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Γενικόρ ύμβοτλορ ΟΕΤ Α΄
Πποωςσάμενορ Γπαυείοτ ΟΕΤ Παπιςίψν



τνεφήρ πσώςη γαλλικήρ παπαγψγήρ σπουίμψν και ποσών από σο
2011.



2019: μείψςη -0,6% (μεσά από μείψςη -0,8% σο 2018).









Κλάδορ σπουίμψν: πσώςη παπαγψγήρ -0,5% ςε όλοτρ σοτρ σομείρ,
με εξαίπεςη γαλακσοκομικά πποωόνσα, ζψοσπουέρ, απσοςκετάςμασα
και άλλα πποωόνσα διασπουήρ.
Κλάδορ ποσών: μείψςη -1,1%, λόγψ κτπίψρ μείψςηρ παπαγψγήρ
μπύπαρ κασά -5,5% και αναχτκσικών, μεσαλλικού νεπού και άλλψν
εμυιαλψμένψν νεπών κασά -2,4%, η οποία δεν μπόπεςε να
ανσιςσαθμιςσεί από σην αύξηςη σηρ παπαγψγήρ αποςσαγμένψν
αλκοολούφψν ποσών (+2,7%)
Δαπάνερ κασανάλψςηρ νοικοκτπιών: μείψςη -1,8% ςε όγκο, σο 2019
για δεύσεπη ςτνεφόμενη φπονιά, επιςσπέυονσαρ ςσο επίπεδο σοτ
2011.
Σο μεπίδιο σψν σπουίμψν ςσιρ δαπάνερ σψν νοικοκτπιών για αγαθά
μειώθηκε ςε όγκο (-0,4 μονάδερ), για ππώση υοπά από σο 2008.









Κλάδορ σπουίμψν και ποσών: 3ορ κλάδορ με σο
μεγαλύσεπο εμποπικό πλεόναςμα (2019: 8 δις.
ετπώ, ⇧ 10,3%, τχηλόσεπο επίπεδο από 2015).
Εμπόπιο ποσών: κινησήπιορ δύναμη ανάπστξηρ σοτ
πλεονάςμασορ. Ψςσόςο, σο πλεόναςμα ςσο
εμποπικό ιςοζύγιο μπύπαρ ςτππικνώνεσαι: οι
εξαγψγέρ ⇩ ενώ οι ειςαγψγέρ ⇧.
Εμπόπιο σπουίμψν: διεύπτνςη ελλείμμασορ, ιδίψρ
με σιρ φώπερ σηρ Ε.Ε. (-1,05 δις. ετπώ).
Σο 2019 οι ειςαγψγέρ σπουίμψν και ποσών σηρ
Γαλλίαρ διαμοπυώθηκαν ςε 51 δις. ετπώ (αύξηςη
1,8%, μεπίδιο 8,75% επί ςτνόλοτ γαλλικών
ειςαγψγών).

τνολικέρ γαλλικέρ ειςαγψγέρ σπουίμψν και ποσών, 2019
2019
Ειςαγψγέρ
Γαλλίαρ

50.864.859.124

Μεσαβολή
2019/2018

2018
49.951.979.427

Μεπίδιο
2019

1,83%

Μεπίδιο
2018

8,75%

8,79%

τνολικέρ γαλλικέρ ειςαγψγέρ σπουίμψν και ποσών
α΄ σεσπάμηνο 2020
Ειςαγψγέρ
Γαλλίαρ

α΄ 4μηνο 2020

α΄ 4μηνο 2019 Μεσαβολή

17.316.501.134 17.661.730.038

-1,95%

Μεπίδιο
2020
10,36%

Μεπίδιο
2019
8,99%

Πηγή: Γαλλική Τπηπεςία Σελψνείψν





2019: μεσαξύ σψν 30 ππώσψν κασηγοπιών ειςαγόμενψν
πποωόνσψν, οι 6 αυοπούν ςσον κλάδο σπουίμψν και ποσών:


