ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας έτους 2017
Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας, το διμερές εμπόριο
Γαλλίας- Ελλάδας παρουσίασε πτώση της τάξης του 0,4% κατά το 2017, με τον όγκο
εμπορίου να διαμορφώνεται σε 2,7 δισ. ευρώ. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά το
ανωτέρω διάστημα σημείωσε αξιόλογη άνοδο της τάξης του 13,8% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2016, φθάνοντας τα 720,7 εκατ. ευρώ, από 633,1 εκατ. ευρώ το
2016. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα
κινήθηκαν πτωτικά κατά 4,7% και ανήλθαν σε 1,99 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο
παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά 186 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2016, παραμένοντας,
ωστόσο, έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-1,3 δισ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης
των εισαγωγών από τις εξαγωγές για την Ελλάδα ανήλθε σε 36,2%.
Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας 2017
2017
2016
Μεταβολή
Ελληνκές εισαγωγές
1.992.372.609 2.090.728.140
-4,70%
Ελληνικές εξαγωγές
720.673.059
633.109.460
13,83%
Όγκος Εμπορίου
2.713.045.668 2.723.837.600
-0,40%
Εμπορικό Ισοζύγιο
1.271.699.550 1.457.618.680
-12,75%
Πηγή: Υπηρεσία Τελωνείων Γαλλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Α. Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία – Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα
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 14,7%. Κατά το 2017, η αξία των
εξαγωγών του προϊόντος σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 58,7% και ανήλθε
σε 106,1 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ
7606), η αξία των οποίων ανήλθε σε 61,8 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,6% επί
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό
(ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 56,5 εκ. ευρώ (εντυπωσιακά αυξημένο κατά 82%) και
μερίδιο 7,8%, τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 42,2 εκ. ευρώ και μερίδιο
5,9%. Οι καρποί και τα φρούτα, παρασκευασμένα (ΚΣΟ 2008) με εξαγωγές ύψους 30,4 εκ.
ευρώ και μερίδιο 4,2% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων ελληνικών
εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλλία κατά το 2017. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Γαλλία, που
αντιστοιχούν στο 67% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.
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Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία 2017 – 20 πρώτα προϊόντα
α/α CN4 – Περιγραφή προϊόντος
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων
1 ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

2017

2016

Μ εταβολή Μ ερίδιο

106.078.441

66.826.798

58,74%

14,72%

2

7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με
πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

61.818.993

59.710.802

3,53%

8,58%

3

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό

56.539.952

31.109.397

81,75%

7,85%

4

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με
εξαίρεση τα φιλέτα

42.242.592

40.256.014

4,93%

5,86%

5

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30.375.498

30.383.177

-0,03%

4,21%

6

7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από
αργίλιο

24.935.646

17.294.188

44,19%

3,46%

7

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

24.542.338

21.968.040

11,72%

3,41%

8

8212 Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες)

22.845.878

21.427.188

6,62%

3,17%

9

3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες από πλαστικές ύλες

15.203.034

13.351.455

13,87%

2,11%

2606 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα
10 απ' αυτά

12.729.544

10.897.234

16,81%

1,77%

3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και
11 λουρίδες, από πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα

11.888.569

9.135.894

30,13%

1,65%

9030 Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος και άλλα
όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο
12 των ηλεκτρικών μεγεθών

11.141.680

15.539.347

-28,30%

1,55%

3924 Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής
οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από
13 πλαστικές ύλες

9.502.909

9.494.959

0,08%

1,32%

2818 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη.
14 Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου

8.619.088

4.574.114

88,43%

1,20%

7324 Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους,
15 από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

8.353.060

7.491.332

11,50%

1,16%

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ),
16 παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος

8.163.376

10.104.425

-19,21%

1,13%

17 3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές

7.623.901

11.987.086

-36,40%

1,06%

7.100.974

3.811.187

86,32%

0,99%

6.179.253

5.532.722

11,69%

0,86%

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και
18 εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή
διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι
19 κατεψυγμένα

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο, με πάχος
20 που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
6.126.498
4.915.350
Σύνολο 20 πρώ τω ν προϊόντω ν
482.011.224 395.810.709
Σύνολο ελληνικώ ν εξαγω γώ ν
720.673.059 633.109.460

24,64%
0,85%
21,78% 66,88%
13,83% 100,00%

Πηγή: Υπηρεσία Τελωνείων Γαλλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Β. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία – Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα
Την πρώτη θέση μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία
καταλαμβάνουν τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,2% και αξία 183,5 εκ. ευρώ.
Ακολουθούν τα νωπά κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 8,1% και αξία 161,4 εκ.
ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) με μερίδιο 3,8% και αξία 75 εκ. ευρώ, τα
προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 2,9% και αξία 57,9 εκ. ευρώ και τα πλατέα
προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 2,6% και αξία 51 εκ. ευρώ. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η

Σελίδα 2 από 3

χώρα μας το 2017, τα οποία αντιστοιχούν στο 46,4% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών
από τη Γαλλία.
Ελληνικές εισαγωγές από Γαλλία 2017 – 20 πρώτα προϊόντα
α/α CN4 – Περιγραφή προϊόντος
3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα
1 για τη λιανική πώληση
2 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι
3 κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ), παρασκευάσματα για τη
4 φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά παρασκευάσματα
7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με
5 πλάτος 600 mm ή περισσότερο
3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά
6 της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά
7 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή
8 διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί. Εμβόλια
8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού.
9 Πλοία με κουπιά και κανό
10 7408 Σύρματα από χαλκό
11 8517 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών
2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή
12 οξικό οξύ, κατεψυγμένα
4202 Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια. Σάκοι ταξιδιού, σάκοι ράχης, σακίδια
χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια, θήκες, κουτιά, από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από
βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά
13 μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί
14 1001 Σιτάρι και σμιγάδι
1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή,
15 σε στερεή κατάσταση
16 3303 Αρώματα και κολόνιες
2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλεςφαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών
17 και ταπαράγωγά τους
18 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά
εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών,
προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για
19 ορυκτά λάδια
20 8704 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων
Σύνολο γαλλικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία

2017

2016

Μεταβολή Μερίδιο

183.498.119
161.368.566

191.058.373
167.990.030

-3,96%
-3,94%

9,21%
8,10%

75.435.672

52.755.864

42,99%

3,79%

57.920.987

48.624.117

19,12%

2,91%

51.112.304

22.208.676

130,15%

2,57%

48.712.525
43.115.427

43.226.323
40.487.838

12,69%
6,49%

2,44%
2,16%

40.211.964

48.680.416

-17,40%

2,02%

29.673.137
28.460.134
26.356.317

26.545.213
27.796.217
25.990.961

11,78%
2,39%
1,41%

1,49%
1,43%
1,32%

22.828.393

25.469.375

-10,37%

1,15%

22.077.461
21.549.649

19.335.467
18.121.977

14,18%
18,91%

1,11%
1,08%

20.207.329
19.355.694

26.301.013
17.810.301

-23,17%
8,68%

1,01%
0,97%

19.070.999
17.888.678

14.134.072
18.759.506

34,93%
-4,64%

0,96%
0,90%

17.550.353
20.086.392
17.059.713
9.169.187
923.453.421 864.551.318
1.992.372.609 2.090.728.140

-12,63%
0,88%
86,05%
0,86%
6,81% 46,35%
-4,70% 100,00%

Πηγή: Υπηρεσία Τελωνείων Γαλλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων
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