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Πνξεία δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο - Γαιιίαο θαηά ην έηνο 2020
Σν δηκεξέο εκπόξην Διιάδαο-Γαιιίαο θαηέγξαςε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,2% θαηά ην έηνο
2020, παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ από ηελ θξίζε πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία
Covid-19. ύκθσλα κε πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (έρνπλ αληιεζεί από
ηε Eurostat), ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ν όγθνο εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ
δηακνξθώζεθε ζε 3,9 δηζ. επξώ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία,
ζεκεηώλνληαο εληππσζηαθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 48,5% ζε ζρέζε κε ην 2019 θαη
δηακνξθώζεθαλ ζε 1,78 δηζ. επξώ από 1,19 δηζ. επξώ ην 2019. Οη εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε
Γαιιία θηλήζεθαλ πησηηθά θαηά 11,7% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 2,14 δηζ. επξώ. Χο απνηέιεζκα ην
εκπνξηθό ηζνδύγην, ην νπνίν παξακέλεη ειιεηκκαηηθό γηα ηε ρώξα καο, θαηέγξαςε ζεακαηηθή
βειηίσζε θαηά 864 εθ. επξώ, κε ην έιιεηκκα λα δηακνξθώλεηαη ζε 366 εθ. επξώ. Δληππσζηαθή
βειηίσζε παξνπζίαζε θαη ην πνζνζηό θάιπςεο ησλ εηζαγσγώλ από ηηο εμαγσγέο, ην νπνίν
δηακνξθώζεθε ζε 83%, ζαθώο βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2019 (49%).
Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο – Γαιιίαο 2020 (ζε επξώ)
2020
2019
Μεηαβνιή
1.776.949.728
1.196.151.596
48,56%
Διι. Δμαγσγέο
2.143.511.909
2.426.704.798
-11,67%
Διι. Δηζαγσγέο
3.920.461.637
3.622.856.394
8,21%
Όγθνο Δκπνξίνπ
-366.562.181
-1.230.553.202
-70,21%
Δκπνξηθό Ιζνδύγην
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Α.

Διιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία

Η ζεακαηηθή αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γαιιία θαηά ην 2020 νθείιεηαη
νπζηαζηηθά ζηελ αύμεζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ 2 πξντόλησλ: ησλ ζπζθεπαζκέλσλ θαξκάθσλ
(ΚΟ 3004), αθελόο, ε αμία ησλ εμαγσγώλ ησλ νπνίσλ εθηνμεύζεθε ζηα 929 εθ. επξώ, έρνληαο
ππεξδηπιαζηαζηεί (αύμεζε 131%) ζε ζρέζε κε ην 2019, θαηαιακβάλνληαο ζε κεξίδην πεξηζζόηεξν
από ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε Γαιιία (52,3%), θαη αθεηέξνπ ησλ
πεηξειαηνεηδώλ (ΚΟ 2710), ε αμία ησλ νπνίσλ απμήζεθε θαηά 145% θαη αλήιζε ζε 108 εθ.
επξώ, θαηαιακβάλνληαο ηε 2ε ζέζε κε κεξίδην 6,1% επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο
ηε Γαιιία. Δάλ αθαηξέζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ δύν απηώλ πξντόλησλ, ηόηε νη ζπλνιηθέο ειιεληθέο
εμαγσγέο ην 2020 παξνπζηάδνπλ κηθξή πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% ζε ζρέζε κε ην 2019.
Όζνλ αθνξά ζηα ινηπά πξντόληα, ηελ 3ε ζέζε κεηαμύ ησλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ
θαηαιακβάλνπλ νη πιάθεο θαη ηαηλίεο από αξγίιην (ΚΟ 7606) κε αμία 70 εθ. επξώ θαη κεξίδην
3,9%, έρνληαο θαηαγξάςεη νξηαθή αύμεζε θαηά 0,5% θαη νη ζσιήλεο από ραιθό (ΚΟ 7411) κε
ύςνο εμαγσγώλ 55,7 εθ. επξώ θαη κεξίδην 3,1%. Σελ πξώηε πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ ηα λσπά
ςάξηα (ΚΟ 0302) κε αμία εμαγσγώλ 53 εθ. επξώ θαη κεξίδην 3%.
Μεηαμύ ησλ πξντόλησλ κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο θαηά ην 2020, εθηόο από ηα
ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα θαη ηα πεηξειαηνεηδή, πεξηιακβάλνληαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα (ΚΟ
8703) πνπ 6πιαζίαζαλ ηελ αμία ηνπο θαη αλήιζαλ ζε 13,6 εθ. επξώ, νη πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο
από πιαζηηθέο ύιεο (ΚΟ 3920), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 38% θαη
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δηακνξθώζεθαλ ζε 10,8 εθ. επξώ, νη ζπζθεπέο γηα ηελ επεμεξγαζία πιώλ κε κεζόδνπο πνπ
απαηηνύλ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο, όπσο νη ζεξκαληήξεο, απνζηεηξσηήξεο, ζηεγλσηήξεο θ.ά.
(ΚΟ 8419), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 40% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 10 εθ. επξώ,
θαζώο θαη ηα ζαπνύληα (ΚΟ 3401) πνπ δηπιαζίαζαλ ηελ αμία ηνπο ζηα 9,9 εθ. επξώ. Από ηα
αγξνηηθά πξντόληα δηαηξνθήο, ζεκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο ηπξηώλ (ΚΟ 0406)
θαηά 45% θαη αμία 30,4 εθ. επξώ, γηανπξηηώλ (ΚΟ 0403) θαηά 42% (αμία 12,8 εθ. επξώ) θαη
ειαηνιάδνπ (ΚΟ 1509) θαηά 15% (αμία 9,6 εθ. επξώ), ην νπνίν, σζηόζν, δελ πεξηιακβάλεηαη
πιένλ ζηα 20 πξώηα ειιεληθά πξντόληα (22ε ζέζε).
Αληηζέησο, πησηηθά θηλήζεθαλ νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α. (ΚΟ
2106) θαηά 18,3%, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 13,8 εθ. επξώ θαζώο θαη ησλ κεηαιιεπκάησλ
αξγηιίνπ (ΚΟ 2606), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ κεηώζεθαλ θαηά 17,6% θαη αλήιζαλ ζε 11,4 εθ.
επξώ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 20 πξώηα ειιεληθά εμαγόκελα πξντόληα
πξνο ηε Γαιιία, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 83,5% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα.
Γεληθόηεξα, παξαηεξνύκε όηη ηα ελ ιόγσ πξντόληα παξνπζηάδνπλ ζεακαηηθή κέζε αύμεζε 74%.
Διιεληθέο Δμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία 2020 – 20 πξώηα πξντόληα (ζε επξώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή Πξντόληνο
3004 Φάξκαθα πνπ παξνπζηάδνληαη κε
κνξθή δόζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε
ιηαληθή πώιεζε
2710 Λάδηα από πεηξέιαην ή από
αζθαιηνύρα νξπθηά, άιια από ηα
αθαηέξγαζηα ιάδηα
7606 Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από
αξγίιην, κε πάρνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm
7411 σιήλεο θάζε είδνπο από ραιθό
0302 Φάξηα λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή
ςύμε
2008 Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα
κέξε θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή
δηαηεξεκέλα
7604 Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο
από αξγίιην
0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί
7607 Φύιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, από αξγίιην
κε πάρνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm
2818 Σερλεηό θνξνύλδην, ρεκηθά
θαζνξηζκέλν ή κε. Ομείδην ηνπ αξγηιίνπ.
Yδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ
3921 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο,
ηαηλίεο θαη ινπξίδεο από πιαζηηθέο ύιεο
2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
8703 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια
απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά
πξνζώπσλ
2005 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή
δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό
νμύ, όρη θαηεςπγκέλα
0403 Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια θαη
πεγκέλε θξέκα, γηανύξηη, θεθίξ θαη άιια
γάιαηα θαη θξέκεο