Καπποί και υπούσα βπώςιμα (08): 22η θέςη



Χάπια και μαλακόςσπακα (03): 25η θέςη



Κπέασα και παπαπποωόνσα ςυαγίψν, βπώςιμα (02): 26η
θέςη



Ποσά, αλκοολούφα τγπά και ξύδι (22): 28η θέςη



Γάλα και πποωόνσα γαλακσοκομίαρ (04): 29η θέςη



Παπαςκετάςμασα λαφανικών, καππών και υπούσψν (20):
30η θέςη

Α΄ σεσπάμηνο 2020: 7 κασηγοπίερ μεσαξύ σψν 30 ππώσψν.
Πποςσέθηκαν σα παπαςκετάςμασα με βάςη δημησπιακά,
αλεύπια, είδη ζαφαποπλαςσικήρ (19)

Η Γαλλία σο 2019 ήσαν:


4ορ ςημανσικόσεπορ πελάσηρ ελληνικών
πποωόνσψν ςσην Ετπψζώνη,



6ορ ςσην ΕΕ-28 και



8ορ επί σοτ ςτνόλοτ,

με μεπίδιο 3,5% επί σψν ςτνολικών
ελληνικών εξαγψγών (3% σο 2018)
(Πηγή: ΕΛΣΑΣ)

Ελληνικέρ εξαγψγέρ σπουίμψν και ποσών
ςση Γαλλία, 2019 (ετπώ)
2019
193.161.776

2018
200.444.747

Μεσαβολή
2019/2018
-3,63%

Μεπίδιο
2019
18,01%

Μεπίδιο
2018
20,03%

Ελληνικέρ εξαγψγέρ σπουίμψν και ποσών
ςση Γαλλία, α΄ σεσπάμηνο 2020 (ετπώ)
α΄ 4μηνο 2020
52.597.227

α΄ 4μηνο 2019
60.108.833

Μεσαβολή
-12,50%

Μεπίδιο
2020
9,60%

Μεπίδιο
2019
19,10%

Πηγή: Γαλλική Τπηπεςία Σελψνείψν

Σο 2019 μεσαξύ σψν 30 ππώσψν κασηγοπιών ελληνικών εξαγψγών
ππορ ση Γαλλία, οι 10 αυοπούν ςσον κλάδο σπουίμψν και ποσών:
1

Χάπια και μαλακόςσπακα (03): 5η
θέςη

6

Ποσά, αλκοολούφα τγπά και ξύδι (22): 23η
θέςη

2

Παπαςκετάςμασα λαφανικών,
καππών και υπούσψν (20): 7η θέςη

7

Λαφανικά, υτσά, πίζερ και κόνδτλοι,
βπώςιμα (07): 24η θέςη

3

Γάλα και πποωόνσα γαλακσοκομίαρ
(04): 8η θέςη

8

Λίπη και λάδια ζψικά ή υτσικά (15): 25η
θέςη

4

Καπποί και υπούσα βπώςιμα (08):
15η θέςη

9

Κακάο και παπαςκετάςμασα ατσού (18): 28η
θέςη

5

Διάυοπα παπαςκετάςμασα
διασπουήρ (21): 22η θέςη

10

Παπαςκετάςμασα με βάςη δημησπιακά,
αλεύπια, είδη ζαφαποπλαςσικήρ (19): 30η
θέςη

Σο α΄ σεσπάμηνο 2020, μεσαξύ σψν 30 ππώσψν κασηγοπιών, οι 8
αυοπούν ςσον κλάδο σπουίμψν και ποσών (δεν πεπιλαμβάνονσαι σα
Ποσά, αλκοολούφα τγπά και ξύδι (22) και σα Παπαςκετάςμασα με
βάςη δημησπιακά, αλεύπια, είδη ζαφαποπλαςσικήρ (19))

