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ΠΑΡΙΙ
Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ
θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ

Δμωηεξηθό εκπόξην Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2020
Σν α΄ ηξίκελν ηνπ 2020, ε πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παλδεκία Covid-19 θαη
ε επαθόινπζε επηβνιή κέηξσλ πεξηνξηζκνύ, είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ
εκπνξηθώλ ξνώλ: νη γαιιηθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 7,8% ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2019
θαη αλήιζαλ ζε 118 δηζ. επξώ, θαη νη εηζαγσγέο θαηά 6,8% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 137,4 δηζ. επξώ
(ζηνηρεία Γαιιηθήο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο). πλνιηθά, ν όγθνο ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο
Γαιιίαο δηακνξθώζεθε ζε 255 δηζ. επξώ, κεησκέλνο θαηά 7,2%. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην
επηδεηλώζεθε θαηά 129 εθ. επξώ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019 θαη ην έιιεηκκα
δηακνξθώζεθε ζε 19,5 δηζ. επξώ.
Δμωηεξηθό Δκπόξην Γαιιίαο α΄ ηξίκελν 2020 (ζε επξώ)
α΄ ηξίκελν 2020
α΄ ηξίκελν 2019 Μεηαβνιή
117.932.445.344 127.973.936.596
-7,8%
Γαιιηθέο εμαγωγέο
137.444.347.563 147.356.518.760
-6,7%
Γαιιηθέο εηζαγωγέο
255.376.792.907 275.330.455.356
-7,2%
Όγθνο εκπνξίνπ
-19.511.902.219 -19.382.582.164
0,7%
Δκπνξηθό ηζνδύγην
Πεγή: Γαιιηθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Όζνλ αθνξά ηνπο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ηεο Γαιιίαο, ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην
θαηαιακβάλεη ην 59,8% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο, παξνπζηάδνληαο πηώζε θαηά
6,5% ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν 2019.
ε επίπεδν ρσξώλ, νη ζεκαληηθόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν
2020 δηακνξθώζεθαλ σο εμήο:
 Γεξκαλία: παξέκεηλε ζηελ 1ε ζέζε, κε ηνλ όγθν εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ λα θαηαιακβάλεη
κεξίδην 16,4% ηνπ ζπλνιηθνύ γαιιηθνύ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη λα δηακνξθώλεηαη ζε 41,8
δηζ. επξώ, κεησκέλνο θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019. Σν ηζνδύγην
κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ παξέκεηλε ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία, κε ην έιιεηκκα λα αλέξρεηαη
ζε 6,94 δηζ. € θαη λα απνηειεί ην κεγαιύηεξν έιιεηκκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Γαιιία ζην
δηκεξέο ηεο εκπόξην κε νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα.
 Βέιγην: θαηέρεη ηε 2ε ζέζε κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Γαιιίαο, ζε κεγάιε όκσο
απόζηαζε από ηε Γεξκαλία, κε ζπλνιηθό όγθν εκπνξίνπ ζηα 21,8 δηζ. επξώ, κεησκέλν θαηά
6,8%, θπξίσο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγώλ από ην Βέιγην. Σν ηζνδύγην είλαη
ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία (-4,6 δηζ. €).
 Ιηαιία: κείσζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ θαηά 7,8%, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κείσζε 7% ησλ
εηζαγσγώλ από ηελ Ιηαιία, νη νπνίεο θαηέρνπλ κεξίδην 8% επί ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ
ηεο Γαιιίαο. ε απόιπηα κεγέζε, νη εηζαγσγέο ηεο Γαιιίαο από ηε ρώξα αλήιζαλ ζε 11 δηζ.
επξώ. Σν ηζνδύγην είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία (-1,9 δηζ. €).
 Ιζπαλία: κείσζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ ηεο ηάμεο ηνπ 7,2%, θπξίσο ιόγσ ηεο
πηώζεο ησλ γαιιηθώλ εμαγσγώλ θαηά 12,1%. Οη ηζπαληθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 2,3%
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θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 9,9 δηζ. επξώ. Σν ηζνδύγην είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία (-990
εθ. €).
 ΗΠΑ: ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 10,8% ησλ εηζαγσγώλ από ηε ρώξα, νη νπνίεο θαηέιαβαλ
κεξίδην 6,2% επί ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο Γαιιίαο. Ο όγθνο εκπνξίνπ δηακνξθώζεθε
ζε 18,2 δηζ. επξώ, απμεκέλνο θαηά 2,8%, κε ηηο γαιιηθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ΗΠΑ λα
ζεκεηώλνπλ πηώζε θαηά 3,3%. Η Γαιιία δηαηήξεζε ην εκπνξηθό πιεόλαζκά ηεο έλαληη ηεο
ρώξαο (1,3 δηζ. €).
 Οιιαλδία: κε κεξίδην 6,1% επί ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο, δηαηήξεζε ηελ
6ε ζέζε. ε απόιπηα κεγέζε, ν όγθνο εκπνξίνπ δηακνξθώζεθε ζε 15,5 δηζ. επξώ, κεησκέλνο
θαηά 5,6%. Σν έιιεηκκα ηεο Γαιιίαο ζην εκπόξην κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ απνηειεί ην
δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν γηα ηε ρώξα κεηά από απηό κε ηε Γεξκαλία (-6,88 δηζ. €).
 Ηλωκέλν Βαζίιεην: δξακαηηθή πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 21% παξνπζίαζε ν δηκεξήο όγθνο
εκπνξίνπ, ν νπνίνο δηακνξθώζεθε ζε 13 δηζ. επξώ. Η πηώζε νθείιεηαη ηόζν ζηε κείσζε
ησλ γαιιηθώλ εηζαγσγώλ θαηά 18%, όζν θαη ησλ εμαγσγώλ πξνο ην Ηλ. Βαζίιεην θαηά
23%. Σν ηζνδύγην είλαη πιενλαζκαηηθό γηα ηε Γαιιία (1,9 δηζ. €).
 Κίλα: ζεκαληηθή πηώζε ησλ γαιιηθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα θαηά 34%, νη νπνίεο
δηακνξθώζεθαλ ζε 3,5 δηζ. επξώ. Αληίζεηα νη εηζαγσγέο από ηελ Κηλά κεηώζεθαλ νξηαθά
θαηά 0,6%. Ωο απνηέιεζκα, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ εηο βάξνο ηεο Γαιιίαο
ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθε (-4 δηζ. επξώ από -2,2 δηζ. επξώ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2019).
 Διβεηία: κείσζε 3% ζεκεηώζεθε ζην δηκεξή όγθν εκπνξίνπ, ν νπνίνο αλήιζε ζε 4,7 δηζ.
επξώ. Οη γαιιηθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 1,3%, ελώ νη εηζαγσγέο από ηελ Διβεηία θαηά
5,1%, κε απνηέιεζκα ε Γαιιία λα θαηαγξάςεη πιεόλαζκα ύςνπο 810 εθ. επξώ (από 662 εθ.
€ ην α΄ ηξίκελν 2019).
 Πνιωλία: κε νξηαθή αύμεζε θαηά 0,1% ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ, ε ρώξα δηαηήξεζε ηε 10ε
ζέζε κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020. Οη εμαγσγέο ηεο
ρώξαο πξνο ηε Γαιιία απμήζεθαλ θαηά 2,6% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2019, ελώ νη γαιιηθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 2,8%, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε δηεύξπλζε
ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Γαιιίαο θαηά 156 εθ. επξώ (-542 εθ. €).
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Γαιιηθώλ Σεισλείσλ, εληππσζηαθέο ήηαλ νη επηδόζεηο ηνπ
δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο-Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020. Η ρώξα καο αλήιζε δέθα ζέζεηο ζε
ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν 2019, θαηαιακβάλνληαο ηελ 32ε ζέζε κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο
Γαιιίαο θαηά ην ππό εμέηαζε δηάζηεκα, κε κεξίδην βειηησκέλν ζην 0,5%, από 0,3%, επί ηνπ
ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο. Θεακαηηθή αύμεζε θαηά 81% παξνπζίαζαλ νη
ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε Γαιιία, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 421 εθ. €. εκαληηθή αύμεζε
θαηέγξαςαλ θαη νη γαιιηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά 26%, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 825 εθ. €.
Ο όγθνο εκπνξίνπ δηακνξθώζεθε ζηα 1,2 δηζ. €, έρνληαο απμεζεί θαηά 40,5%. Σν εκπνξηθό
ηζνδύγην παξέκεηλε πιενλαζκαηηθό γηα ηε Γαιιία, κε ην πιεόλαζκα λα δηακνξθώλεηαη ζηα 404 εθ.
€, κεησκέλν θαηά 18 εθ. € ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.
Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ νη ζεκαληηθόηαηεο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
ζηνηρεία δηκεξνύο εκπνξίνπ ησλ Γαιιηθώλ Σεισλείσλ θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ν όγθνο εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ
δηακνξθώζεθε ζε 980 εθ. επξώ, κε ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο λα ζεκεηώλνπλ αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ
25,8% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019 θαη λα δηακνξθώλνληαη ζε 377 εθαη. επξώ
θαη ηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε Γαιιία λα θηλνύληαη πησηηθά θαηά 3,8% θαη λα αλέξρνληαη
ζε 603 εθ. επξώ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 20 πξώηνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γαιιίαο
θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020:
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Δμωηεξηθό Δκπόξην Γαιιίαο α΄ ηξίκελν 2020, αλά ρώξα (αξίες σε εσρώ)
α΄ ηξίκελν 2020
α/α

