
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ εξάμηνο 2019

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10% κατά το α΄
εξάμηνο του  2019,  με  τον  όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται  σε  1,78 δισ.  ευρώ,  σύμφωνα  με
πρωτογενή στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (έχουν αντληθεί από τη Eurostat), τα οποία
επεξεργάστηκε το Γραφείο μας.  Οι  ελληνικές εξαγωγές  συνέχισαν την ανοδική τους πορεία,
σημειώνοντας  αύξηση της  τάξης  του 12,3%  σε σχέση με  το  αντίστοιχο  διάστημα  του 2018
(σημαντικά μικρότερη από εκείνη που σημειώθηκε το α΄ τρίμηνο 2019 της τάξης του 23,8%), και
διαμορφώθηκαν στα 547   εκατ. ευρώ  , από 487 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018. Οι εισαγωγές της
Ελλάδας από τη Γαλλία κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά 9,2% και ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ.
Το  εμπορικό  ισοζύγιο παραμένει  έντονα  ελλειμματικό  για  τη  χώρα  μας,  με  το  έλλειμμα  να
διευρύνεται κατά 43 εκ. ευρώ κατά το υπό εξέταση διάστημα. Τ  ο ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών
από τις  εξαγωγές  διαμορφώθηκε  σε  44,5%, βελτιωμένο  σε  σχέση με  το  α΄  εξάμηνο  του 2018
(43,2%).  

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας α΄ εξάμηνο 2019 (σε ευρώ)

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών σε 4ψήφια ανάλυση, την πρώτη θέση
μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 3004), τα
οποία σταδιακά αυξάνουν το μερίδιό τους, από 22,7% ένα έτος πριν, σε 28,2% το α΄ εξάμηνο του
2019, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 40% και φθάνοντας σε αξία τα  154,5 εκ. ευρώ (από
110 εκ. ευρώ).  Στη 2η θέση βρίσκονται οι  πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία
των  οποίων  ανήλθε  σε  37,5 εκ.  ευρώ,  καταλαμβάνοντας  μερίδιο  6,8%  επί  των  συνολικών
ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι  σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος
εξαγωγών 28,6 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,2% και τα  νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους
25,6 εκ. ευρώ και μερίδιο 4,7%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι ράβδοι από αργίλιο (ΚΣΟ
7604) με αξία εξαγωγών 19,9 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,6%. 

Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο 2019, εκτός από τα
συσκευασμένα  φάρμακα,  περιλαμβάνονται  τα  παρασκευάσματα  διατροφής (ΚΣΟ  2106),  οι
εξαγωγές των οποίων διπλασιάστηκαν και έφθασαν σε αξία τα 8,3 εκ. ευρώ, τα  πετρελαιοειδή
(ΚΣΟ 2710) με αύξηση 64% και αξία 15,7 εκ. ευρώ, τα  φύλλα και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ
7607) με αύξηση 49% και αξία 11,4 εκ. ευρώ, τα προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ (ΚΣΟ 3304) με
αύξηση 38% και  αξία 4,5 εκ.  ευρώ και  τα  λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα (ΚΣΟ
2005) με αύξηση 30% και αξία 6,5 εκ ευρώ. 

Αντιθέτως, συνεχίστηκε η  πτωτική πορεία των  νωπών ψαριών (ΚΣΟ 0302), οι εξαγωγές
των οποίων μειώθηκαν κατά -13,5% και ανήλθαν σε 25,6 εκ.  ευρώ και του  ελαιολάδου (ΚΣΟ
1509) με μείωση κατά -18,5% και αξία εξαγωγών 4,2 εκ. ευρώ. Επιπλέον, σημαντικές απώλειες της
τάξης του 29% κατέγραψαν και οι εξαγωγές  πολυμερών του στυρολίου (ΚΣΟ 3903), οι οποίες
διαμορφώθηκαν σε 4,4 εκ. ευρώ.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
προς τη Γαλλία, που αντιστοιχούν στο 70,3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.
Γενικότερα, παρατηρούμε ότι τα εν λόγω προϊόντα  παρουσιάζουν σημαντική μέση αύξηση της
τάξης του 16,8%. 

Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Γαλλία α΄ εξάμηνο 2019 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

ΚΣΟ – Περιγραφή Προϊόντος
α΄ εξάμηνο

2019
α΄ εξάμηνο

2018 Μεταβολή Μερίδιο
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 154.482.224 110.421.508 39,90% 28,21%
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που 
υπερβαίνει τα 0,2 mm 37.481.922 37.446.680 0,09% 6,85%
7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 28.629.852 29.305.909 -2,31% 5,23%
0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 25.611.333 29.693.004 -13,75% 4,68%
7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 19.934.819 15.420.936 29,27% 3,64%
2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς
παρασκευασμένα ή διατηρημένα 18.743.037 21.235.713 -11,74% 3,42%
2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από
τα ακατέργαστα λάδια 15.724.674 9.579.263 64,15% 2,87%
7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,2 mm 11.381.875 7.621.666 49,34% 2,08%
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 9.811.506 10.509.237 -6,64% 1,79%
3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από
πλαστικές ύλες 9.538.575 9.027.738 5,66% 1,74%
2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού 8.338.547 4.184.008 99,30% 1,52%
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς 
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα 6.451.887 4.961.523 30,04% 1,18%
2606 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 6.310.520 7.201.560 -12,37% 1,15%
99SS Εμπιστευτικά προϊόντα, π.δ.κ.α. 6.307.425 7.162.383 -11,94% 1,15%
7324  Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 4.521.096 3.807.659 18,74% 0,83%
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ), 
παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά 
παρασκευάσματα 4.456.426 3.219.568 38,42% 0,81%
3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές 4.431.635 6.230.971 -28,88% 0,81%
9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική 4.259.236 3.680.087 15,74% 0,78%
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 4.210.989 5.169.134 -18,54% 0,77%
2523 Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), 
έστω και χρωματισμένα 4.210.300 3.437.706 22,47% 0,77%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 384.837.878 329.316.253 16,86% 70,29%
Σύνολο ελλ. εξαγωγών προς τη Γαλλία 547.518.673 487.387.695 12,34% 100,00%

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν
τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 7,9% και αξία 96,8 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα
βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 6,4% και αξία 78,5 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ
8703) με μερίδιο 5,6% και αξία 68,5 εκ. ευρώ και τα λάδια από πετρέλαιο (ΚΣΟ 2710), τα οποία
κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 254% και διαμορφώθηκαν σε 53,6 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας
μερίδιο 4,4%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο
4% και αξία 48,5 εκ.  ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται τα 20 πρώτα γαλλικά
προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το α΄ εξάμηνο  2019, τα οποία αντιστοιχούν στο 50,5% των
συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.
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Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία α΄ εξάμηνο 2019 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

ΚΣΟ – Περιγραφή Προϊόντος
α΄ εξάμηνο

2019
α΄ εξάμηνο

2018 Μεταβολή Μερίδιο
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 96.842.222 99.977.028 -3,14% 7,87%

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 78.463.535 78.002.812 0,59% 6,38%
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που 
είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 68.493.442 58.018.742 18,05% 5,57%
2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 
από τα ακατέργαστα λάδια 53.660.751 15.157.371 254,02% 4,36%
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ), 
παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά 
παρασκευάσματα 48.535.655 37.851.620 28,23% 3,95%

7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα
χάλυβες, με πλάτος >= 600 mm 40.582.712 60.415.614 -32,83% 3,30%
8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής 
ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό 38.213.731 19.710.687 93,87% 3,11%
3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της 
ανάπτυξης των φυτών 30.547.544 34.428.474 -11,27% 2,48%

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 19.827.722 4.109.815 382,45% 1,61%
7408 Σύρματα από χαλκό 18.692.951 16.964.646 10,19% 1,52%
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 17.784.568 17.242.402 3,14% 1,45%
4202 Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, χαρτοφύλακες, 
θήκες, σάκοι, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από 
φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από 
βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι 16.283.905 13.795.892 18,03% 1,32%
2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-
αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια 
αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα παράγωγά τους 13.458.294 37.652 35643,90% 1,09%
3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, εμβόλια, 
τοξίνες 12.729.514 13.393.172 -4,96% 1,03%

4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 12.528.207 2.003.120 525,43% 1,02%
3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της 
οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, 
βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά 
κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, 
για ορυκτά λάδια 11.645.978 12.048.605 -3,34% 0,95%
1001 Σιτάρι και σμιγάδι 11.179.309 11.685.425 -4,33% 0,91%
7225 Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με 
πλάτος 600 mm ή περισσότερο 11.079.054 1.739.579 536,88% 0,90%
2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά 10.673.380 10.167.931 4,97% 0,87%
8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, 
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση που δεν υπερβαίνει 1.000V.
Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών 10.407.887 9.101.717 14,35% 0,85%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 621.630.361 515.852.304 20,51% 50,53%
Σύνολο ελλ. εξαγωγών προς τη Γαλλία 1.230.238.114 1.126.750.921 9,18% 100,00%

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων
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