ε επίπεδο πποωόνσψν (8χήυια ανάλτςη) σο 2019:
 1η θέςη: νψπέρ σςιπούπερ (αξία 27 εκ. ετπώ, μεπίδιο 2,5%,
μείψςη 1% ςε ςφέςη με σο 2018).
 2η θέςη: υέσα (αξία 24,6 εκ. ετπώ, μεπίδιο 2,3%, αύξηςη
8,5%)
 3η θέςη: νψπά λαβπάκια (αξία 16,5 εκ. ετπώ, μεπίδιο 1,5%,
μείψςη 9%)
 4η θέςη: γιαούπσια (αξία 6,8 εκ. ετπώ, μεπίδιο 0,6%,
ενστπψςιακή αύξηςη 42%)
 5η θέςη: πποςψπινά διασηπημένερ ελιέρ (ακασάλληλερ για
κασανάλψςη ςε ατσή σην κασάςσαςη) (αξία 6 εκ. ετπώ,
μεπίδιο 0,57% ενστπψςιακή αύξηςη 43%)
Πηγή: Γαλλική Τπηπεςία Σελψνείψν

Από σα λοιπά πποωόνσα ςτγκπασούνσαι οι ενστπψςιακέρ επιδόςειρ σψν
εξήρ:
 πολσοί για επάλειχη με κακάο ςσην 6η θέςη οι εξαγψγέρ σψν οποίψν
σεσπαπλαςιάςσηκαν (5 εκ. ετπώ)
 μείγμασα καππών και υπούσψν ςσην 7η θέςη, αύξηςη 29% (4,7 εκ. ετπώ)
 οινοπνετμασώδη ποσά (άλλα από ούζο, λικέπ κσλ.) ςση 13η θέςη, αύξηςη
53% (3,2 εκ. €)
 γιαούπσια με πποςθήκη ζάφαπηρ ςσην 22η θέςη, οι εξαγψγέρ σψν οποίψν
τπεπδιπλαςιάςσηκαν (1,7 εκ. ετπώ)
Ανσίθεσα, ςημανσικέρ μειώςειρ ςημείψςαν σα εξήρ πποωόνσα:
 ελαιόλαδο ςση 12η θέςη (αξία 3,5 εκ. ετπώ, μείψςη 6,7%)
 ποδάκινα κομπόςσα ςση 15η θέςη (αξία 2,7 εκ. ετπώ, μείψςη 27%)
 κπαςί άμοτ και σο Μοςφάσο Λήμνοτ ςση 16η θέςη (αξία 2,5 εκ. ετπώ,
μείψςη 53%)
 διάυοπα παπαςκετάςμασα διασπουήρ 25η θέςη, μείψςη 22% (1,7 εκ. €)
 μέλι ςσην 30η θέςη με μείψςη 40% (1,2 εκ. ετπώ)

Οι εξαγψγέρ ποσών (αλκοολούφψν και μη) κασέλαβαν σην 23η θέςη
μεσαξύ σψν ελληνικών εξαγψγών ππορ ση Γαλλία σο 2019 με ςτνολική
αξία 7,6 εκ. ετπώ, ςημανσικά μειψμένερ κασά 17%:


οι οίνοι (2204) κασέλαβαν σην 12η θέςη μεσαξύ σψν εξαγψγών
σπουίμψν και ποσών, με αξία 3,7 εκ. ετπώ, μειψμένη 40%



σα αποςσάγμασα, λικέπ και άλλα (2208) κασέλαβαν σην 13η θέςη με
αξία εξαγψγών 3,5 εκ. ετπώ, ατξημένη κασά 38%



οι φτμοί υπούσψν (2009) κασέλαβαν σην 17η θέςη με αξία εξαγψγών
2,1 εκ. ετπώ, ελαυπώρ ατξημένη κασά 3%



η μπύπα (2203) βπέθηκε ςσην 59η θέςη με αξία εξαγψγών 151 φιλ.
ετπώ, ατξημένη ςημανσικά κασά 51%



σα νεπά με πποςθήκη ζάφαπηρ ή άλλψν γλτκανσικών ή
απψμασιςμένα (2202) σεσπαπλαςίαςαν σην αξία σψν εξαγψγών σοτρ
(38 φιλ. ετπώ).








