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ΘΕΜΑ: Πορεία  διμερούς  εμπορίου  Ελλάδας  -  Γαλλίας  κατά  το  α΄  τρίμηνο  2019:
Σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών

Σύμφωνα με πρωτογενή στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (έχουν αντληθεί από τη
Eurostat), τα  οποία  επεξεργάστηκε  το  Γραφείο  μας,  το  διμερές  εμπόριο  Ελλάδας  –  Γαλλίας
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 16% κατά το α΄ τρίμηνο του 2019, με τον  όγκο εμπορίου να
διαμορφώνεται σε 917 εκ. ευρώ. Οι  ελληνικές εξαγωγές, συνέχισαν την ανοδική πορεία τους,
σημειώνοντας θεαματική αύξηση της τάξης του 28,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2018,  και  διαμορφώθηκαν στα  293   εκατ.  ευρώ  ,  από  228  εκατ.  ευρώ το  α΄  τρίμηνο  2018.  Οι
εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά 11% και ανήλθαν σε
624 εκ. ευρώ. Το  εμπορικό ισοζύγιο παραμένει έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας, ωστόσο,
σημειώνεται ότι  τ  ο ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές συνέχισε να βελτιώνεται
και  διαμορφώθηκε  σε  σχεδόν  47%,  δεδομένης  της  ηπιότερης  προς  το  παρόν  ανάκαμψης  των
εισαγωγών από τη Γαλλία σε σχέση με τις ελληνικές εξαγωγές. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας α΄ τρίμηνο 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 23% ένα έτος πριν, σε 33,6% το α΄ τρίμηνο του
2019, συνεχίζοντας τη θεαματική αύξησή τους κατά 88,8% και φθάνοντας σε αξία τα 98 εκ. ευρώ
(από 52 εκ. ευρώ).  Στη 2η θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία
των  οποίων  ανήλθε  σε  19,2 εκ.  ευρώ,  καταλαμβάνοντας  μερίδιο  6,6%  επί  των  συνολικών
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Μεταβολή

Εξαγωγές 292.830.792 228.275.132 28,28%
Εισαγωγές 624.321.384 561.533.772 11,18%
Όγκος Εμπορίου 917.152.176 789.808.904 16,12%
Ισοζύγιο -331.490.592 -333.258.640 -0,53%

α΄ τρίμηνο 
2019

α΄ τρίμηνο 
2018



ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι  σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος
εξαγωγών 14,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 5% και τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 11 εκ.
ευρώ και μερίδιο 3,7%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι ράβδοι από αργίλιο (ΚΣΟ 7604) με
αξία εξαγωγών 9,6 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,3%. 

Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α΄ τρίμηνο 2019, εκτός από τα
συσκευασμένα  φάρμακα,  περιλαμβάνονται  τα  πετρελαιοειδή (ΚΣΟ  2710),  οι  εξαγωγές  των
οποίων υπερτριπλασιάστηκαν, τα παρασκευάσματα διατροφής (ΚΣΟ 2106) με αύξηση 147% και
αξία 4,4 εκ. ευρώ, τα φύλλα και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7607) με αύξηση 61% και αξία 6,5 εκ.
ευρώ και τα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα (ΚΣΟ 2005) με αύξηση 45% και αξία 2,7
εκ ευρώ.  Ειδική  μνεία  θα  πρέπει  να γίνει  στις  εξαγωγές  πλεκτών  γυναικείων  και βρεφικών
ενδυμάτων (ΚΣΟ 6104 και 6111 αντιστοίχως), οι οποίες διπλασιάστηκαν και χιλιαπλασιάστηκαν
αντιστοίχως και διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκ. και 2 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας θέσεις μεταξύ των 20
πρώτων εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων στη γαλλική αγορά.

Αντιθέτως, από τα προϊόντα που παρουσίασαν ελαφρά υποχώρηση συγκρατούνται τα νωπά
ψάρια (ΚΣΟ 0302), οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά -11,3% και ανήλθαν σε 10,9 εκ.
ευρώ και το ελαιόλαδο (ΚΣΟ 1509)που παρουσιάζει μείωση κατά -15% με αξία εξαγωγών 2,1 εκ.
ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
προς τη Γαλλία, που αντιστοιχούν στο 71,3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.
Γενικότερα, παρατηρούμε ότι τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν εντυπωσιακή μέση αύξηση της
τάξης του 39,5%. 

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

ΚΣΟ – Περιγραφή Προϊόντος
α΄ τρίμηνο

2019
α΄ τρίμηνο

2018 Μεταβολή Μερίδιο

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή 
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 98.349.228 52.089.357 88,81% 33,59%

7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που
υπερβαίνει τα 0,2 mm 19.186.995 18.982.574 1,08% 6,55%

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 14.806.683 14.810.668 -0,03% 5,06%

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 10.908.116 12.299.331 -11,31% 3,73%

7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 9.628.195 8.112.938 18,68% 3,29%

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα 9.196.106 9.872.818 -6,85% 3,14%

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο με πάχος που 
δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm 6.524.852 4.060.115 60,71% 2,23%

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, 
άλλα από τα ακατέργαστα λάδια 4.909.045 1.105.304 344,14% 1,68%

3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και 
λουρίδες από πλαστικές ύλες 4.791.292 4.689.690 2,17% 1,64%

2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 4.433.542 1.795.686 146,90% 1,51%

99SS Εμπιστευτικά προϊόντα, π.δ.κ.α. 3.568.691 3.909.417 -8,72% 1,22%

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 3.288.439 2.964.793 10,92% 1,12%

2606 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' 
αυτά 2.776.062 3.684.467 -24,65% 0,95%