Υώξεο
Κόζκνο
EU27_2020
INTRA
EU27_2020
EXTRA

α΄ ηξίκελν 2019

Μεηαβνιή

Μεξίδην

Δμαγωγέο

Δηζαγωγέο

Όγθνο
εκπνξίνπ

Δμαγωγέο

Δηζαγωγέο

Όγθνο
εκπνξίνπ

Όγθνο
Όγθνο
Δμαγωγέο Δηζαγωγέο εκπνξίνπ Δμαγωγέο Δηζαγωγέο εκπνξίνπ

117.932.445.344

137.444.347.563

255.376.792.907

127.973.936.596

147.356.518.760

275.330.455.356

-7,8%

-6,7%

-7,2%

100,0%

100,0%

100,0%

64.140.455.569

88.571.790.719

152.712.246.288

68.422.194.221

94.944.177.998

163.366.372.219

-6,3%

-6,7%

-6,5%

54,4%

64,4%

59,8%

53.791.989.775

48.872.556.844

102.664.546.619

59.551.742.375

52.412.340.762

111.964.083.137

-9,7%

-6,8%

-8,3%

45,6%

35,6%

40,2%

17.444.125.324

24.384.407.389

41.828.532.713

18.718.908.921

26.686.552.223

45.405.461.144

-6,8%

-8,6%

-7,9%

14,8%

17,7%

16,4%

1

Γεξκαλία

2

Βέιγην

8.588.362.406

13.189.734.791

21.778.097.197

8.644.137.584

14.694.702.790

23.338.840.374

-0,6%

-10,2%

-6,7%

7,3%

9,6%

8,5%

3

Ιηαιία

9.104.216.954

11.008.504.088

20.112.721.042

9.968.077.493

11.837.542.739

21.805.620.232

-8,7%

-7,0%

-7,8%

7,7%

8,0%

7,9%

4

Ιζπαλία

8.931.620.072

9.921.548.497

18.853.168.569

10.156.331.380

10.154.776.370

20.311.107.750

-12,1%

-2,3%

-7,2%

7,6%

7,2%

7,4%

5

ΗΠΑ

9.728.364.125

8.466.604.677

18.194.968.802

10.062.527.487

7.640.584.532

17.703.112.019

-3,3%

10,8%

2,8%

8,2%

6,2%

7,1%

6

Οιιαλδία

4.314.134.095

11.194.769.089

15.508.903.184

4.784.975.201

11.636.187.337

16.421.162.538

-9,8%

-3,8%

-5,6%

3,7%

8,1%

6,1%

7

Ηλ. Βαζίιεην

7.533.599.635

5.630.900.695

13.164.500.330

9.795.994.381

6.855.604.772

16.651.599.153

-23,1%

-17,9%

-20,9%

6,4%

4,1%

5,2%

8

Κίλα

3.537.854.823

7.543.175.490

11.081.030.313

5.369.716.246

7.585.109.314

12.954.825.560

-34,1%

-0,6%

-14,5%

3,0%

5,5%

4,3%

9

Διβεηία

4.682.877.090

3.872.696.265

8.555.573.355

4.744.900.719

4.082.776.485

8.827.677.204

-1,3%

-5,1%

-3,1%

4,0%

2,8%

3,4%

10 Πνισλία

2.619.397.178

3.161.482.367

5.780.879.545

2.695.513.540

3.081.644.180

5.777.157.720

-2,8%

2,6%

0,1%

2,2%

2,3%

2,3%

11 Ρσζία

1.787.938.056

2.449.941.634

4.237.879.690

1.322.236.633

2.322.596.672

3.644.833.305

35,2%

5,5%

16,3%

1,5%

1,8%

1,7%

12 νπεδία

1.625.957.183

1.741.501.800

3.367.458.983

