελευθέρωση.  
 
Παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών γαλακτοκοµικών από χώρες 
της ΕΕ των ετών 2010 και 2011, προκειµένου να εξαχθούν και κάποια 
συµπεράσµατα από τη σύγκρισή τους. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0401 (Milk & Cream) 
Έτος: 2010 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 350.880 44,05 



2. ΓΑΛΛΙΑ 266.450 33,4 
3. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 122.640 15,39 
4. ΙΣΠΑΝΙΑ 44.500 5,58 
5. ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 10.290 1,29 
6. ΙΤΑΛΙΑ 1.610 0,2 
 ΣΥΝΟΛΟ 796.370 € 100% 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0401 (Milk & Cream) 
Έτος: 2011 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
 
 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 397.420 56,86 
2. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 124.690 17,84 
3. ΓΑΛΛΙΑ 90.070 12,8 
4. ΙΣΠΑΝΙΑ 42.260 6,04 
5. ΒΕΛΓΙΟ 32.960 4,71 
6. ΑΥΣΤΡΙΑ 11.410 1,6 
7. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 50  
 ΣΥΝΟΛΟ 698.860 100% 

 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0403 (Buttermilk, yogurt etc-Στην κατηγορία περιλαµβάνεται 
το ελληνικό γιαούρτι) 
Έτος: 2010 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
 

 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. ΓΑΛΛΙΑ 14.290 99,79 
2. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 30 0,2 

 ΣΥΝΟΛΟ 14.320 € 100% 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0403 (Buttermilk, yogurt etc-Στην κατηγορία περιλαµβάνεται 
το ελληνικό γιαούρτι) 
Έτος: 2011 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
 
 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 
1. ΓΑΛΛΙΑ 15.380 89,36 
2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.650 9,58 
3. ΑΥΣΤΡΙΑ 150 0,87 
4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 20 0,11 
5. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 10 0,05 
 ΣΥΝΟΛΟ 17.210 100% 

 
 
 
 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0406 (Cheese & Curd) 
Έτος: 2010 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
 



 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 
1. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 20.635.210 54,3 
2. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 4.731.480 12,4 
3. ΠΟΛΩΝΙΑ 4.698.960 12,3 
4. ∆ΑΝΙΑ 4.159.990 10,9 
5. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.166.860 3 
6. ΙΤΑΛΙΑ 966.750 2,5 
7. ΓΑΛΛΙΑ 670.860 1,7 
8. ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 634.530 1,6 
9. ΑΥΣΤΡΙΑ 130.970 0,34 
10. ΕΛΛΑ∆Α 67.290 0,17 
11. ΚΥΠΡΟΣ 49.590 0,13 
12. ΒΕΛΓΙΟ 30.750 0,08 
13. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 12.800 0,03 

 ΣΥΝΟΛΟ: 37.956.040 € 100% 
 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0406 (Cheese & Curd) 
ΕΤΟΣ: 2011 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 

 
 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 
1. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 21.907.650 49,24 
2. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 9.301.010 20,9 
3. ∆ΑΝΙΑ 5.322.910 11,96 
4. ΠΟΛΩΝΙΑ 5.047.150 11,34 
5. ΙΤΑΛΙΑ 1.058.740 2,37 
6. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 705.750 1,58 
7. ΓΑΛΛΙΑ 597.160 1,34 
8. ΑΥΣΤΡΙΑ 185.080 0,41 
9. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 121.880 0,27 
10. ΕΛΛΑ∆Α 91.440 0,2 
11. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 71.350 0,16 
12. ΚΥΠΡΟΣ 52.130 0,11 
13. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 29.300 0,06 

 ΣΥΝΟΛΟ 44.491.550 € 100% 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 2106 (Food preparations not elsewhere specified or included-
Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων µη γαλακτοκοµικών εναλλακτικό λευκό τυρί, 
γιαούρτι µε φυτικό λίπος, γιαούρτι µε φρούτα) 
ΕΤΟΣ: 2011 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 
 

