ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΙΣΙ
Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας
κατά το α΄ τρίμηνο του 2021
Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 14,6% κατά το α΄
τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Σύμφωνα με
πρωτογενή στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (έχουν αντληθεί από τη Eurostat), τα οποία
επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 1,14 δισ.
ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή
αύξηση της τάξης του 37,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκαν σε 531 εκ.
ευρώ. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία έμειναν σχεδόν αμετάβλητες (οριακή πτώση
0,08%) και διαμορφώθηκαν σε 611 εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο
παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας, κατέγραψε θεαματική βελτίωση κατά 146 εκ. ευρώ, με
το έλλειμμα να διαμορφώνεται σε 79 εκ. ευρώ. Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσίασε και το
ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, το οποίο διαμορφώθηκε σε 87%, περαιτέρω
βελτιωμένο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2020 (63%).
Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας α΄ τρίμηνο 2021 (σε ευρώ)
α΄ 3μηνο 2021
α΄ 3μηνο 2020
Μεταβολή
Ελλ. Εξαγωγές
531.568.297
385.982.932
37,72%
Ελλ. Εισαγωγές
610.908.767
611.374.592
-0,08%
Όγκος Εμπορίου
1.142.477.064
997.357.524
14,55%
Ισοζύγιο
-79.340.470
-225.391.660
-64,80%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Α.

Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Η θεαματική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία κατά το α΄ τρίμηνο του
2021 οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών των συσκευασμένων φαρμάκων
(ΚΣΟ 3004), η οποία έφθασε τα 302 εκ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία με αύξηση
80% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2020, καταλαμβάνοντας σε μερίδιο περισσότερο από το ήμισυ των
συνολικών εξαγωγών της χώρας μας προς τη Γαλλία (57%). Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό
(ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 22,7 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% και μερίδιο 4,3%, οι πλάκες
και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606) με αξία 19 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,6%, έχοντας καταγράψει
αύξηση κατά 25% και το τεχνητό κορούνδιο (ΚΣΟ 2818) με αξία εξαγωγών 11,6 εκ. ευρώ,
αυξημένη εντυπωσιακά κατά 187% και μερίδιο 2,2%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι
ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο (ΚΣΟ 7604) με αξία εξαγωγών 11 εκ. ευρώ,
αύξηση 24% και μερίδιο 2%.
Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α΄ τρίμηνο 2021, εκτός από τα
ανωτέρω προϊόντα, περιλαμβάνονται τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και
μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί (ΚΣΟ 8502) που εμφανίζονται για πρώτη φορά μεταξύ των
ελληνικών εξαγωγών, με αξία 7,2 εκ. ευρώ και μερίδιο 1,4%, οι πλάκες, φύλλα, μεμβράνες από
πλαστικές ύλες (ΚΣΟ 3920), οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 34% και διαμορφώθηκαν
σε 3,3 εκ. ευρώ, οι συσκευές για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της
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θερμοκρασίας, όπως οι θερμαντήρες, αποστειρωτήρες, στεγνωτήρες κ.ά. (ΚΣΟ 8419), οι εξαγωγές
των οποίων αυξήθηκαν κατά 38% και διαμορφώθηκαν σε 3 εκ. ευρώ, καθώς και τα σαπούνια
(ΚΣΟ 3401) που αυξήθηκαν κατά 25,6% στα 3 εκ. ευρώ. Από τα αγροτικά προϊόντα διατροφής,
σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τυριών (ΚΣΟ 0406) κατά 68% και αξία 7,8 εκ. ευρώ,
διατηρημένων λαχανικών (ΚΣΟ 2005) κατά 37,6% (αξία 3,9 εκ. ευρώ), ελαιολάδου (ΚΣΟ 1509)
κατά 34% (αξία 3,1 εκ. ευρώ) και γιαουρτιών (ΚΣΟ 0403) κατά 16% (αξία 3,1 εκ. ευρώ)
Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές εμπιστευτικών προϊόντων (ΚΣΟ 99SS) κατά
23%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκ. ευρώ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
προς τη Γαλλία κατά το α΄ τρίμηνο 2021, που αντιστοιχούν στο 83% των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών προς τη χώρα. Γενικότερα, παρατηρούμε ότι τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν
θεαματική μέση αύξηση της τάξης του 64%.
Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Γαλλία α΄ τρίμηνο 2021 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)
α΄ 3μηνο
α΄ 3μηνο
ΚΣΠ Περιγραφή προϊόντος
2021
2020
Μεταβολή Μερίδιο
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
302.524.773 168.152.808
79,91% 56,91%
7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
22.669.436 15.884.648
42,71%
4,26%
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος
που υπερβαίνει τα 0,2 mm
19.266.766 15.406.499
25,06%
3,62%
2818 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη.
Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου
11.642.985
4.049.467 187,52%
2,19%
7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 10.918.386
8.828.151
23,68%
2,05%
0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.804.823 10.586.519
2,06%
2,03%
2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα
8.131.022
7.918.135
2,69%
1,53%
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
7.789.426
4.640.259
67,87%
1,47%
8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί
7.249.994
1,36%
7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο με πάχος
που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
5.909.703
5.935.838
-0,44%
1,11%
3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες από πλαστικές ύλες
5.158.349
4.972.482
3,74%
0,97%
2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
4.320.220
3.899.583
10,79%
0,81%
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα
αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα
3.889.914
2.826.666
37,61%
0,73%
3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη
ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια
συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα,
γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες
8419 Συσκευές και διατάξεις για την επεξεργασία υλών
με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας,
άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού
μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης

3.325.967

2.486.505

33,76%

0,63%

3.113.828

2.318.952

34,28%

0,59%

3.105.055

2.673.544

16,14%

0,58%

3.028.810

2.197.728

37,82%

0,57%
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α΄ 3μηνο
α΄ 3μηνο
ΚΣΠ Περιγραφή προϊόντος
2021
2020
Μεταβολή Μερίδιο
3401 Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα
οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού. Προϊόντα για το
πλύσιμο του δέρματος
3.027.037
2.410.906
25,56%
0,57%
99SS Εμπιστευτικά προϊόντα, π.δ.κ.α.
2.882.962
3.754.329
-23,21%
0,54%
2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από
πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών
πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών
2.677.983
0,50%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων
441.437.439 268.943.019
64,14% 83,04%
Σύνολο ελλ. εξαγωγών προς τη Γαλλία
531.568.297 385.982.932
37,72% 100,00%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

B.

Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν
τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 10% και αξία 157 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα επιβατικά
αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703), τα οποία κατέγραψαν σημαντική αύξηση 53% και διαμορφώθηκαν σε 39
εκ. ευρώ (μερίδιο 6,5%), τα νωπά κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με πτώση 24% και αξία 32 εκ.
ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς ή μακιγιάζ (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 4,6% και αξία 28 εκ. ευρώ,
έχοντας αυξηθεί κατά 53%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα
(ΚΣΟ 3808), καταλαμβάνοντας μερίδιο 4,3%, με αξία εισαγωγών 26 εκ. ευρώ και αύξηση 8%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικά
υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης από τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, καθώς, όπως
φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα
μας το α΄ τρίμηνο 2021 αντιστοιχούν στο 50,8% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη
Γαλλία.
Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία α΄ τρίμηνο 2021 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)
ΚΣΠ Περιγραφή προϊόντος
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα
οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά
προσώπων
0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ),
παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος,
αντιηλιακά παρασκευάσματα
3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα,
ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά
της ανάπτυξης των φυτών
8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια
αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό
7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που
έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα
8603 Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε
σιδηροτροχιές
7408 Σύρματα από χαλκό

α΄ 3μηνο
2021

α΄ 3μηνο
2020

59.317.434

51.537.445

15,10%

9,71%

39.406.645

25.805.000

52,71%

6,45%

31.866.369

41.839.804

-23,84%

5,22%

28.309.486

18.513.344

52,91%

4,63%

26.216.917

24.258.743

8,07%

4,29%

18.490.249

32.660.329

-43,39%

3,03%

17.436.932

11.460.623

52,15%

2,85%

16.327.176
7.619.369

6.765.813

12,62%

2,67%
1,25%

Μεταβολή Μερίδιο
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ΚΣΠ Περιγραφή προϊόντος
3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί,
εμβόλια, τοξίνες
2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες,
αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών,
υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και
παράγωγά τους
8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή,
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση που δεν υπερβαίνει 1
000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια
οπτικών ινών
4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από
καουτσούκ
0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς
καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του
καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι
αναλογίες του μείγματος
3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση
συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή,
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο
3402 Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από
τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω
στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο
(αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και
αν περιέχουν σαπούνι
8708 Μέρη και εξαρτήματα ελκυστήρων, αυτοκινήτων
οχημάτων για τη μεταφορά 10 ή περισσότερων
προσώπων, επιβατικών αυτοκινήτων, αυτοκίνητων
οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αυτοκίνητων
οχημάτων ειδικών χρήσεων

α΄ 3μηνο
2021
7.523.031

7.013.404

α΄ 3μηνο
2020
12.125.972

Μεταβολή Μερίδιο
-37,96%

1,23%

22.640 30877,93%

1,15%

6.829.112

7.800.551

-12,45%

1,12%

6.028.315

5.832.983

3,35%

0,99%

6.005.882

5.116.240

17,39%

0,98%

5.479.403

5.643.960

-2,92%

0,90%

5.323.099

4.370.504

21,80%

0,87%

5.317.156

5.258.382

1,12%

0,87%

-18,87%

0,87%

28,95%

0,86%

1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται
με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή
κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων
5.307.957
6.542.934
2309 Παρασκευάσματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
5.227.798
4.054.114
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα
5.097.309 14.240.412
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων
310.143.043 283.849.793
Σύνολο ελλ. εισαγωγών από τη Γαλλία
610.908.767 611.374.592
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

-64,21%
0,83%
9,26% 50,77%
-0,08% 100,00%
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