
 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  

Γραφείο Οικονομικών  

και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

 

Θέμα:  « Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Γαλλίας κατά το Α΄ εννεάμηνο 2021. 

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 16,49% προς την Γαλλία” 

 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 22,6% κατά το α΄ 

εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, ο 

όγκος εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 3,4 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές 

συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 

16,49% σε σχέση με το Α΄ εννεάμηνο του 2020 και διαμορφώθηκαν σε 1,466 δισ. ευρώ. Οι 

εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 22,6% και διαμορφώθηκαν σε 1,855 δισ. 

ευρώ. Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας 

άγγιξε τα 389 εκ. ευρώ.  

Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας Α΄ εννέαμηνο 2021 (σε ευρώ) 

 
Α΄ εννέαμηνο 

2020 

Α΄ εννεάμηνο 

2021 Μεταβολή % 

Ελλ. Εξαγωγές 1.258.826.341 1.466.426.760 16,49% 

Ελλ. Εισαγωγές 1.513.470.937 1.855.207.381 22,60% 

Όγκος Εμπορίου 2.772.297.278 3.321.634.141 19,90% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -254.644.596 -388.780.621 52,70% 
                      πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία,  Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων 

Α.   Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία 

 

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία κατά το α΄ εννεάμηνο του 2021 

οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών συσκευασμένων φαρμάκων 

(δασμολογική κατηγορία 300490), η οποία έφθασε τα 721 εκ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της 

πορεία με αύξηση 21,68% σε σχέση με το α΄ εννεάμηνο 2020, καταλαμβάνοντας σε μερίδιο 

περίπου το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών της χώρας μας προς τη Γαλλία (49%).  

Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (δασμολογική κατηγορία 74110) με ύψος εξαγωγών 

65,7 εκ. ευρώ, αυξημένο θεαματικά κατά 54,4% και μερίδιο 4,5%, τα ελάσματα και ταινίες, από 

κράματα αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (δασμολογική 

κατηγορία 760612) με αξία εξαγωγών 42 εκ. ευρώ,  αύξηση 5,83% και μερίδιο 2,9%, τα τυριά 

(εκτός από τυριά νωπά, στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) με αξία 

εξαγωγών 37 εκ. ευρώ, αύξηση 52,29% και μερίδιο 2,54% και οι σπαρίδες θάλασσας (Sparidae), 

με αξία εξαγωγών 28 εκ. ευρώ, αύξηση 10,9% και μερίδιο αγοράς 1,9%.  

Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α΄ εννεάμηνο 2021, εκτός από 



τα ανωτέρω προϊόντα, περιλαμβάνονται το οξείδιο του αργιλίου  (εκτός από τεχνητό κορούνδιο) 

με εξαγωγές 22,3 εκ. ευρώ, με αύξηση 99,9% και μερίδιο αγοράς 1,5%, οι ράβδοι και είδη με 

καθορισμένη μορφή, από όχι σε κράμα αργίλιο, π.δ.κ.α., με αξία εξαγωγών 17,2 εκ. ευρώ, 

αύξηση 46,77% και μερίδιο αγοράς 1,1% ,  οι πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, 

από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις με αξία εξαγωγών 15,6 εκ. ευρώ,  

αύξηση 16% και μερίδιο αγοράς 1%. 

Από τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τυριών 

(δασμολογική κατηγορία  040690), όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά 52,29% και αξία 32,2 εκ. 

ευρώ, παρασκευασμένων ελιών ή διατηρημένων χωρίς ξύδι ή οξικό ισχύ, μη κατεψυγμένων με 

αύξηση 14,91% και αξία εξαγωγών 12,1 εκ. ευρώ, καθώς και γιαουρτιού κατά 18,40% και αξία 

εξαγωγών 11,2 εκ. ευρώ. 

Επιπροσθέτως, στις δασμολογικές κατηγορίες 150990 και 150910 “Ελαιόλαδο και τα 

κλάσματά του”, παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση με ποσοστιαία μεταβολή 184% και 26,11%  

και αξία εξαγωγών 8,9 εκ. ευρώ και 1,09 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές της κατηγορίας “Άλλα” (271019, ορυκτέλαια) 

κατά 76,62%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 16,5 εκ. ευρώ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα 

προς τη Γαλλία κατά το α΄ εννεάμηνο 2021, που αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών προς τη χώρα.  