1.340.480.349

1.943.816.714

3.284.297.063

21,3%

-10,4%

2,5%

1,4%

1,3%

1,3%

13 Σνπξθία

1.489.331.587

1.859.804.206

3.349.135.793

1.434.322.345

1.858.452.444

3.292.774.789

3,8%

0,1%

1,7%

1,3%

1,4%

1,3%

14 Πνξηνγαιία

1.494.571.926

1.636.230.695

3.130.802.621

1.789.031.231

1.756.309.437

3.545.340.668

-16,5%

-6,8%

-11,7%

1,3%

1,2%

1,2%

15 Σζερία

1.182.522.782

1.897.044.392

3.079.567.174

1.243.258.941

2.231.810.571

3.475.069.512

-4,9%

-15,0%

-11,4%

1,0%

1,4%

1,2%

16 Ιξιαλδία

924.265.992

1.945.980.794

2.870.246.786

875.803.025

1.902.337.099

2.778.140.124

5,5%

2,3%

3,3%

0,8%

1,4%

1,1%

17 Ιαπσλία

1.445.985.507

1.330.272.362

2.776.257.869

1.928.871.897

1.519.068.327

3.447.940.224

-25,0%

-12,4%

-19,5%

1,2%

1,0%

1,1%

18 Απζηξία

993.878.819

1.777.611.641

2.771.490.460

1.081.818.836

2.148.911.774

3.230.730.610

-8,1%

-17,3%

-14,2%

0,8%

1,3%

1,1%

19 Μαξόθν

1.357.606.517

1.376.935.293

2.734.541.810

1.340.882.149

1.291.686.681

2.632.568.830

1,2%

6,6%

3,9%

1,2%

1,0%

1,1%

20 ηγθαπνύξε

2.058.431.268

609.686.909

2.668.118.177

1.857.755.049

690.618.002

2.548.373.051

10,8%

-11,7%

4,7%

1,7%

0,4%

1,0%

825.492.885

421.036.640

1.246.529.525

654.749.340

232.153.360

886.902.700

26,1%

81,4%

40,5%

0,7%

0,3%

0,5%

32

Διιάδα

Πεγή: Γαιιηθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ
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Όζνλ αθνξά ζηε ζύλζεζε ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020 ζε
επίπεδν θαηεγνξηώλ πξντόλησλ (2ςήθηνη Κσδηθνί πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο), από ηελ πιεπξά
ησλ γαιιηθώλ εμαγωγώλ, ηελ πξώηε ζέζε κε κεξίδην 11,5% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ ηεο
ρώξαο θαηείραλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο θαη ζπζθεπέο θαη ηα κέξε ηνπο, κε
ζπλνιηθή αμία εμαγσγώλ 13,6 δηζ. επξώ (κείσζε 10% ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν 2019).
Αθνινπζνύλ ηα απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη άιια νρήκαηα κε κεξίδην 9,3% θαη
αμία 10,9 δηζ. επξώ (πηώζε 15%), νη κεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά, ζπζθεπέο εγγξαθήο ή
αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε κεξίδην 7,6% θαη αμία 9 δηζ. επξώ (πηώζε 7%) θαη ηα