2020

2019

Μεηαβνιή Μεξίδην
2020/2019
2020

928.492.955

402.036.304

130,9%

52,3%

108.589.883

44.418.134

144,5%

6,1%

70.180.491
55.759.268

69.844.177
54.720.888

0,5%
1,9%

3,9%
3,1%

52.737.377

52.250.538

0,9%

3,0%

35.051.344

33.056.885

6,0%

2,0%

34.598.135
30.443.198

33.721.855
20.989.802

2,6%
45,0%

1,9%
1,7%

21.561.002

21.451.830

0,5%

1,2%

20.190.814

17.721.743

13,9%

1,1%

18.083.012
13.850.324

17.162.499
16.945.553

5,4%
-18,3%

1,0%
0,8%

13.584.740

2.072.150

555,6%

0,8%

13.526.783

12.058.453

12,2%

0,8%

12.826.165

9.005.174

42,4%

0,7%
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ΚΟ Πεξηγξαθή Πξντόληνο
2020
2019
99SS Δκπηζηεπηηθά πξντόληα, π.δ.θ.α.
11.764.192
12.123.659
2606 Μεηαιιεύκαηα αξγηιίνπ θαη ηα
εκπινπηηζκέλα απ' απηά
11.412.429
13.847.907
3920 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο,
ηαηλίεο θαη ινπξίδεο, από πιαζηηθέο ύιεο κε
θπςειώδεηο, κε εληζρπκέλεο νύηε κε
απαλσηέο ζηξώζεηο νύηε όκνηα
ζπλδπαζκέλεο κε άιιεο ύιεο, ρσξίο ππόζεκα
10.846.610
7.856.958
8419 πζθεπέο θαη δηαηάμεηο, έζησ θαη αλ
ζεξκαίλνληαη κε ειεθηξηζκό, γηα ηελ
επεμεξγαζία πιώλ κε κεζόδνπο πνπ απαηηνύλ
αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο, άιιεο από ηηο
νηθηαθέο ζπζθεπέο
9.971.412
7.118.183
3401 απνύληα. Πξντόληα θαη
παξαζθεπάζκαηα νξγαληθά πνπ ελεξγνύλ
πάλσ ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε, πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη αληί ζαπνπληνύ
9.904.541
4.813.289
ύλνιν 20 πξώησλ πξντόλησλ
1.483.374.675
853.215.981
ύλνιν ειι. εμαγσγώλ πξνο ηε Γαιιία
1.776.949.728 1.196.151.596
Διι. εμαγσγέο εθηόο θαξκάθσλ &
πεηξειαηνεηδώλ
739.866.890
749.697.158
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

B.

Μεηαβνιή Μεξίδην
2020/2019
2020
-3,0%
0,7%
-17,6%

0,6%

38,1%

0,6%

40,1%

0,6%

105,8%
73,9%
48,6%

0,6%
83,5%
100,0%

-1,3%

Διιεληθέο εηζαγσγέο από ηε Γαιιία

Από ηελ πιεπξά ησλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ από ηε Γαιιία, ηελ 1ε ζέζε θαηαιακβάλνπλ
ηα θάξκαθα (ΚΟ 3004) κε κεξίδην 10% θαη αμία 157 εθ. επξώ. Αθνινπζνύλ ηα λσπά θξέαηα
βννεηδώλ (ΚΟ 0201) κε κεξίδην 6,7% θαη αμία 104 εθ. επξώ, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα (ΚΟ
8703), ηα νπνία θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή πηώζε 39% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 55 εθ. επξώ θαη ηα
πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν (ΚΟ 7208) κε κεξίδην 3,3% θαη αμία 52 εθ. επξώ, έρνληαο
απμεζεί θαηά 10%. Σελ πξώηε πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ νη ζαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία (ΚΟ
8903), θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 3,2%, κε αμία εηζαγσγώλ 50 εθ. επξώ θαη αύμεζε 21,6%. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί όηη νη γαιιηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειόηεξν
βαζκό δηαθνξνπνίεζεο από ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία, θαζώο, όπσο θαίλεηαη θαη από
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ηα 20 πξώηα γαιιηθά πξντόληα πνπ εηζήγαγε ε ρώξα καο ην ελλεάκελν
2020 αληηζηνηρνύλ ζην 48,2% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ από ηε Γαιιία.
Διιεληθέο Δηζαγσγέο από ηε Γαιιία 2020 – 20 πξώηα πξντόληα (ζε επξώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή Πξντόληνο
3004 Φάξκαθα πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή
δόζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή
πώιεζε
0201 Κξέαηα βννεηδώλ, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε
απιή ςύμε
8703 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια απηνθίλεηα
νρήκαηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε
κεηαθνξά πξνζώπσλ
7208 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από
όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο > 600 mm, πνπ
έρνπλ ειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, κε επηζηξσκέλα
κε άιιν κέηαιιν νύηε επελδπκέλα