 
    Πίνακας 1: Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Γαλλία Α΄ εννεάμηνο 2021-20 πρώτα 20 προϊόντα (σε ευρώ) 

CN6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

2020 (ΕΥΡΩ) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

2021 (ΕΥΡΩ) % Μεταβολή 

300490 

Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα 

ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς 592.745.703 721.293.822 21,68% 

741110 Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό 42.514.863 65.669.029 54,46% 

760612 

Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος 

> 0,2 mm, σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (εκτός 39.657.339 41.972.482 5,83% 

040690 

Τυριά (εκτός από τυριά νωπά, στα οποία 

περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) 24.477.217 37.277.457 52,29% 

030285 Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae) 25.155.179 27.909.340 10,94% 

281820 Οξείδιο του αργιλίου (εκτός από τεχνητό κορούνδιο) 11.195.021 22.378.722 99,89% 

760410 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από όχι σε 

κράμα αργίλιο 11.753.158 17.251.151 46,77% 

271019 Άλλα 70.464.151 16.471.577 -76,62% 

392190 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 

πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις 13.495.389 15.651.386 15,97% 

200870 

Ροδάκινα κάθε είδους, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άλλων 

γλυκαντικών  16.881.066 15.644.287 -7,32% 

030284 Λαβράκια (Dicentrarchus spp.) 14.583.425 15.208.904 4,28% 

760429 

Ράβδοι και πλήρη είδη με καθορισμένη μορφή, από 

κράματα αργιλίου, π.δ.κ.α. 6.734.954 13.246.828 96,68% 

271320 Άσφαλτος από πετρέλαιο 0 12.362.551 νέο προϊόν 

200570 

Ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή 

οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες 10.558.644 12.133.643 14,91% 

210690 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 11.250.385 11.683.887 3,85% 

040310 Γιαούρτι, έστω και αρωματισμένο, έστω και με 9.485.329 11.231.512 18,40% 



προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, 

καρυδιών 

760711 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, 

που έχουν υποστεί απλή έλαση, με πάχος <= 0,2 12.150.364 11.175.185 -8,02% 

392010 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 

πολυμερή του αιθυλενίου μη κυψελώδη, μη ενισχυμένα 7.028.669 11.118.303 58,18% 

260600 

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα από 

αυτά 7.948.830 10.456.137 31,54% 

760692 

Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος 

>0,2mm 7.185.578 10.268.947 42,91% 

 πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων 

B. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία 

     Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν τα 

φάρμακα (δασμολογική κατηγορία  300490) με μερίδιο 7,1%, αύξηση 1,51%  και αξία εισαγωγών 

133 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα  κρέατα βοειών, με κόκκαλα  νωπά ή διατηρημένα (δασμολογική 

κατηγορία 020120) με μερίδιο 3,3%, μείωση 7,48% και αξία εισαγωγών 62,2 εκ. ευρώ, και το 

φυσικό αέριο που έχει υγροποιηθεί  (δασμολογική κατηγορία 271111) με μερίδιο 2,4% και  αξία 

εισαγωγών 45 εκ. ευρώ (νέο προϊόν). 

      Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα προϊόντα της κατηγορίας 271019 “Άλλα” (ορυκτέλαια) 

με μερίδιο 2%, αύξηση 256% και αξία εισαγωγών 36,3 εκ. ευρώ, καθώς και τα προϊόντα ομορφιάς 

ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) (δασμολογική κατηγορία 330499), αύξηση 15,71%, αξία εισαγωγής 

35εκ. ευρώ και μερίδιο 1,9%. 

