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Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας
κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018
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 10,6% κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, με τον
όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 2,9 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές κατά το 11μηνο 2018
σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2017, φθάνοντας τα 927 εκατ. ευρώ, από 713 εκατ. ευρώ το 2017. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από
τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά 3,5% και ανήλθαν
σε 2,1 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας, ωστόσο,
σημειώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές βελτιώθηκε σημαντικά και
ανήλθε σε 45,7% (από 36,3% το 11μηνο του 2017).
Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας, 11μηνο 2018 (σε ευρώ)
2017
2016
11μηνο 2018 11μηνο 2017
776.054.535
712.889.181
927.675.466
713.282.520
Ελλ. Εξαγωγές
2.140.540.034 1.948.296.905 2.031.523.759 1.962.250.125
Ελλ. Εισαγωγές
Όγκος Εμπορίου
2.916.594.569 2.661.186.086 2.959.199.225 2.675.532.645
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.364.485.499 -1.235.407.724 -1.103.848.293 -1.248.967.605
Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Μεταβολή
11μήνου
30,06%
3,53%
10,60%
-11,62%

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 22,5%, και θεαματική αύξηση κατά 155%, φθάνοντας τα 208 εκ. ευρώ.
Στη 2η θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία των οποίων ανήλθε
σε 69 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 7,4% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη
Γαλλία. Ακολουθούν τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με ύψος εξαγωγών 52,7 εκ. ευρώ και μερίδιο
5,7% και οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με εξαγωγές ύψους 51 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,5%.
Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το 11μηνο Ιαν.-Νοεμ. 2018, εκτός
από τα συσκευασμένα φάρμακα, περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή (ΚΣΟ 2710), οι εξαγωγές των
οποίων αυξήθηκαν κατά 120% φτάνοντας τα 42 εκ. ευρώ, τα πολυμερή του στυρολίου (ΚΣΟ
3903) με αύξηση 80% και αξία εξαγωγών 14,5 εκ. ευρώ, αλλά και οι οίνοι, οι εξαγωγές των οποίων
διπλασιάστηκαν σε αξία (αύξηση 100,6%) από 3,4 σε 6,8 εκ. ευρώ.
Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν
τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,4% και αξία 191 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα
βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 7,5% και αξία 152 εκ. ευρώ, τα πλατέα προϊόντα έλασης από
σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 5,2% και αξία 106,6 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ
8703) με μερίδιο 4,6% και αξία 93,4 εκ. ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο
3% και αξία 60,8 εκ. ευρώ.
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