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Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ τρίμηνο του 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία έχουν αντληθεί από τη
Eurostat, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,3% κατά το
διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 786 εκ. ευρώ.
Οι ελληνικές εξαγωγές κατά το α΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του
17,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, φθάνοντας τα 227 εκατ. ευρώ, από 193 εκατ.
ευρώ το 2017. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα
κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά 10,3% και ανήλθαν σε 559 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο
παρέμεινε έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-332 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των
εισαγωγών από τις εξαγωγές βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 40,6%.
Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας, α΄ τρίμηνο 2018 (σε ευρώ)
α΄ τρίμηνο
2018
226.970.948
Εξαγωγές
559.225.873
Εισαγωγές
786.196.821
Όγκος Εμπορίου
Εμπορικό Ισοζύγιο -332.254.925

α΄ τρίμηνο Μεταβολή
2017
2018/2017
193.473.787
17,31%
506.764.304
10,35%
700.238.091
12,28%
-313.290.517
6,05%

Πηγή: Eurostat

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία σε 4ψήφια ανάλυση,
την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα
(ΚΣΟ 3004), με μερίδιο 23%. Κατά το α΄ τρίμηνο 2018, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος
συνέχισε την ανοδική του πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 132% και
ανήλθε σε 52 εκ. ευρώ. Στη 2η θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η
αξία των οποίων ανήλθε σε 18,9 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,4% επί των συνολικών
ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος
εξαγωγών 14,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 6,5%, τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 11,9 εκ.
ευρώ και μερίδιο 5,3%. Οι καρποί και τα φρούτα, παρασκευασμένα (ΚΣΟ 2008) με εξαγωγές
ύψους 9,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 4,3% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων
ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλλία κατά το α΄ τρίμηνο 2018. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Γαλλία, που
αντιστοιχούν στο 68,6% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.
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Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία α΄ τρίμηνο 2018 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)
α/α CN4 Περιγραφή Προϊόντος
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι
1 συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που
2 υπερβαίνει τα 0,2 mm
3 7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
4 0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
5 αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα
6 7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο
3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες
7 από πλαστικές ύλες
7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο με πάχος που δεν
8 υπερβαίνει τα 0,2 mm
9 6209 Ενδύματα και συμπληρώματα για βρέφη
10 99SS Εμπιστευτικά προϊόντα, π.δ.κ.α.
11 2606 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
12 3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές
13 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και
14 εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
8419 Συσκευές και διατάξεις για την επεξεργασία υλών με
15 μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας.
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ),
16 παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά
7324 Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από
17 χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς
18 παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα
3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες,
19 από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις
2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται
20 ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων
Σύνολο ελληνικών εξαγωγώ ν προς Γαλλία

α΄ τρίμηνο
2018

α΄ τρίμηνο
2017

Μεταβολή Μερίδιο
2018/2017
2018

52.089.357

22.416.213

132,37%

22,95%

18.982.574
14.810.668
11.957.524

16.198.741
12.722.197
11.395.296

17,19%
16,42%
4,93%

8,36%
6,53%
5,27%

9.872.818
8.112.938

7.047.237
7.021.162

40,09%
15,55%

4,35%
3,57%

4.689.690

4.705.282

-0,33%

2,07%

4.060.115
4.047.965
3.909.417
3.684.467
3.056.338
2.967.492

2.969.349
36,73%
2.058 196594,12%
3.647.855
7,17%
3.889.321
-5,27%
3.179.572
-3,88%
2.914.461
1,82%

1,79%
1,78%
1,72%
1,62%
1,35%
1,31%

2.460.046

2.334.829

5,36%

1,08%

1.938.443

707.309

174,06%

0,85%

1.883.225

4.544.230

-58,56%

0,83%

1.876.009

1.912.306

-1,90%

0,83%

1.817.368

1.722.996

5,48%

0,80%

1.814.594

3.117.862

-41,80%

0,80%

1.795.686
1.495.943
155.826.734 113.944.219
226.970.948 193.473.787

20,04%
0,79%
36,76% 68,65%
17,31% 100,00%

Πηγή: Eurostat

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1 η θέση καταλαμβάνουν
τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,9% και αξία 55 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα
βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 6,5% και αξία 36,6 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ
8703) με μερίδιο 4,8% και αξία 27 εκ. ευρώ, τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208)
με μερίδιο 4,5% και αξία 25 εκ. ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 4,1% και
αξία 22,8 εκ. ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα
που εισήγαγε η χώρα μας το α΄ τρίμηνο 2018, τα οποία αντιστοιχούν στο 49% των συνολικών
ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.
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Ελληνικές εισαγωγές από Γαλλία α΄ τρίμηνο 2018 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)
α΄ τρίμηνο α΄ τρίμηνο Μεταβολή Μερίδιο
2018
2017
2018/2017 2018
α/α CN4 Περιγραφή Προϊόντος
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή
1 είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
55.368.849 50.234.758
10,22%
9,90%
2 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
36.655.524 37.841.586
-3,13%
6,55%
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα
3 για τη μεταφορά προσώπων
27.026.985 20.483.407
31,95%
4,83%
7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος > 600 mm, που έχουν ελαθεί σε
4 θερμή κατάσταση
25.060.577 10.443.159
139,97%
4,48%
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ),
5 παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά
22.803.226 22.427.144
1,68%
4,08%
3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα,
6 ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά και ρυθμιστικά της βλάστησης
17.534.214 14.928.561
17,45%
3,14%
7 7408 Σύρματα από χαλκό
9.969.470
7.587.886
31,39%
1,78%
8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια
8 αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό
9.559.574
8.173.728
16,95%
1,71%
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
9 ή κατεψυγμένα
8.702.218
9.164.323
-5,04%
1,56%
3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές,
10 προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, εμβόλια
8.258.976
7.533.419
9,63%
1,48%
11 1005 Καλαμπόκι
7.207.176
8.588.692
-16,09%
1,29%
4202 Μπαούλα, βαλίτσες. Σάκοι ταξιδιού, σάκοι ράχης,
σακίδια χεριού, κουτιά, από δέρμα, από φύλλα πλαστικών
12 υλών, από υφαντικές ύλες, από χαρτόνι
6.333.363
5.319.230
19,07%
1,13%
8802 Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα).
13 Διαστημικά οχήματα
5.717.489
1,02%
14 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
5.442.699
4.789.506
13,64%
0,97%
8517 Τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές για τη μετάδοση ή τη
15 λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων
5.406.808
6.925.016
-21,92%
0,97%
8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή,
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των
16 ηλεκτρικών κυκλώματων, για τάση < 1 000 V
5.242.619
4.104.530
27,73%
0,94%
3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της
17 οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων
4.741.452
5.033.231
-5,80%
0,85%
8715 Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες)
18 και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους
4.505.586
77.548 5710,06%
0,81%
19 3901 Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές
4.503.181
4.188.084
7,52%
0,81%
20 8704 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
4.427.208
1.141.190
287,95%
0,79%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων
274.467.194 228.984.998
19,86% 49,08%
Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς Γαλλία
559.225.873 506.764.304
10,35% 100,00%
Πηγή: Eurostat
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