 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 
1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9.803.220 38,1 
2. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 7.729.320 30,07 
3. ΓΑΛΛΙΑ 2.089.510 8,13 
4. ΙΤΑΛΙΑ 1.667.000 6,48 
5. ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.411.720 5,49 
6. ∆ΑΝΙΑ 950.380 3,69 
7. ΙΣΠΑΝΙΑ 714.710 2,78 
8. ΒΕΛΓΙΟ 413.110 1,6 
9. ΠΟΛΩΝΙΑ 254.280 0,98 



10. ΑΥΣΤΡΙΑ 251.700 0,97 
11. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 178.880 0,69 
12. ΕΛΛΑ∆Α 151.790 0,59 
13. ΤΣΕΧΙΑ 69.560 0,27 
14. ΚΥΠΡΟΣ 11.350 0,04 
15. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 570 0,002 
16. ΛΕΤΟΝΙΑ 70  

 ΣΥΝΟΛΟ 25.697.170 € 100% 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 2106 (Food preparations not elsewhere specified or included-
Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων µη γαλακτοκοµικών εναλλακτικό λευκό τυρί, 
γιαούρτι µε φυτικό λίπος, γιαούρτι µε φρούτα) 
ΕΤΟΣ: 2011 
Ε.Ε. 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ 

 ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ % 
1. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 8.312.190 32,5 
2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8.206.080 32,14 
3. ΓΑΛΛΙΑ 1.865.370 7,30 
4. ΙΤΑΛΙΑ 1.579.660 6,18 
5. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1.553.130 6,08 
6. ∆ΑΝΙΑ 1.194.280 4,67 
7. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 951.350 3,7 
8. ΙΣΠΑΝΙΑ 665.500 2,6 
9. ΒΕΛΓΙΟ 357.060 1,39 
10. ΠΟΛΩΝΙΑ 310.740 1,2 
11. ΕΛΛΑ∆Α 250.080 0,97 
12. ΣΟΥΗ∆ΙΑ 151.440 0,59 
13. ΜΑΛΤΑ 50.640 0,19 
14. ΤΣΕΧΙΑ 48.790 0,19 
15. ΑΥΣΤΡΙΑ 35.910 0,14 
16. ΕΣΘΟΝΙΑ 10  

 ΣΥΝΟΛΟ 25.532.230 € 100% 
 

 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, µε εξαίρεση τους κωδικούς 0401 και 2106 
(που, όµως δεν είναι αντιπροσωπευτικός των γαλακτοκοµικών, καθώς 
περιλαµβάνει πλήθος άλλων τροφίµων), το 2011 και παρά την εξαιρετικά άσχηµη 
οικονοµική κατάσταση της χώρας εξαιτίας των συνεπειών της εξέγερσης του 
Ιανουαρίου 2011 και της ύφεσης, την οποία διέρχονται σηµαντικοί τοµείς της 
οικονοµίας (π.χ. τουρισµός), οι εισαγωγές τυροκοµικών κατέγραψαν αύξηση €6,5 
εκ. την ίδια στιγµή, που η εισαγωγή πολλών άλλων προϊόντων (πλην τροφίµων) 
µειώθηκε ή σταµάτησε.  
 