   Πίνακας 2: Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία Α΄ εννεάμηνο 2020-21 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ) 

CN6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

2020 ΕΥΡΩ 

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

2021 ΕΥΡΩ 

% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

300490 
Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή 

μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς 
131.027.261 133.010.210 1,51% 

020120 
Κρέατα βοοειδών, με κόκαλα, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη (εκτός από ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια) 

67.326.458 62.292.617 -7,48% 

271111 Φυσικό αέριο που έχει υγροποιηθεί 0 44.979.140 νέο προϊόν 
271019 Άλλα 10.213.439 36.391.885 256,31% 

330499 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση  

30.102.014 34.830.394 15,71% 

870322 
Επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και 

τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 
14.041.711 34.561.627 146,14% 

720827 
Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από σίδηρο ή από μη 

κραματοποιημένο χάλυβα, πλάτους >= 600 mm,  
2.222.735 32.638.247 1368,38% 

890391 
Ιστιοφόρα σκάφη και ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής, έστω και 

με βοηθητικό κινητήρα, για αθλητισμό ή αναψυχή 
49.355.492 31.678.113 -35,82% 

020110 
Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

29.704.307 30.139.023 1,46% 

870340 
Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με παλινδρομικό 
εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη 

3.954.930 27.438.633 593,78% 

870331 
Επιβατικά αυτοκίνητα,  τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης 

και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 
26.305.602 24.649.205 -6,30% 

380891 Εντομοκτόνα 17.177.482 20.950.441 21,96% 
860390 Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε 12.245.385 20.408.970 66,67% 



σιδηροτροχιές (εκτός εκείνων που τροφοδοτούνται από το  

300220 Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου 15.426.321 17.897.048 16,02% 

740811 
Σύρματα από καθαρισμένο χαλκό, με μεγαλύτερη διάσταση 

της εγκάρσιας τομής > 6 mm 
11.446.230 17.621.164 53,95% 

090121 Καφές, καβουρντισμένος, με καφεΐνη 13.470.575 16.975.736 26,02% 

880240 
Αεροπλάνα και άλλα ιπτάμενα οχήματα, με μηχανική 

προώθηση, με βάρος χωρίς φορτίο > 15.000 kg  
0 14.304.948 νέο προϊόν 

290919 
Αιθέρες άκυκλοι, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 

νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους  
16.553 13.352.521 80565,26% 

190410 
Προϊόντα για τη διατροφή του ανθρώπου, που λαμβάνονται 

από δημητριακά 
15.700.264 13.254.668 -15,58% 

330290 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα  
12.099.707 13.154.782 8,72% 

πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Eurostat), Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
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Κατανομή Ελληνικών Εξαγωγών στη Γαλλία 
ΙΑΝ - ΣΕΠ 2021

Φάρμακα

Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό

Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου

Τυριά (εκτός από τυριά νωπά)

Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)

Οξείδιο του αργιλίου 

Ράβδοι κτλ από μη κράματα αργιλίου

Αλλα

Πλάκες, κτλ, από πλαστικές ύλες

Ροδάκινα

Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)

Ράβδοι κτλ από κράματα αργιλίου

Ασφαλτος από πετρέλαιο

Ελιές

Παρασκευάσματα διατροφής

Γιαούρτι

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο

Πλάκες, φύλλα, κτλ από πολυμερή του αιθυλενίου

Μεταλλεύματα αργιλίου

Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm

Yπόλοιπα Προιόντα  
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65%

Κατανομή Ελληνικών Εισαγωγών από τη Γαλλία 
ΙΑΝ - ΣΕΠ 2021

Φάρμακα
Κρέατα βοοειδών
Φυσικό αέριο
Αλλα
Προϊόντα ομορφιάς
Επιβατικά αυτοκίνητα
Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης πλάτους < 600 mm
Ιστιοφόρα σκάφη
Ολόκληρα σφάγια
Αλλα οχήματα
Επιβατικά αυτοκίνητα
Εντομοκτόνα
Αυτοκινητάμαξες 
Εμβόλια
Σύρματα
Καφές
Αεροπλάνα
Αιθέρες άκυκλοι
Προϊόντα διατροφής
Μείγματα ευωδών ουσιών 
Yπόλοιπα Προϊόντα

 

                                 Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικά 

υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης από τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, καθώς  τα 20 

πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το Α΄ εννεάμηνο 2021 αντιστοιχούν στο 34,5% 

των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία. 

 

            Εκ του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 

           Μάριος Μαθιουδάκης 

            Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β' 

 

 