Εγφώπια παπαγψγή
Φώπερ παπαγψγοί ανσαγψνιςσικών πποωόνσψν,
οπιςμένερ εκ σψν οποίψν απολαμβάνοτν και σο
ππονόμιο σηρ εγγύσησαρ με ση Γαλλία

Αναλύονσαρ σον ανσαγψνιςμό για σα 15 ππώσα
ελληνικά εξαγόμενα πποωόνσα σπουίμψν, ατσόρ
πποέπφεσαι κτπίψρ από σην Ιςπανία, σην Ισαλία,
ση Γεπμανία, σην Ολλανδία, σο Βέλγιο και σο Ην.
Βαςίλειο.
Από σα 15 ππώσα πποωόνσα σπουίμψν ποτ εξάγει
η Ελλάδα ςση Γαλλία, ςσα 8 κασέφει σην 1η θέςη
μεσαξύ σψν ππομηθετσών σηρ Γαλλίαρ

15 ππώσα ελληνικά εξαγόμενα πποωόνσα - Μεπίδια Ελλάδαρ ςε
ςτνολικέρ ειςαγψγέρ Γαλλίαρ – Ανσαγψνιςμόρ από άλλερ φώπερ (2019)
α/α ΚΟ – Πεπιγπαυή πποωόνσορ

Αξία ελλ.
εξαγψγών

Αξία γαλλ.
ειςαγψγών

Μεπίδιο
Ελλάδαρ

Θέςη
Ελλάδαρ
μεσαξύ
ππομηθετσών
Γαλλίαρ

Ανσαγψνιςμόρ

03028530 Σςιπούπερ νψπέρ ή
1 διασηπημένερ με απλή χύξη

27.202.466

49.115.786

55,38%

1η

04069032 Υέσα (άλλη από
ατσή ποτ πποοπίζεσαι για
2 μεσαποίηςη)

24.674.026

44.359.663

55,62%

1η

16.505.647

39.804.391

41,47%

1η

Ολλανδία (12%),
Ιςπανία (11%), Ισαλία
(10%), Σοτπκία (7,3%)
Δανία (21,5%),
Γεπμανία (13,5%),
Ιςπανία (5%),
Ισαλία (4%)
Ιςπανία (19,5%),
Ολλανδία (12,5%),
Ισαλία (8,3%), Σοτπκία
(6,3%), Ην. Βαςίλειο
(5%)

1η

Γεπμανία (23,7%),
Ιςπανία (13,6%)

03028410 Λαβπάκια νψπά ή
3 διασηπημένα με απλή χύξη
04031019 Γιαούπσια μη
απψμασιςμένα και φψπίρ
4 πποςθήκη υπούσψν ή κακάο
07112010 Ελιέρ διασηπημένερ
πποςψπινά, ακασάλληλερ για
διασπουή ςσην κασάςσαςη
5 ποτ βπίςκονσαι

6.859.265

6.128.114

11.113.827

61,72%

7.152.881

85,67%

1η

18069060 Πολσοί για
επάλειχη ςε χψμί, ποτ
6 πεπιέφοτν κακάο

4.984.594 148.009.215

3,37%

6η

20089774 Μείγμασα καππών
7 και υπούσψν

4.681.630

29,50%

1η

15.870.773

Ιςπανία (8,3%), Ισαλία
(2,6%), Αίγτπσορ
(1,4%), Βέλγιο (1,2%)
Ισαλία (56%), Γεπμανία
(18,5%), Πολψνία
(5,9%), Ολλανδία
(5,8%), Βέλγιο (4,9%)
Γεπμανία (22,6%),
Ιςπανία (15,9%),
Ολλανδία (13,3%),
Ισαλία (11,5%)