θαξκαθεπηηθά πξντόληα κε κεξίδην 7,5% θαη αμία 8,8 δηζ. επξώ (αύμεζε 20%). Σελ πξώηε πεληάδα
ζπκπιεξώλνπλ ηα πξντόληα αεξνπινΐαο ή δηαζηεκνπινΐαο, ηα νπνία γλσξίδνπλ δξακαηηθή κείσζε
ηεο ηάμεο ηνπ 25% θαη ζπξξίθλσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο από 8,2% ζε 6,7% επί ησλ ζπλνιηθώλ
εμαγσγώλ ηεο ρώξαο (αμία 7,8 δηζ. επξώ). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 20 πξώηεο
θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ από ηε Γαιιία ην α΄ ηξίκελν 2020, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην
77,1% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο.
20 πξώηεο θαηεγνξίεο γαιιηθώλ εμαγωγώλ, α΄ ηξίκελν 2020 (αξίες σε εσρώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
84 Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο,
ζπζθεπέο θαη κεραληθέο επηλνήζεηο. Μέξε απηώλ
ησλ κεραλώλ ή ζπζθεπώλ
87 Απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη
άιια νρήκαηα γηα ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ηα κέξε θαη
εμαξηήκαηά ηνπο
85 Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά θαη ηα
κέξε ηνπο. πζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ
ήρνπ, ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ησλ
εηθόλσλ θαη ηνπ ήρνπ γηα ηελ ηειεόξαζε θαη κέξε
θαη εμαξηήκαηα ησλ ζπζθεπώλ απηώλ
30 Φαξκαθεπηηθά πξντόληα
88 Αεξνπινΐα ή δηαζηεκνπινΐα
39 Πιαζηηθέο ύιεο θαη ηερλνπξγήκαηα από απηέο ηηο
ύιεο
33 Αηζέξηα έιαηα θαη ξεηηλνεηδή. Πξντόληα
αξσκαηνπνηίαο ή θαιισπηζκνύ παξαζθεπαζκέλα θαη
θαιιπληηθά παξαζθεπάζκαηα
90 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο ή
θηλεκαηνγξαθίαο, κέηξεζεο, ειέγρνπ ή αθξηβείαο.
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο ηαηξνρεηξνπξγηθήο. Μέξε θαη
εμαξηήκαηα απηώλ ησλ νξγάλσλ ή ζπζθεπώλ
22 Πνηά, αιθννινύρα πγξά θαη μίδη
38 Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ
27 Οξπθηά θαύζηκα, νξπθηά ιάδηα θαη πξντόληα ηεο
απόζηαμεο απηώλ. Αζθαιηώδεηο ύιεο. Κεξηά νξπθηά
72 Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο
29 Οξγαληθά ρεκηθά πξντόληα
10 Γεκεηξηαθά
42 Σερλνπξγήκαηα από δέξκα. Δίδε ζεινπνηίαο θαη
ινηπνύ εμνπιηζκνύ γηα όια ηα δώα. Δίδε ηαμηδηνύ,
ζαθίδηα ρεξηνύ θαη παξόκνηα. Σερλνπξγήκαηα από
έληεξα
99 Δηδηθνί θσδηθνί ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο

α΄ ηξίκελν
2020

α΄ ηξίκελν
2019

13.571.372.812

15.110.928.048

-10,2%

11,5%

10.912.446.279

12.796.338.421

-14,7%

9,3%

9.019.900.639
8.851.179.155
7.875.141.249

9.675.361.478
7.383.943.819
10.457.238.730

-6,8%
19,9%
-24,7%

7,6%
7,5%
6,7%

4.634.792.229

4.990.231.245

-7,1%

3,9%

4.334.076.238

4.468.983.794

-3,0%

3,7%

3.706.427.165
3.610.598.784
3.452.749.278

3.699.897.600
3.944.154.298
3.474.281.511

0,2%
-8,5%
-0,6%

3,1%
3,1%
2,9%

2.951.011.943
2.772.151.665
2.465.899.416
2.359.109.523

4.449.441.758
3.422.412.965
2.587.196.698
2.024.943.058

-33,7%
-19,0%
-4,7%
16,5%

2,5%
2,4%
2,1%
2,0%

1.945.716.674
1.890.853.448

2.028.817.704
1.394.455.651

-4,1%
35,6%

1,6%
1,6%
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α΄ ηξίκελν
2020

α΄ ηξίκελν
2019

1.756.927.111

2.249.849.010

-21,9%

1,5%

1.713.967.547

2.020.925.752

-15,2%

1,5%

1.633.555.891

1.543.222.862

5,9%

1,4%

62 Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ ελδύκαηνο,
άιια από ηα πιεθηά
1.446.522.724
1.610.179.147
ύλνιν 20 πξώηωλ θαηεγνξηώλ
90.904.399.770 99.332.803.549
ύλνιν γαιιηθώλ εμαγωγώλ
117.932.445.344 127.973.936.596
Πεγή: Γαιιηθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

-10,2%
-8,5%
-7,8%

1,2%
77,1%
100,0%

ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
71 Μαξγαξηηάξηα θπζηθά ή από θαιιηέξγεηα,
πνιύηηκεο θαη εκηπνιύηηκεο πέηξεο ή παξόκνηα,
πνιύηηκα κέηαιια, κέηαιια επηζηξσκέλα κε
πνιύηηκα κέηαιια θαη ηερλνπξγήκαηα από ηηο ύιεο
απηέο. Απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ. Ννκίζκαηα
73 Σερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή
ράιπβα
04 Γάια θαη πξντόληα γαιαθηνθνκίαο. Απγά πηελώλ.
Μέιη θπζηθό

Μεηαβνιή Μεξίδην

Από ηελ πιεπξά ησλ εηζαγωγώλ, ηελ πξώηε ζέζε κε κεξίδην 13% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο θαηείραλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο θαη ζπζθεπέο θαη ηα
κέξε ηνπο, κε ζπλνιηθή αμία εηζαγσγώλ 17,6 δηζ. επξώ (κείσζε 9% ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν
2019). Αθνινπζνύλ ηα απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη άιια νρήκαηα κε κεξίδην
11% θαη αμία 15 δηζ. επξώ (κείσζε 7,8%), ηα νξπθηά θαύζηκα κε κεξίδην 9% θαη αμία 12 δηζ. επξώ
(κείσζε 21,6%), νη κεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά, ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο
ηνπ ήρνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε κεξίδην 8,6% θαη αμία 11,8 δηζ. επξώ θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα κε
κεξίδην ζεκαληηθά απμεκέλν ζην 4,9% (από 3,7% ην α΄ ηξίκελν 2019) θαη αμία εηζαγσγώλ 6,7 δηζ.
επξώ (αύμεζε 22%). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 20 πξώηεο θαηεγνξίεο
εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζηε Γαιιία ζε 2ςήθηα αλάιπζε ΚΟ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην 76,1%
ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020.
20 πξώηεο θαηεγνξίεο γαιιηθώλ εηζαγωγώλ, α΄ ηξίκελν 2020 (αξίες σε εσρώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
84 Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο,
ζπζθεπέο θαη κεραληθέο επηλνήζεηο. Μέξε απηώλ ησλ
κεραλώλ ή ζπζθεπώλ
87 Απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη
άιια νρήκαηα γηα ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ηα κέξε θαη
εμαξηήκαηά ηνπο
27 Οξπθηά θαύζηκα, νξπθηά ιάδηα θαη πξντόληα ηεο
απόζηαμεο απηώλ. Αζθαιηώδεηο ύιεο. Κεξηά νξπθηά
85 Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά θαη ηα
κέξε ηνπο. πζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ
ήρνπ, ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ησλ
εηθόλσλ θαη ηνπ ήρνπ γηα ηελ ηειεόξαζε θαη κέξε θαη
εμαξηήκαηα ησλ ζπζθεπώλ απηώλ
30 Φαξκαθεπηηθά πξντόληα
39 Πιαζηηθέο ύιεο θαη ηερλνπξγήκαηα από απηέο ηηο
ύιεο
90 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο ή
θηλεκαηνγξαθίαο, κέηξεζεο, ειέγρνπ ή αθξηβείαο.
Όξγαλα θαη ζπζθεπέο ηαηξνρεηξνπξγηθήο. Μέξε θαη
εμαξηήκαηα απηώλ ησλ νξγάλσλ ή ζπζθεπώλ
88 Αεξνπινΐα ή δηαζηεκνπινΐα
29 Οξγαληθά ρεκηθά πξντόληα

