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Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας 
κατά το α΄ εξάμηνο 2020

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του 1,3% κατά το
α΄  εξάμηνο  του  2020,  παρά  τις  δυσμενείς  συνθήκες  που  διαμορφώθηκαν  από  την  κρίση  που
προκάλεσε η πανδημία  Covid-19.  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 1,8 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την
ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 36,2% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 760   εκατ. ευρώ   από 558 εκατ. ευρώ το α΄
εξάμηνο 2019. Οι  εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία  κινήθηκαν  πτωτικά κατά 14,4% και
ξεπέρασαν οριακά το 1 δισ.  ευρώ.  Ως αποτέλεσμα το  εμπορικό ισοζύγιο,  το οποίο παραμένει
έντονα ελλειμματικό  για τη χώρα μας, κατέγραψε θεαματική βελτίωση κατά 380 εκ.  ευρώ.
Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσίασε και το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, το
οποίο διαμορφώθηκε σε 71,9%, σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019 (45,2%).

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας α΄ εξάμηνο 2020 (σε ευρώ)
α΄ εξάμηνο

2020
α΄ εξάμηνο

2019
Μεταβολή
2020/2019

Ελλ. Εξαγωγές 759.871.881 557.928.601 36,20%
Ελλ. Εισαγωγές 1.056.220.367 1.234.417.113 -14,44%
Όγκος Εμπορίου 1.816.092.248 1.792.345.714 1,32%
Εμπορικό Ισοζύγιο -296.348.486 -676.488.512 -56,19%

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Α. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Όσον  αφορά  στη  σύνθεση  των  ελληνικών  εξαγωγών σε  4ψήφια  ανάλυση  Κωδικών
Συνδυασμένης Ονοματολογίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την πρώτη θέση μεταξύ των
εξαγόμενων  προϊόντων  καταλαμβάνουν  τα  συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ  3004),  η  αξία  των
εξαγωγών των οποίων ανήλθε σε 321 εκ. ευρώ, έχοντας διπλασιαστεί (αύξηση 107%) σε σχέση με
το 2019 και αυξάνοντας το μερίδιο τους στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα από
27,7% σε 42,3%. Στη 2η θέση βρίσκονται  τα  πετρελαιοειδή (ΚΣΟ 2710),  η  αξία  των οποίων
πενταπλασιάστηκε και ανήλθε σε 80 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 10,6% επί των συνολικών
ελληνικών  εξαγωγών προς  τη  Γαλλία.  Ακολουθούν  οι  πλάκες  και  ταινίες  από αργίλιο (ΚΣΟ
7606) με  αξία 33,4 εκ.  ευρώ και  μερίδιο  4,4%, έχοντας  καταγράψει  μείωση κατά 11% και  οι
σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 26 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,4%. Την πρώτη
πεντάδα συμπληρώνουν τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με αξία εξαγωγών 21 εκ. ευρώ και μερίδιο
2,8%.

Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο 2020, εκτός από τα
συσκευασμένα  φάρμακα  και  τα  πετρελαιοειδή,  περιλαμβάνονται  το  τεχνητό  κορούνδιο (ΚΣΟ
2818),  οι  εξαγωγές  του  οποίου  τριπλασιάστηκαν  και  έφθασαν  τα  9,7  εκ.  ευρώ,  τα επιβατικά
αυτοκίνητα (ΚΣΟ  8703)  που  15πλασίασαν  την  αξία  τους  και  ανήλθαν  σε  7,6  εκ.  ευρώ,  τα
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σαπούνια (ΚΣΟ 3401), οι εξαγωγές των οποίων επίσης τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε
5,9 εκ. ευρώ, καθώς και οι συσκευές και διατάξεις για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που
απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας (ΚΣΟ 8419) που αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά 36,3%. Από
τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τυριών (ΚΣΟ 0406)
κατά 67% και αξία 16,4 εκ. ευρώ,  γιαουρτιών  (ΚΣΟ 0403) κατά 42% (αξία 5,9 εκ. ευρώ) και
ελαιολάδου (ΚΣΟ 1509) κατά 18% (αξία 5 εκ. ευρώ).

Αντιθέτως,  πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές των  πλακών και ταινιών από αργίλιο (ΚΣΟ
7606) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (-11%), των σωλήνων από χαλκό (ΚΣΟ 7411), οι εξαγωγές των
οποίων μειώθηκαν κατά 9%, των  ράβδων και ειδών καθορισμένης μορφής από αργίλιο (ΚΣΟ
7604) και των φύλλων και ταινιών από αργίλιο (ΚΣΟ 7607) που μειώθηκαν κατά 18% και 5,4%
αντιστοίχως. Από τα  αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές
των  νωπών ψαριών (ΚΣΟ 0302), οι οποίες μειώθηκαν κατά 17%, καθώς και των  καρπών και
φρούτων (ΚΣΟ 2008) κατά 4,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 17,9 εκ. ευρώ. Επιπλέον, απώλειες
της τάξης του 13,3% κατέγραψαν και οι εξαγωγές παρασκευασμάτων διατροφής (ΚΣΟ 2106), οι
οποίες διαμορφώθηκαν σε 7 εκ. ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
προς τη Γαλλία, που αντιστοιχούν στο 81,5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.
Γενικότερα, παρατηρούμε ότι τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν θεαματική μέση αύξηση 65%. 

Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Γαλλία α΄ εξάμηνο 2020 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)
α΄ εξάμηνο

2020
α΄ εξάμηνο

2019
Μεταβολή
2020/2019

Μερίδιο
2020

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 321.256.920 154.730.725 107,62% 42,28%

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια 80.633.352 15.724.674 412,78% 10,61%

7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, 
με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm 33.456.769 37.481.922 -10,74% 4,40%
7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 26.069.663 28.629.852 -8,94% 3,43%

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 21.262.075 25.628.602 -17,04% 2,80%
2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 17.890.033 18.743.037 -4,55% 2,35%
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 16.395.150 9.811.506 67,10% 2,16%
7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής 
από αργίλιο 16.361.251 19.934.819 -17,93% 2,15%

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο με 
πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm 10.768.679 11.381.875 -5,39% 1,42%
3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες 
και λουρίδες από πλαστικές ύλες 10.432.644 9.538.575 9,37% 1,37%
2818 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο 
ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του 
αργιλίου 9.695.051 3.037.772 219,15% 1,28%
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 7.574.481 485.500 1460,14% 1,00%
2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 7.230.575 8.338.547 -13,29% 0,95%
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α΄ εξάμηνο
2020

α΄ εξάμηνο
2019

Μεταβολή
2020/2019

Μερίδιο
2020

2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, 
όχι κατεψυγμένα 6.887.996 6.480.559 6,29% 0,91%
99SS Εμπιστευτικά προϊόντα, π.δ.κ.α. 6.735.154 6.307.425 6,78% 0,89%
0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη 
κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και 
κρέμες 5.881.280 4.134.499 42,25% 0,77%
3401 Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα
οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή 
τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού. 
Προϊόντα για το πλύσιμο του δέρματος 5.879.711 2.186.447 168,92% 0,77%
2523 Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και 
χρωματισμένα 5.060.588 4.210.300 20,20% 0,67%
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα 4.968.421 4.210.989 17,99% 0,65%
8419 Συσκευές και διατάξεις για την 
επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν 
αλλαγή της θερμοκρασίας 4.638.539 3.403.412 36,29% 0,61%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 619.078.332 374.401.037 65,35% 81,47%
Σύνολο ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία 759.871.881 557.928.601 36,20% 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 9,85% και αξία 104 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα
βοοειδών  (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 6,9% και αξία 73 εκ. ευρώ, τα  εντομοκτόνα (ΚΣΟ 3808), τα
οποία  κατέγραψαν  εντυπωσιακή  αύξηση  45%  και  διαμορφώθηκαν  σε  44  εκ.  ευρώ  και  οι
θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία (ΚΣΟ 8903) με μερίδιο 4,1% και αξία 43 εκ. ευρώ. Την πρώτη
πεντάδα συμπληρώνουν τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208), καταλαμβάνοντας
μερίδιο 3,8% και με αξία εισαγωγών 40,5 εκ. ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το α΄ εξάμηνο 2020, τα οποία αντιστοιχούν
στο 49,7% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.

Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία α΄ εξάμηνο 2020 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

α΄ εξάμηνο
2020

α΄ εξάμηνο
2019

Μεταβολή
2020/2019

Μερίδιο
2020

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 104.064.575 96.917.438 7,37% 9,85%
0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα
με απλή ψύξη 72.983.385 79.337.815 -8,01% 6,91%
3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης 
των φυτών 44.292.102 30.568.466 44,89% 4,19%
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α΄ εξάμηνο
2020

α΄ εξάμηνο
2019

Μεταβολή
2020/2019

Μερίδιο
2020

8903 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και 
πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με 
κουπιά και κανό 43.383.552 38.213.731 13,53% 4,11%
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 40.555.137 40.582.712 -0,07% 3,84%
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα που είναι 
κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά 
προσώπων 33.604.113 68.503.346 -50,95% 3,18%
3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος 
(μακιγιάζ), παρασκευάσματα για τη 
φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά 
παρασκευάσματα 31.436.242 46.776.577 -32,79% 2,98%
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 23.619.082 18.013.314 31,12% 2,24%
3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για 
θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις. Αντιοροί, εμβόλια, τοξίνες 19.834.733 12.729.514 55,82% 1,88%
1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που 
λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. 
καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. 
Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι 11.789.919 8.431.257 39,84% 1,12%
3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με 
βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα 
φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή 
διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο 11.630.583 9.608.545 21,04% 1,10%
4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, 
καινούργια, από καουτσούκ 10.589.364 12.528.207 -15,48% 1,00%

8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή,
κατανομή, προστασία, διακλάδωση, 
συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση <1.000V. Σύνδεσμοι 10.416.308 10.424.656 -0,08% 0,99%
1005 Καλαμπόκι 9.864.787 5.764.347 71,13% 0,93%
2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 9.856.533 19.718.590 -50,01% 0,93%
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 9.823.070 16.312.182 -39,78% 0,93%

3302 Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα
με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις 
ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες για τη βιομηχανία 9.693.949 8.014.217 20,96% 0,92%

___________________________________________________________________________
Σελίδα 4 από 5



α΄ εξάμηνο
2020

α΄ εξάμηνο
2019

Μεταβολή
2020/2019

Μερίδιο
2020

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 9.268.384 9.392.731 -1,32% 0,88%
2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα 
ακατέργαστα λάδια 9.171.352 53.660.734 -82,91% 0,87%
8708 Μέρη και εξαρτήματα αυτοκινήτων 
οχημάτων 9.030.836 9.910.430 -8,88% 0,86%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 524.908.006 595.408.809 -11,84% 49,70%
Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από τη 
Γαλλία 1.056.220.367 1.234.417.113 -14,44% 100,00%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων
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