Με άλλα λόγια, γίνεται φανερό, ότι οι αυξηµένες διατροφικές ανάγκες ενός ταχέως 
αυξανόµενου πληθυσµού σε µια χώρα, όπου, παρά τις παρεµβάσεις που έχουν 
γίνει προκειµένου να κατευθυνθεί η αγροτική παραγωγή σε προϊόντα πρώτης 
ανάγκης, δε δύναται να καλύψει τις ανάγκες αυτές, θα συνεχίσουν να καλύπτονται 
µε εισαγόµενα προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, ο µεγάλος αριθµός εύπορων 
πολιτών, που ως ποσοστό επί του πληθυσµού µπορεί να φαίνεται µικρός, αλλά δεν 
πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι µιλάµε για µια χώρα περίπου 85 εκ., ενθαρρύνει τις 
εξαγωγές ακριβότερων γαλακτοκοµικών προϊόντων από τα µαζικά παραγόµενα και 
χαµηλής ποιότητας βορειοευρωπαϊκά, όπως δείχνει και το επιτυχές παράδειγµα της 
Ιταλίας και της Γαλλίας. Τον τελευταίο ισχυρισµό ενισχύει και το γεγονός, ότι η 
Ελλάδα είναι ως χώρα brand name στην Αίγυπτο χάρη στους µακροχρόνιους 
οικονοµικούς δεσµούς των δύο χωρών.  



 
 
 
 
Γ) Τιµές: 
 
Οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων (εισαγόµενων και εγχώριων) στα ράφια 
των σούπερ µάρκετ είναι κατά µέσο όρο οι ακόλουθες, µε σηµερινές ισοτιµίες 
ευρώ/λίρας: 
 
Φέτα και κατσικίσιο (ελληνικά), 250 γρ.:                23.25 λίρες/2,9€  
Κεφαλοτύρι και Γραβιέρα ελληνικά, 250 γρ:           25,50 λίρες/ 3,2€ 
Γραβιέρα κυπριακή, 250 γρ.:                                 40 λίρες/5,06€ 
Λοιπά λευκά ελληνικά τυριά, 200 γρ:                     8.50-12.75 λίρες/1,07-1,6€ 
Πεκορίνο και parmesano regiano Ιταλίας, 250 γρ.:  38.50 λίρες/4,87€ 
Λευκό τυρί Τουρκίας, αγελαδινό, 400γρ:                29,45 λίρες/3,72€ 
∆ιάφορα αιγυπτιακά λευκά τυριά (αγελαδινό  
γάλα), 250 γρ.:                                                    3,75-6,60 λίρες/0,47-0,83€ 
 
Τα υπόλοιπα εισαγόµενα κίτρινα τυριά (ολλανδικά, δανέζικα, ιρλανδικά κλπ) έχουν 
την ίδια περίπου τιµή, ανάλογα µε την ποιότητα, µε τα ελληνικά και ιταλικά, 
δηλαδή κυµαίνεται η τιµή τους στα 4-5 ευρώ το πακέτο των 250 γραµµαρίων. 
 
Γιαούρτι αιγυπτιακό λευκό, 200 γρ.:               2,25 λίρες/0,28€ 
Γιαούρτι λευκό και µε φρούτα, 125γρ.:           1,6   λίρες/0.20€ 
Labaneh χύµα, 1 κιλό:                                  25 λίρες/3,16€ 
Έδεσµα για τζατζίκι ελληνικό, 1 κιλό:             36,75 λίρες/0,46€ 
 
Η ενδεικτική παράθεση των τιµών, που προηγήθηκε, αφορά σε προϊόντα που 
πωλούνται στα σούπερ µάρκετ. Εκτός τούτων και σε πολύ επιλεγµένα 
καταστήµατα πωλούνται ακριβά γαλλικά και ιταλικά τυριά (σε όµοιες τιµές, µε τις 
οποίες κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές αγορές), που απευθύνονται φυσικά στην 
ανώτερη εισοδηµατική τάξη. Το πιο γνωστό από αυτά τα delicatessen καταστήµατα 
είναι το  Gourmet Egypt, το οποίο µαζί µε ιταλικά και γαλλικά ποιοτικά 
συσκευασµένα και µη συσκευασµένα τυριά ΠΟΠ σε αξιόλογη ποικιλία, διαθέτει και 
τα προϊόντα «∆ωδώνη». 
 
Φρίντα Γεωργίου 
Γραµµατέας Α΄ΟΕΥ  
 

 