α΄ ηξίκελν 2020

α΄ ηξίκελν 2019 Μεηαβνιή Μεξίδην

17.664.189.553

19.415.694.861

-9,0%

12,9%

14.837.369.486

16.098.068.926

-7,8%

10,8%

12.245.378.430

15.610.940.759

-21,6%

8,9%

11.828.473.247
6.734.510.342

12.417.322.982
5.506.939.317

-4,7%
22,3%

8,6%
4,9%

5.400.972.845

5.860.474.330

-7,8%

3,9%

4.744.763.099
4.282.188.536
3.801.394.222

4.565.541.526
4.617.783.409
4.061.317.178

3,9%
-7,3%
-6,4%

3,5%
3,1%
2,8%
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ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
α΄ ηξίκελν 2020 α΄ ηξίκελν 2019 Μεηαβνιή Μεξίδην
94 Έπηπια, έπηπια ηαηξνρεηξνπξγηθά. Δίδε
θιηλνζηξσκλήο θαη παξόκνηα. πζθεπέο θσηηζκνύ πνπ
δελ θαηνλνκάδνληαη ή δελ πεξηιακβάλνληαη αιινύ.
Λάκπεο-ξεθιάκεο, θσηεηλά ζήκαηα, θσηεηλέο
ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο θαη παξόκνηα είδε.
Πξνθαηαζθεπέο
2.721.903.836
2.858.839.673
-4,8%
2,0%
62 Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ ελδύκαηνο, άιια
από ηα πιεθηά
2.569.743.098
2.933.923.194
-12,4%
1,9%
73 Σερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα
2.567.092.691
2.795.956.789
-8,2%
1,9%
72 Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο
2.512.738.432
3.092.645.424
-18,8%
1,8%
61 Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ ελδύκαηνο,
πιεθηά
2.262.390.142
2.481.256.404
-8,8%
1,6%
38 Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ
2.183.256.005
2.173.952.257
0,4%
1,6%
48 Υαξηί θαη ραξηόληα. Σερλνπξγήκαηα από θπηηαξίλε,
ραξηί ή ραξηόλη
1.943.450.839
1.987.096.265
-2,2%
1,4%
64 Τπνδήκαηα, γθέηεο θαη αλάινγα είδε. Μέξε ησλ
εηδώλ απηώλ
1.860.425.018
2.049.307.399
-9,2%
1,4%
71 Μαξγαξηηάξηα θπζηθά ή από θαιιηέξγεηα,
πνιύηηκεο θαη εκηπνιύηηκεο πέηξεο ή παξόκνηα,
πνιύηηκα κέηαιια, κέηαιια επηζηξσκέλα κε πνιύηηκα
κέηαιια θαη ηερλνπξγήκαηα από ηηο ύιεο απηέο.
Απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ. Ννκίζκαηα
1.511.449.475
2.180.522.777
-30,7%
1,1%
76 Αξγίιην θαη ηερλνπξγήκαηα από αξγίιην
1.507.026.846
1.683.895.401
-10,5%
1,1%
40 Κανπηζνύθ θαη ηερλνπξγήκαηα από θανπηζνύθ
1.447.160.968
1.626.572.064
-11,0%
1,1%
ύλνιν 20 πξώηωλ θαηεγνξηώλ
104.625.877.110 114.018.050.935
-8,2%
76,1%
ύλνιν γαιιηθώλ εηζαγωγώλ
137.444.347.563 147.356.518.760
-6,7% 100,0%
Πεγή: Γαιιηθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία (Eurostat), Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ
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