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Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ εξάμηνο 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 8,5% κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου
2018, με τον  όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 1,6 δισ. ευρώ. Οι  ελληνικές εξαγωγές
κατά το α΄ εξάμηνο 2018 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 22,2% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, φθάνοντας τα 486 εκατ. ευρώ  , από 398 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 1,1 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο  παρέμεινε
έντονα  ελλειμματικό  για  τη  χώρα  μας  (-644  εκατ.  ευρώ).  Το  ποσοστό  κάλυψης  των
εισαγωγών από τις εξαγωγές βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 43% (από 36,4% το α΄
εξάμηνο του 2017).

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας, α΄ εξάμηνο 2018 (σε ευρώ)

Πηγή: Eurostat

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 22,7%. Κατά το α΄ εξάμηνο 2018, η αξία
των εξαγωγών του προϊόντος συνέχισε την εντυπωσιακά ανοδική της πορεία, σημειώνοντας
σημαντική αύξηση της τάξης του 139% και ανήλθε σε 110 εκ. ευρώ. Στη 2η θέση βρίσκονται
οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία των οποίων ανήλθε σε 37 εκ. ευρώ,
καταλαμβάνοντας μερίδιο 7,7% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία.
Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 29,3 εκ. ευρώ και τα
νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 29,2 εκ. ευρώ και μερίδιο 6%. Οι καρποί και τα
φρούτα, παρασκευασμένα (ΚΣΟ 2008) με εξαγωγές ύψους 21 εκ.  ευρώ και μερίδιο 4,4%
συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη
Γαλλία κατά το α΄ εξάμηνο 2018. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα
ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Γαλλία, που αντιστοιχούν στο 68,5% των συνολικών
ελληνικών  εξαγωγών  προς  τη  χώρα.  Γενικότερα,  παρατηρούμε  ότι  τα  εν  λόγω προϊόντα
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξης του 40,3%.

___________________________________________________________________________
Σελίδα 1 από 3

Μεταβολή
Εξαγωγές 486.487.756 398.003.353 22,23%
Εισαγωγές 1.130.740.751 1.092.078.679 3,54%
Όγκος Εμπορίου 1.617.228.507 1.490.082.032 8,53%
Εμπορικό Ισοζύγιο -644.252.995 -694.075.326 -7,18%

α΄ 6μηνο  
2018

α΄ 6μηνο  
2017



Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία α΄ εξάμηνο 2018 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

Πηγή: Eurostat

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν
τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο  9% και αξία 102,6 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα
βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 6,8% και αξία 77 εκ.  ευρώ, τα πλατέα προϊόντα έλασης από
σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 5,3% και αξία 60 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) με
μερίδιο 5,1% και αξία 58 εκ. ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 3,4% και αξία
37,8 εκ. ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που
εισήγαγε  η  χώρα μας  το  α΄  εξάμηνο  2018,  τα  οποία  αντιστοιχούν  στο  48,6% των  συνολικών
ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.

___________________________________________________________________________
Σελίδα 2 από 3

110.421.508 46.158.879 139,22% 22,70%

37.446.680 34.634.058 8,12% 7,70%
7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 29.305.909 23.722.805 23,53% 6,02%
0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 29.262.902 28.276.490 3,49% 6,02%

21.235.713 14.824.469 43,25% 4,37%
7604 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 15.420.936 13.836.315 11,45% 3,17%
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 10.509.237 10.365.998 1,38% 2,16%

9.579.263 6.328.454 51,37% 1,97%

9.027.738 8.954.903 0,81% 1,86%
2606 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 8.541.116 6.951.245 22,87% 1,76%

7.621.666 6.328.973 20,43% 1,57%
99SS Εμπιστευτικά προϊόντα, π.δ.κ.α. 7.162.383 8.182.552 -12,47% 1,47%
3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές 6.230.143 6.132.442 1,59% 1,28%

5.361.627 1.736.481 208,76% 1,10%

4.961.460 4.360.170 13,79% 1,02%

4.862.789 4.975.425 -2,26% 1,00%

4.428.869 4.429.130 -0,01% 0,91%

4.184.008 2.984.006 40,21% 0,86%
6209 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη 4.047.965 18.572 21696,06% 0,83%

3.807.659 4.502.360 -15,43% 0,78%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 333.419.571 237.703.727 40,27% 68,54%
Σύνολο ελληνικών εξαγωγών 486.487.756 398.003.353 22,23% 100,00%

α΄ 6μηνο 
2018

α΄ 6μηνο  
2017

Μεταβολή 
2018/2017

Μερίδιο 
2018

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που 
υπερβαίνει τα 0,2 mm

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

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 
από τα ακατέργαστα λάδια
3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες 
από πλαστικές ύλες

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο με πάχος που δεν 
υπερβαίνει τα 0,2 mm 

8419 Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με 
ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που 
απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς 
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
3824  Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών 
ή συναφών βιομηχανιών 
2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού

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



Ελληνικές εισαγωγές από Γαλλία α΄ εξάμηνο 2018 – 20 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ)

Πηγή: Eurostat

___________________________________________________________________________
Σελίδα 3 από 3

102.576.123 103.155.454 -0,56% 9,07%
0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 77.094.350 76.925.533 0,22% 6,82%

60.415.614 17.019.068 254,99% 5,34%

57.968.132 45.928.474 26,21% 5,13%

37.836.078 35.069.784 7,89% 3,35%

34.218.137 29.882.682 14,51% 3,03%

19.710.687 17.819.611 10,61% 1,74%

17.190.691 20.275.037 -15,21% 1,52%
7408 Σύρματα από χαλκό 16.964.646 14.694.116 15,45% 1,50%

15.157.371 12.187.351 24,37% 1,34%

13.796.569 10.505.548 31,33% 1,22%

13.393.172 15.532.579 -13,77% 1,18%

13.387.726 12.808.347 4,52% 1,18%
1001 Σιτάρι και σμιγάδι 11.685.425 7.364.151 58,68% 1,03%

10.608.275 41.033.991 -74,15% 0,94%

10.167.931 7.488.133 35,79% 0,90%
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 9.979.571 8.960.134 11,38% 0,88%
3901 Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές 9.296.333 7.105.902 30,83% 0,82%

9.185.204 10.144.078 -9,45% 15,85%

9.098.457 8.017.714 13,48% 15,70%
Σύνολο 20 πρώτων προϊόντων 549.730.492 501.917.687 9,53% 48,62%
Σύνολο ελληνικών εισαγωγών 1.130.740.751 1.092.078.679 3,54% 100,00%

α΄ 6μηνο   
2018

α΄ 6μηνο    
2017

Μεταβολή 
2018/2017

Μερίδιο 
2018

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

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
8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που 
είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 
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
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 
από τα ακατέργαστα λάδια
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

3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, εμβόλια
8517 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, συσκευές για τη 
μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων

8802 Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). 
Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και 
οχήματα υπό τροχιά
2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά

3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της 
οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά 
του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της 
διάβρωσης και άλλα προσθετικά, για ορυκτά λάδια
8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, 
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλώματων, για τάση < 1 000 V. Σύνδεσμοι για 
οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών


