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Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας
κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία έχουν αντληθεί από τη
Eurostat, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε πτώση της τάξης του 2,6% κατά το
διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 1,94 δισ.
ευρώ. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά το ανωτέρω διάστημα σημείωσε μείωση της τάξης
του 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, φθάνοντας τα 517,2 εκατ. ευρώ, από
529,3 εκατ. ευρώ το 2016. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση
διάστημα κινήθηκαν και αυτές πτωτικά κατά 2,7% και ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ. Το εμπορικό
ισοζύγιο παρουσίασε μικρή βελτίωση 3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2016, παραμένοντας,
ωστόσο, ελλειμματικό για τη χώρα μας (-911,3 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών
από τις εξαγωγές ανήλθε σε 36,2%
Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας, 9μηνο 2017
9μηνο 2017
9μηνο 2016
Μεταβολή
Εξαγωγές
517.174.396
529.310.603
-2,3%
Εισαγωγές
1.428.528.882 1.467.716.865
-2,7%
Όγκος Εμπορίου
1.945.703.278 1.997.027.468
-2,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-911.354.486
-938.406.262
-2,9%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Α. Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία – Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα
Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, την πρώτη θέση
μεταξύ των κατηγοριών εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνει το αλουμίνιο και τα προϊόντα
αυτού, με μερίδιο 14,6% επί των συνολικών εξαγωγών προς τη χώρα και αξία 75 εκ. ευρώ,
αυξημένη κατά 7,3%. Στη 2η θέση βρίσκονται τα φαρμακευτικά προϊόντα με 58,6 εκατ. € και
μερίδιο 11,3%. Ακολουθούν οι πλαστικές ύλες με 42,6 εκατ. € και μερίδιο 8,2%, τα προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας με 41,6 εκατ. € και μερίδιο 8,0% και τα παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών
και φρούτων με 31,7 εκατ. € και μερίδιο 6,1%. Οι πρώτες πέντε κατηγορίες κατέχουν το 48,3%
του συνόλου των εξαγωγών, ενώ οι πρώτες 20 κατηγορίες συγκεντρώνουν το 83,9% του συνόλου
των εξαγωγών. Μεταξύ των 20 πρώτων κατηγοριών προϊόντων, αξιοσημείωτη αύξηση κατά το υπό
εξέταση διάστημα σημείωσαν οι: [38] Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών (79%), [28]
Ανόργανα χημικά (69%), [15] Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά (32%) και [73] Τεχνουργήματα από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (20%). Από την άλλη πλευρά, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι:
[08] Καρποί και φρούτα βρώσιμα. Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (44%), [33] Καλλυντικά και
προϊόντα αρωματοποιίας (29%), [85] Μηχανές και συσκευές για την αναπαραγωγή ήχου και
εικόνας (28%) (βλ. αναλυτικό πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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10 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
Αναλυτικότερα, στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές
σε επίπεδο οκταψήφιας ανάλυσης Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία 9μηνο 2017
10 πρώτα προϊόντα (CN8)
CN8 Περιγραφή προϊόντος
9μηνο 2017 9μηνο 2016 Μεταβολή
30049000 Φάρμακα, παρασκευασμένα για
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
46.136.677
40.322.930
14,4%
03028530 Τσιπούρες νωπές ή διατηρημένες με απλή
ψύξη
22.382.273
20.960.620
6,8%
76061292 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από κράματα
αργιλίου, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm αλλά
μικρότερο των 3 mm, σε σχήμα τετράγωνο ή
ορθογώνιο
18.461.277
8.639.850
113,7%
74111010 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
καθαρισμένο, ευθείς
17.763.512
15.992.366
11,1%
03028410 Λαβράκια νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη
15.059.626
13.755.604
9,5%
04069032 Φέτα (άλλη από αυτή που προορίζεται για
μεταποίηση)
14.220.849
12.789.794
11,2%
74111090 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
καθαρισμένο, άλλοι από τους ευθείς
13.195.155
10.794.142
22,2%
99SSS999 Εμπιστευτικά προϊόντα
10.161.667
9.367.758
8,5%
27101921 Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων
10.085.005
12.566.656
-19,7%
76061220 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από κράματα
αργιλίου, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm, σε
σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, βαμμένες,
βερνικωμένες ή επενδυμένες με πλαστική ύλη
10.029.790
18.723.304
-46,4%
Σύνολο 10 πρώτων εξαγόμενων προϊόντων
177.495.831 163.913.024
8,3%
Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία
517.174.396 529.310.603
-2,3%