2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα 2.680.087 1.849.669 44,90% 0,92%
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ΚΣΟ – Περιγραφή Προϊόντος
α΄ τρίμηνο

2019
α΄ τρίμηνο

2018 Μεταβολή Μερίδιο

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, παντελόνια και παντελόνια κοντά (σορτς), από 
πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 2.662.956 875.182 204,27% 0,91%

3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές 2.501.720 3.056.338 -18,15% 0,85%

2818 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. 
Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου 2.393.917 1.295.167 84,83% 0,82%

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 2.165.791 1.814.594 19,35% 0,74%

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 2.111.690 2.494.618 -15,35% 0,72%

6111 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από 
πλεκτό, για βρέφη 2.036.224 2.089 97373,62% 0,70%

Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 208.919.631 149.764.815 39,50% 71,34%

Σύνολο ελλ. εξαγωγών προς τη Γαλλία 292.830.792 228.275.132 28,28% 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  7,6%  και  αξία 47,6 εκ.  ευρώ.  Ακολουθούν τα λάδια από
πετρέλαιο (ΚΣΟ 2710), τα οποία κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 46,8 εκ.
ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 7,5%, τα νωπά κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 6,5% και
αξία 40 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) με μερίδιο 4,9% και αξία 30 εκ. ευρώ και
τα προϊόντα ομορφιάς  (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο  4,24% και  αξία 26 εκ.  ευρώ.  Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το α΄ τρίμηνο
2019, τα οποία αντιστοιχούν στο 52,3% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.

Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία α΄ τρίμηνο 2019 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

ΚΣΟ – Περιγραφή Προϊόντος
α΄ τρίμηνο

2019
α΄ τρίμηνο

2018 Μεταβολή Μερίδιο

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή 
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 47.618.590 53.393.208 -10,82% 7,63%

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, 
άλλα από τα ακατέργαστα λάδια 46.864.959 972.284 4720,09% 7,51%

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 40.480.534 37.068.878 9,20% 6,48%

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα 
που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά 
προσώπων 30.432.457 27.049.736 12,51% 4,87%

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ), 
παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος, 
αντιηλιακά παρασκευάσματα 26.477.626 22.804.430 16,11% 4,24%

8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια 
αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό 19.900.593 10.138.952 96,28% 3,19%

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 16.170.888 1.895.661 753,05% 2,59%

7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο 14.448.718 25.060.577 -42,34% 2,31%
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ΚΣΟ – Περιγραφή Προϊόντος
α΄ τρίμηνο

2019
α΄ τρίμηνο

2018 Μεταβολή Μερίδιο

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά 
της ανάπτυξης των φυτών 13.697.695 17.663.629 -22,45% 2,19%

7408 Σύρματα από χαλκό 8.256.996 9.969.470 -17,18% 1,32%

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 7.504.314 8.702.218 -13,77% 1,20%

2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, 
αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, 
υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα 
παράγωγά τους 7.258.107 18.444 39252,13% 1,16%

7225 Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, 
με πλάτος 600 mm ή περισσότερο 6.837.659 1.739.579 293,06% 1,10%

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 6.518.764 6.031.878 8,07% 1,04%

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 6.170.622 5.247.379 17,59% 0,99%

0701 Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 6.009.110 2.584.563 132,50% 0,96%

3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, εμβόλια, 
τοξίνες 5.879.214 8.128.050 -27,67% 0,94%

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 5.774.040 4.765.390 21,17% 0,92%

1005 Καλαμπόκι 5.324.702 9.586.442 -44,46% 0,85%

6204 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, παντελόνια και παντελόνια κοντά (σορτς) για 
γυναίκες ή κορίτσια 5.149.798 3.450.161 49,26% 0,82%

Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 326.775.386 256.270.929 27,51% 52,34%

Σύνολο ελλ. εξαγωγών προς τη Γαλλία 624.321.384 561.533.772 11,18% 100,00%

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Η Προϊσταμένη 

Ευφροσύνη Μητά
  Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)

1. Σ.Ε.Β.  info@sev.org.gr 

2. Σ.Β.Β.Ε. info  @  sbbe  .  gr 

3. Π.Σ.Ε. pse  @  otenet  .  gr

4. Σ.Ε.Β.Ε. info  @  seve  .  gr 

5. Κ.Ε.Ε.Ε. keeuhcci@uhc.gr  

6. Ε.Β.Ε.Α. info@acci.gr; sylvia.paraskeva@gr.ey.com; iorozan@hol.gr; aslanidis20@gmail.com

7. Ε.Β.Ε.Θ. root  @  ebeth  .  gr 

8. Ε.Β.Ε.Π. evep@pcci.gr

9. Σ.Ε.Κ info@crete-exporters.com 

10. Enterprise Greece info@enterprisegreece.gov.gr

11. ΤτΕ  isampethai@bankofgreece.gr 

12. HELEXPO exhibitions@helexpo.gr  kostopoulou@helexpo.gr

13. ΠΑΣΕΓΕΣ info@paseges.gr

14. ΠΕΜΕΤΕ  info@pemete.gr 

15. Ιncofruit   incofruit  @  incofruit  .  gr

16. ΣΕΒΙΤΕΛ  sevitel@oliveoil.gr 

17. ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΕ)  eke@delcof.gr 

18. ΣΕΘ  fgmgen@otenet.gr 

19. ΣΕΒΓΑΠ  sevgap@sevt.gr 

20. ΕΔΟΑΟ  edoao@otenet.gr 

21. ΣΕΟ  seo@wine.org.gr 

22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  info@aluminium.org.gr 

23. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  info@ahpi.gr 

24. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  sfee@sfee.gr

25. ΣΕΧΒ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  haci  @  otenet  .  gr

26. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ info@pac.gr    
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