α/α ΚΟ – Πεπιγπαυή πποωόνσορ

Αξία ελλ.
εξαγψγών

Αξία γαλλ.
ειςαγψγών

Μεπίδιο
Ελλάδαρ

Θέςη Ελλάδαρ
μεσαξύ
ππομηθετσών
Γαλλίαρ

Ανσαγψνιςμόρ

4.228.272

150.994.085

2,80%

6η

4.139.100

132.093.798

3,13%

3η

21069092 Παπαςκετάςμασα
10 διασπουήρ π.δ.κ.α.

3.791.692

453.627.286

0,84%

19η

03022980 Πλασύχαπα νψπά ή
11 διασηπημένα με απλή χύξη

3.559.092

112.278.552

3,17%

7η

15091020 Εξαιπεσικό παπθένο
12 ελαιόλαδο

3.482.399

261.782.943

1,33%

6η

22089069 Οινοπνετμασώδη ποσά
(άλλα από ούζο, λικέπ,
13 αποςσάγμασα)

3.230.632

42.585.917

7,59%

3η

3.063.339

7.085.192

43,24%

1η

Βέλγιο (60%), Ισαλία
(19%), Ολλανδία (7,6%),
Γεπμανία (3,8%), Ιςπανία
(3%)
Μαπόκο (36,7%), Βέλγιο
(12,7%), Ισαλία (3%),
Γεπμανία (1,5%)
Ελβεσία (16,9%),
Ολλανδία (13,2%),
Πολψνία (11,7%),
Γεπμανία (11%),
Ην. Βαςίλειο (6%),
Ιςπανία (5,6%)
Ην. Βαςίλειο (38%)
οτηδία (33,6%),
Ολλανδία (7,9%),
Ιπλανδία (5,4%), Δανία
(5%), Ιςπανία (4,8%)
Ιςπανία (56%), Ισαλία
(23,4%), Στνηςία (11,8%),
Ποπσογαλία (3,6%),
Βέλγιο (2%)
Ισαλία (55,4%), Ην.
Βαςίλειο (15%) Φονγκ
Κονγκ (5,6%), Ολλανδία
(5,2%)
Μαπόκο (32,8%), Ιςπανία
(16%), Βέλγιο (3%), Ισαλία
(2,6%)

2.751.597

5.099.142

53,96%

1η

Γεπμανία (25%), Ιςπανία
(19%), Ισαλία (1%)

8
9

08105000 Νψπά ακσινίδια
20057000 Ελιέρ,
παπαςκεταςμένερ ή
διασηπημένερ

14 20085069 Βεπίκοκα κομπόςσα
20087079 Ροδάκινα,
παπαςκεταςμένα ή διασηπημένα
15 με πποςθήκη ζάφαπηρ









Εσαιπείερ αγποσοδιασπουικού σομέα επηπεάςσηκαν με διαυοπεσικούρ σπόποτρ


Εσαιπείερ ποτ ππομηθεύοτν αλτςίδερ λιανικού εμποπίοτ: ανσαπόκπιςη ςε
ατξημένη ζήσηςη κασαναλψσικού κοινού



Ππομηθετσέρ σομέα εςσίαςηρ: δπαςσηπιόσησα οτςιαςσικά διεκόπη

Γαλλικόρ αγποσοδιασπουικόρ σομέαρ κλήθηκε να ανσιμεσψπίςει δύο
πποκλήςειρ: πιζική αλλαγή ςσην κασανάλψςη, η οποία μεσασοπίςσηκε από
σην εςσίαςη ππορ σο λιανικό εμπόπιο, και σατσόφπονα ση διασήπηςη σοτ
επιπέδοτ σηρ δπαςσηπιόσησαρ σψν αλτςίδψν λιανικού εμποπίοτ τπό ςτνθήκερ
μειψμένοτ πποςψπικού.
Από επικοινψνία με ειςαγψγείρ ελληνικών σπουίμψν ςση Γαλλία
επιβεβαιώθηκαν σα ανψσέπψ: πσώςη εξαγψγών για πποωόνσα ποτ
απετθύνονσαι ςε ξενοδοφεία και εςσιασόπια. Αποθήκετςη πποωόνσψν με
μεγαλύσεπη διάπκεια ζψήρ, δψπεάν πποςυοπά ςε ιδπύμασα και νοςοκομεία
πποωόνσψν με μικπόσεπη διάπκεια ζψήρ (π.φ. γιαούπσια). Ψςσόςο, οι εσαιπείερ
ποτ ππομηθεύοτν ςοτπεπμάπκεσ δήλψςαν εξαιπεσικά ικανοποιημένερ.
Με σην άπςη σψν πεπιοπιςμών, η οποία ξεκίνηςε ςσαδιακά από σιρ 11 Μαΐοτ
σ.έ., η κασάςσαςη ςσην αγοπά έφει απφίςει να εξομαλύνεσαι.

Σο γαλλικό κασαναλψσικό κοινό θεψπείσαι διεθνώρ ιδιαίσεπα απαισησικό και
εκλεκσικό, λόγψ σηρ μακπάρ παπάδοςηρ σηρ φώπαρ ςσην παπαγψγή και
κασανάλψςη εδεςμάσψν τχηλήρ γαςσπιμαπγικήρ αξίαρ. Βαςικά κπισήπια ποτ
ςτνθέσοτν σην κασαναλψσική ςτμπεπιυοπά σψν Γάλλψν:






Πποωόνσα “made in France”: σο 2015 σο “made in France” ανσιπποςώπετε σο 81%
σηρ ςτνολικήρ κασανάλψςηρ σψν νοικοκτπιών. Όςον αυοπά σον κλάδο
σπουίμψν και ποσών σο ποςοςσό ατσό ανέπφεσαι ςε 60%.
Βιολογικά πποωόνσα: η Γαλλία αποσελεί σην 3η μεγαλύσεπη αγοπά βιολογικών
πποωόνσψν ςσον κόςμο (μεσά σιρ ΗΠΑ και ση Γεπμανία). Σο 2019, πάνψ από 9
ςσοτρ 10 Γάλλοτρ κασαναλψσέρ κασανάλψςαν σακσικά βιολογικά πποωόνσα,
δηλαδή σοτλάφιςσον μία υοπά σο μήνα.
εβαςμόρ ςσο πεπιβάλλον: τπεύθτνη πποςέγγιςη κασανάλψςηρ. Έννοιερ
όπψρ βιψςιμόσησα, υιλικέρ ππορ σο πεπιβάλλον ππώσερ ύλερ, αλλά και
ςτςκεταςίερ πποωόνσψν, παίζοτν ςημανσικό πόλο ςσην επιλογή πποωόνσψν.



Καινοσομία: διαυοποποίηςη σψν πποωόνσψν μέςψ καινοσόμψν ιδεών και
λύςεψν.



Ατθενσικόσησα: πποωόνσα παπαδοςιακά, ποτ πποβάλλοτν σον σόπο
πποέλετςήρ σοτρ αλλά και σην ππψσόστπη διαδικαςία παπαγψγήρ σοτρ.

Ετφαπιςσώ πολύ για σην πποςοφή
ςαρ!
Γπαυείο ΟΕΤ Παπιςίψν

17 rue Auguste Vacquerie
Paris 75116, France
Σηλ.: +33 1 47 20 26 60
Fax: +33 1 40 70 19 04
E-mail: ecocom-paris@mfa.gr
URL: www.agora.mfa.gr