Μερίδιο

8,9%
4,3%

3,6%
3,4%
2,9%
2,7%
2,6%
2,0%
2,0%

1,9%
34,3%
100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Από τον πίνακα προκύπτει ότι τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 30049000) κατέχουν την
πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία με μερίδιο 8,9%. Κατά το εννεάμηνο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος σημείωσε αύξηση της τάξης
του 14,4% και ανήλθε σε 46,1 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι νωπές τσιπούρες (ΚΣΟ
03028530), η αξία των οποίων ανήλθε σε 22,4 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 4,3% επί των
συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι πλάκες, ταινίες και φύλλα από
κράματα αλουμινίου (ΚΣΟ 76061292) με ύψος εξαγωγών 18,5 εκ. ευρώ (εντυπωσιακά αυξημένο
κατά 114%) και μερίδιο 3,6%, οι ευθείς σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 74111010) με εξαγωγές ύψους
17,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,4%. Τα νωπά λαβράκια (ΚΣΟ 03028410) με εξαγωγές ύψους 15 εκ.
ευρώ και μερίδιο 2,9% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων
προϊόντων στη Γαλλία κατά το 9μηνο του 2017.
Β. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία - Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα
Από την πλευρά των ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία, την πρώτη θέση μεταξύ των
κατηγοριών προϊόντων καταλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα με εισαγωγές συνολικού ύψους
165 εκ. ευρώ και μερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών 11,6%. Στη 2 η θέση βρίσκονται τα
κρέατα και παραπροϊόντα με 144,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 10% και ακολουθούν τα καλλυντικά και
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προϊόντα αρωματοποιίας με 81,9 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,7%, τα αυτοκίνητα οχήματα με 75,4 εκ.
ευρώ και μερίδιο 5,3%, και τα προϊόντα αεροπλοΐας με 75 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,3%. Η σύνθεση
των γαλλικών εισαγωγών στην Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερη διασπορά από τη σύνθεση των
ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, με τις πρώτες πέντε κατηγορίες προϊόντων να
καταλαμβάνουν το 38% του συνόλου των εισαγωγών από τη Γαλλία, ενώ στις 20 πρώτες
κατηγορίες αντιστοιχεί το 75,7%.
Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων μεταξύ των 20 πρώτων,
σημείωσαν μείωση κατά το υπό εξέταση διάστημα, με τις κατηγορίες [84] Πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, [61] Ενδύματα και
συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά, [30] Φαρμακευτικά προϊόντα και [04] Γάλα και προϊόντα
γαλακτοκομίας να καταγράφουν την πιο σημαντική πτώση κατά 21,5%, 18,7%. 17,3% και 15,6%
αντίστοιχα. Αντίθετα, θεαματική άνοδο σημείωσαν τα προϊόντα της κατηγορίας [99] Άλλα
προϊόντα, τα οποία από τις 2.715 ευρώ εκτοξεύθηκαν στα 35 εκ. ευρώ, [88] Αεροπλοΐα ή
διαστημοπλοΐα (αύξηση 56,5%) και [72] Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας (αύξηση 54,8%) (βλ.
αναλυτικό πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Τα 10 πρώτα εισαγόμενα προϊόντα
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι ελληνικές εισαγωγές σε επίπεδο
οκταψήφιας ανάλυσης Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία 9μηνο 2017
10 πρώτα προϊόντα (CN8)
CN8 Περιγραφή προϊόντος
30049000 Φάρμακα, παρασκευασμένα για
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
88021200 Ελικόπτερα με βάρος χωρίς φορτίο που
υπερβαίνει τα 2 000 kg
02012030 Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή
χωρισμένα από κρέατα βοοειδών, νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη
33049900 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος
(μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα
για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα
από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα
παρασκευάσματα για το μαύρισμα (άλλα από τα
παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των
χεριών ή των ποδιών και τις πούδρες)
99SSS999 Εμπιστευτικά προϊόντα
02011000 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
87033219 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα
αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, μόνο με
εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση
(ντίζελ ή ημιντίζελ) με κυλινδρισμό που υπερβαίνει
τα 1 500 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3,
καινούρια
74081100 Σύρματα από χαλκό καθαρισμένο, στα
οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει τα 6 mm
17019910 Ζάχαρη άσπρη

9μηνο 2017

9μηνο 2016

Μεταβολή

Μερίδιο

108.097.818

128.716.708

-16,0%

7,6%

61.667.088

0

40.471.137

43.879.718

-7,8%

2,8%

35.844.920
34.798.629

34.538.176
2.715

3,8%
1281617,5%

2,5%
2,4%

28.469.397

35.755.552

-20,4%

2,0%

21.356.046

24.788.988

-13,8%

1,5%

20.618.397
17.800.303

21.212.887
9.715.914

-2,8%
83,2%

1,4%
1,2%

4,3%
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CN8 Περιγραφή προϊόντος
02031110 Χοιροειδή κατοικίδια, σε ολόκληρα
σφάγια ή μισά σφάγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη
Σύνολο 10 πρώτων εισαγόμενων προϊόντων
Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία

9μηνο 2017

9μηνο 2016

17.145.100
386.268.835
1.428.528.882

17.611.366
316.222.024
1.467.716.865

Μεταβολή

Μερίδιο

-2,6%
22,2%
-2,7%

1,2%
27,0%
100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 30049000)
κατέχουν την πρώτη θέση και μεταξύ των ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία με μερίδιο 7,6%.
Κατά το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, η αξία των εισαγωγών του προϊόντος σημείωσε
μείωση κατά 16% και ανήλθε σε 108,1 εκ. ευρώ. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ένα
πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν, ήτοι ελικόπτερα με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg
(ΚΣΟ 88021200) με ύψος εισαγωγών 61,7 εκ. ευρώ και μερίδιο 4,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται
τα μέρη νωπών κρεάτων βοοειδών (ΚΣΟ 02012030) με εισαγωγές ύψους 40,5 εκ. ευρώ και μερίδιο
2,8%. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με τα προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ (ΚΣΟ 33049900)
με εισαγωγές ύψους 35,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 2,5% και εμπιστευτικά προϊόντα με εισαγωγές
ύψους 34,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 2,4%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία 9μηνο 2017
20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων (CN2)
CN2 - Περιγραφή προϊόντος
76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο
30 Φαρμακευτικά προϊόντα
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα
03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια
20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και
φρούτων ή άλλων μερών φυτών
74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό
04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών,
μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές,
συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των
μηχανών και συσκευών
73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της
απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες, κεριά ορυκτά
33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και
καλλυντικά παρασκευάσματα
85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα
μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των
εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη
και εξαρτήματα των συσκευών αυτών
99 Άλλα προϊόντα
61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος,
πλεκτά
26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες
28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή
οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των
ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων
γαιών ή των ισοτόπων
08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα. Φλούδες
εσπεριδοειδών ή πεπονιών
90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή
κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας.
Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής.
Ωρολογοποιία. Μουσικά όργανα. Μέρη και
εξαρτήματα
15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της
διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα.
Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης
Σύνολο 20 πρώτων κατηγοριών προϊόντων
Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς Γαλλία

9μηνο 2017
75.447.266
58.598.199
42.610.799

9μηνο 2016
70.314.412
51.446.904
45.123.730

Μεταβολή
7,3%
13,9%
-5,6%

Μερίδιο
2017
14,6%
11,3%
8,2%

41.617.077

40.849.647

1,9%

8,0%

31.718.869
31.622.533

33.276.413
27.577.564

-4,7%
14,7%

6,1%
6,1%

20.091.718

19.183.555

4,7%

3,9%

14.310.711
12.693.508
12.538.784

14.802.340
10.564.261
7.004.332

-3,3%
20,2%
79,0%

2,8%
2,5%
2,4%

12.374.297

14.267.277

-13,3%

2,4%

10.937.835

15.475.594

-29,3%

2,1%

10.734.024
10.192.767

14.861.515
10.024.634

-27,8%
1,7%

2,1%
2,0%

9.788.669
8.990.334

10.533.509
8.327.806

-7,1%
8,0%

1,9%
1,7%

7.718.760

4.563.985

69,1%

1,5%

7.430.535

13.230.326

-43,8%

1,4%

7.262.324

7.285.579

-0,3%

1,4%

7.130.894
433.809.903
517.174.396

5.416.492
424.129.875
529.310.603

31,7%
2,3%
-2,3%

1,4%
83,9%
100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία 9μηνο 2017
20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων (CN2)
CN2 - Περιγραφή προϊόντος
30 Φαρμακευτικά προϊόντα
02 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα
33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και
καλλυντικά παρασκευάσματα
87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα
οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά
τους
88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα
38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών
85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη
τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου,
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του
ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των
συσκευών αυτών
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές
και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και
συσκευών
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες
72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας
99 Άλλα προϊόντα
04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, μέλι
φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά
62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από
τα πλεκτά
10 Δημητριακά
90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή
κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα
και συσκευές ιατροχειρουργικής. Ωρολογοποιία. Μουσικά
όργανα. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή
συσκευών
17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα
22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι
19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια,
τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής
74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό
Σύνολο 20 πρώτων κατηγοριών εισαγόμενων προϊόντων
Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία

9μηνο 2017
165.033.396
144.787.296

9μηνο 2016
199.499.906
167.064.939

Μεταβολή
-17,3%
-13,3%

Μερίδιο
2017
11,6%
10,1%

81.963.250

82.549.843

-0,7%

5,7%

75.398.441
75.141.189
66.471.824

69.584.298
48.008.722
68.839.683

8,4%
56,5%
-3,4%

5,3%
5,3%
4,7%

61.066.900

66.170.038

-7,7%

4,3%

54.823.412
49.403.130
38.532.379
34.798.629

69.802.673
-21,5%
54.016.321
-8,5%
24.885.739
54,8%
2.715 1281617,5%

3,8%
3,5%
2,7%
2,4%

30.751.111
29.187.303

36.447.644
35.918.489

-15,6%
-18,7%

2,2%
2,0%

28.498.080
26.514.928

26.091.780
25.745.280

9,2%
3,0%

2,0%
1,9%

25.590.842
24.120.082
23.945.645

28.732.302
25.566.282
24.368.697

-10,9%
-5,7%
-1,7%

1,8%
1,7%
1,7%

22.861.441
26.381.584
22.025.332
22.616.630
1.080.914.610 1.102.293.565
1.428.528.882 1.467.716.865

-13,3%
-2,6%
-1,9%
-2,7%

1,6%
1,5%
75,7%
100,0%
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