2020

2019

Μεηαβνιή Μεξίδην
2020/2019
2020

203.058.525

202.628.312

0,21%

9,5%

147.561.528

166.741.867

-11,50%

6,9%

88.101.374

121.496.649

-27,49%

4,1%

68.361.882

61.962.594

10,33%

3,2%

___________________________________________________________________________
ειίδα 3 από 4

ΚΟ Πεξηγξαθή Πξντόληνο
3304 Πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο
(καθηγηάδ), παξαζθεπάζκαηα γηα ηε θξνληίδα ηνπ
δέξκαηνο, αληηειηαθά παξαζθεπάζκαηα
3808 Δληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, δηδαληνθηόλα, αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη
ξπζκηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ
3002 Αίκα αλζξώπσλ. Αίκα δώσλ γηα
ζεξαπεπηηθέο, πξνθπιαθηηθέο ή δηαγλσζηηθέο
ρξήζεηο. Αληηνξνί, εκβόιηα, ηνμίλεο
8903 Θαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία θαη
πινηάξηα αλαςπρήο ή αζιεηηζκνύ. Πινία κε θνππηά
θαη θαλό
0203 Κξέαηα ρνηξνεηδώλ, λσπά, δηαηεξεκέλα κε
απιή ςύμε ή θαηεςπγκέλα
8603 Απηνθηλεηάκαμεο θαη νρήκαηα απηνθηλνύκελα
ζε ζηδεξνηξνρηέο
4011 Δπίζσηξα κε πηεζκέλν αέξα, θαηλνύξγηα, από
θανπηζνύθ
3208 Υξώκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα κε βάζε
ζπλζεηηθά πνιπκεξή ή ηξνπνπνηεκέλα θπζηθά
πνιπκεξή, δηαζθνξπηζκέλα ή δηαιπκέλα ζε κε
πδαηώδεο κέζν
0901 Καθέο, έζησ θαη θαβνπξληηζκέλνο ή ρσξίο
θαθεΐλε. Κειύθε θαη θινύδεο θαθέ. Τπνθαηάζηαηα
ηνπ θαθέ πνπ πεξηέρνπλ θαθέ, νπνηεζδήπνηε θαη αλ
είλαη νη αλαινγίεο ηνπ κείγκαηνο
7225 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από άιια
ραιπβνθξάκαηα, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν
3402 Οξγαληθέο νπζίεο επηθαλεηαθήο δξάζεο
(άιιεο από ηα ζαπνύληα). Παξαζθεπάζκαηα πνπ
ελεξγνύλ πάλσ ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε,
παξαζθεπάζκαηα γηα πιύζηκν (αιηζίβεο) θαη
παξαζθεπάζκαηα θαζαξηζκνύ, έζησ θαη αλ
πεξηέρνπλ ζαπνύλη
2710 Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα
νξπθηά, άιια από ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα

2020

Μεηαβνιή Μεξίδην
2020/2019
2020

2019

63.855.752

83.779.492

-23,78%

3,0%

58.673.484

45.271.585

29,60%

2,7%

58.397.328

46.802.971

24,77%

2,7%

57.259.881

57.692.900

-0,75%

2,7%

37.617.887

44.337.539

-15,16%

1,8%

30.613.458

0

26.864.528

29.357.200

-8,49%

1,3%

24.138.115

19.428.255

24,24%

1,1%

21.428.729

16.812.660

27,46%

1,0%

20.982.663

12.104.720

73,34%

1,0%

20.633.896

19.384.266

6,45%

1,0%

19.985.001

51.705.229

-61,35%

0,9%

8708 Μέξε θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ νρεκάησλ
19.823.508
1904 Πξντόληα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά πνπ
ιακβάλνληαη κε δηόγθσζε ή θξύμε [π.ρ. θαιακπόθη
ζε ληθάδεο (θνξλ-θιέηθο)]. Γεκεηξηαθά άιια από
ην θαιακπόθη
19.626.606
8536 πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηε δηαθνπή,
θαηαλνκή, πξνζηαζία, δηαθιάδσζε, ζπλαξκνγή ή
ζύλδεζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε
πνπ δελ ππεξβαίλεη 1 000 V. ύλδεζκνη γηα νπηηθέο
ίλεο, δέζκεο ή θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ
19.595.512
4202 Μπανύια, βαιίηζεο θαη βαιηηζάθηα, ζήθεο,
ζάθνη, από δέξκα θπζηθό ή αλαζρεκαηηζκέλν,
θύιια πιαζηηθώλ πιώλ, πθαληηθέο ύιεο,
βνπιθαληζκέλε θπηηαξίλε ή ραξηόλη
19.216.321
ύλνιν 20 πξώησλ πξντόλησλ
1.025.795.978
πλνιηθέο ειι. εηζαγσγέο από ηε Γαιιία
2.143.511.909
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

20.704.759

-4,26%

0,9%

18.761.861

4,61%

0,9%

19.568.162

0,14%

0,9%

33.182.570
1.071.723.591
2.426.704.798

-42,09%
-4,29%
-11,67%

0,9%
47,9%
100,0%

1,4%
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