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Πνξεία δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο - Γαιιίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020
Σν δηκεξέο εκπόξην Ειιάδαο-Γαιιίαο θαηέγξαςε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,8% θαηά ην α΄
ηξίκελν ηνπ 2020, παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ από ηελ θξίζε πνπ πξνθάιεζε
ε παλδεκία Covid-19. ύκθσλα κε πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (έρνπλ
αληιεζεί από ηε Eurostat), ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ν όγθνο εκπνξίνπ ησλ δύν
ρσξώλ δηακνξθώζεθε ζε 980 εθ. επξώ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο
πνξεία, ζεκεηώλνληαο εληππσζηαθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 25,8% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
δηάζηεκα ηνπ 2019 θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 377 εθαη. επξώ από 299 εθαη. επξώ ην α΄ ηξίκελν 2019.
Οη εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε Γαιιία θηλήζεθαλ πησηηθά θαηά 3,8% θαη αλήιζαλ ζε 603
εθ. επξώ. Χο απνηέιεζκα ην εκπνξηθό ηζνδύγην, ην νπνίν παξακέλεη έληνλα ειιεηκκαηηθό γηα ηε
ρώξα καο, θαηέγξαςε ζεακαηηθή βειηίσζε θαηά 101 εθ. επξώ. Εληππσζηαθή βειηίσζε
παξνπζίαζε θαη ην πνζνζηό θάιπςεο ησλ εηζαγσγώλ από ηηο εμαγσγέο, ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζε
62,5%, βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2019 (47,8%).
Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο – Γαιιίαο α΄ ηξίκελν 2020 (ζε επξώ)
ΔΛΣΑΣ
α΄ ηξίκελν 2020 α΄ ηξίκελν 2019 Μεηαβνιή
376.984.238
299.591.701
25,8%
Διιεληθέο εμαγσγέο
603.256.765
626.927.863
-3,8%
Διιεληθέο εηζαγσγέο
980.241.003
926.519.564
5,8%
Όγθνο εκπνξίνπ
-226.272.527
-327.336.162
-30,9%
Δκπνξηθό ηζνδύγην
Πεγή: ΕΛΣΑΣ (Eurostat), Επεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΕΤ Παξηζίσλ

Χζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ δύν
ρσξώλ (Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη Γαιιηθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία) παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθόηαηεο απνθιίζεηο. Έηζη, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γαιιηθήο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο,
ην δηκεξέο εκπόξην Ειιάδαο – Γαιιίαο παξνπζίαζε ζεακαηηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 40,5% θαηά
ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ 2020, κε ηνλ όγθν εκπνξίνπ λα δηακνξθώλεηαη ζε 1,25 δηζ.
επξώ.
Α.

Διιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία

Όζνλ αθνξά ζηε ζύλζεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζε 4ςήθηα αλάιπζε Κσδηθώλ
πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΑΣ, ηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ
εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαηαιακβάλνπλ ηα ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα (ΚΟ 3004), ε αμία ησλ
εμαγσγώλ ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε 168 εθ. επξώ, θαηαγξάθνληαο αύμεζε θαηά 71% θαη απμάλνληαο
ην κεξίδην ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε ρώξα από 32,8% ζε 44,6%. ηε 2ε
ζέζε βξίζθνληαη ηα πεηξειαηνεηδή (ΚΟ 2710), ε αμία ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε 35 εθ. επξώ,
θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 9,3% επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γαιιία.
Αθνινπζνύλ νη ζσιήλεο από ραιθό (ΚΟ 7411) κε ύςνο εμαγσγώλ 16 εθ. επξώ θαη κεξίδην
4,2%θαη νη πιάθεο θαη ηαηλίεο από αξγίιην (ΚΟ 7606) κε αμία 15,4 εθ. επξώ θαη κεξίδην 4,1%,
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έρνληαο θαηαγξάςεη ζεκαληηθή κείσζε θαηά 20%. Σελ πξώηε πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ ηα λσπά
ςάξηα (ΚΟ 0302) κε αμία εμαγσγώλ 10 εθ. επξώ θαη κεξίδην 2,6%.
Μεηαμύ ησλ πξντόλησλ κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2020, εθηόο από ηα
ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα θαη ηα πεηξειαηνεηδή, πεξηιακβάλνληαη νη βάηεο από πθαληηθέο ύιεο
(ΚΟ 5601) θαη ηα ζαπνύληα (ΚΟ 3401), ηα νπνία εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά κεηαμύ ησλ 20
πξώησλ ειιεληθώλ εμαγώγηκσλ πξντόλησλ, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ ηεηξαπιαζηάζηεθαλ θαη
ηξηπιαζηάζηεθαλ αληηζηνίρσο θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 2,5 εθ. επξώ θαη 2,4 εθ. επξώ αληηζηνίρσο, ην
ηερλεηό θνξνύλδην (ΚΟ 2818), νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ απμήζεθαλ θαηά 69% θαη έθζαζαλ ζε
αμία ηα 4 εθ. επξώ, ην γηανύξηη (ΚΟ 0403) κε αύμεζε 49% θαη αμία 2,7 εθ. επξώ θαη ηα ηπξηά
(ΚΟ 0406) κε αύμεζε θαηά 39% θαη αμία 4,6 εθ. επξώ.
Αληηζέησο, εθηόο από ηηο πιάθεο θαη ηαηλίεο από αξγίιην, ησλ νπνίσλ, όπσο αλαθέξζεθε, νη
εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 20%, ζπλερίζηεθε ε πησηηθή πνξεία ησλ λσπώλ ςαξηώλ (ΚΟ 0302),
νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ κεηώζεθαλ θαηά 9% θαη αλήιζαλ ζε 10 εθ. επξώ, θαζώο θαη ησλ θαξπώλ
θαη θξνύησλ (ΚΟ 2008) θαηά 14%, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 7,9 εθ. επξώ. Επηπιένλ,
απώιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 12% θαηέγξαςαλ θαη νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο (ΚΟ
2106), νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 3,9 εθ. επξώ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 20 πξώηα ειιεληθά εμαγόκελα πξντόληα
πξνο ηε Γαιιία, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 81,3% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα.
Γεληθόηεξα, παξαηεξνύκε όηη ηα ελ ιόγσ πξντόληα παξνπζηάδνπλ ζεακαηηθή κέζε αύμεζε ηεο
ηάμεο ηνπ 49,5%.
Διιεληθέο Δμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία α΄ ηξίκελν 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
7411 σιήλεο θάζε είδνπο από ραιθό
7606 Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από αξγίιην, κε πάρνο
πνπ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm
0302 Φάξηα λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε
7604 Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από αξγίιην
2008 Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε
θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα
7607 Φύιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, από αξγίιην κε πάρνο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm
3921 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη
ινπξίδεο από πιαζηηθέο ύιεο
0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί
2818 Σερλεηό θνξνύλδην, ρεκηθά θαζνξηζκέλν ή κε.
Ομείδην ηνπ αξγηιίνπ. Yδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ
2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ
99SS Εκπηζηεπηηθά πξντόληα, π.δ.θ.α.
2005 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα
αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα
2606 Μεηαιιεύκαηα αξγηιίνπ θαη ηα εκπινπηηζκέλα απ'
απηά
0403 Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα,
γηανύξηη, θεθίξ θαη άιια γάιαηα θαη θξέκεο

α΄ ηξίκελν
2020

α΄ ηξίκελν
2019

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2020

168.152.808

98.349.228

71,0%

44,6%

34.989.642
15.884.648

4.909.045
14.806.683

612,8%
7,3%

9,3%
4,2%

15.406.499
9.922.699
8.828.151

19.186.995
10.908.116
9.628.195

-19,7%
-9,0%
-8,3%

4,1%
2,6%
2,3%

7.918.135

9.196.106

-13,9%

2,1%

5.935.838

6.524.852

-9,0%

1,6%

4.972.220
4.633.826

4.791.292
3.332.644

3,8%
39,0%

1,3%
1,2%

4.049.467

2.393.917

69,2%

1,1%

3.899.583
3.754.329

4.433.542
3.568.691

-12,0%
5,2%

1,0%
1,0%

2.822.939

2.685.005

5,1%

0,7%

2.820.638

2.776.062

1,6%

0,7%

2.673.544

1.797.566

48,7%

0,7%
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α΄ ηξίκελν
ΚΟ Πεξηγξαθή Πξντόληνο
2020
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
2.486.049
5601 Βάηεο από πθαληηθέο ύιεο θαη είδε από ηηο βάηεο
απηέο
2.462.855
3401 απνύληα. Πξντόληα θαη παξαζθεπάζκαηα
νξγαληθά πνπ ελεξγνύλ πάλσ ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε,
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αληί ζαπνπληνύ. Πξντόληα γηα ην
πιύζηκν ηνπ δέξκαηνο
2.410.906
1509 Ειαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη
εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο κεηαζρεκαηηζκέλα
2.305.151
ύλνιν 20 πξώησλ πξντόλησλ
306.329.927
ύλνιν ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηε Γαιιία
376.984.238
Πεγή: ΕΛΣΑΣ (Eurostat), Επεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΕΤ Παξηζίσλ

B.

α΄ ηξίκελν
2019

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2020

2.165.791

14,8%

0,7%

577.355

326,6%

0,7%

797.276

202,4%

0,6%

2.111.728
204.940.089
299.591.701

9,2%
49,5%
25,8%

0,6%
81,3%
100,0%

Διιεληθέο εηζαγσγέο από ηε Γαιιία

Από ηελ πιεπξά ησλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ από ηε Γαιιία, ηελ 1ε ζέζε θαηαιακβάλνπλ
ηα θάξκαθα (ΚΟ 3004) κε κεξίδην 8,5% θαη αμία 51,5 εθ. επξώ. Αθνινπζνύλ ηα λσπά θξέαηα
βννεηδώλ (ΚΟ 0201) κε κεξίδην 6,5% θαη αμία 39 εθ. επξώ, νη ζαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία
(ΚΟ 8903) κε κεξίδην 4,9% θαη αμία 29 εθ. επξώ θαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα (ΚΟ 8703) κε
κεξίδην 4,8% θαη αμία 28,7 εθ. επξώ. Σελ πξώηε πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ ηα εληνκνθηόλα (ΚΟ
3808), ηα νπνία θαηέγξαςαλ εληππσζηαθή αύμεζε 74% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 24 εθ. επξώ,
θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 4%. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 20 πξώηα γαιιηθά
πξντόληα πνπ εηζήγαγε ε ρώξα καο ην α΄ ηξίκελν 2020, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζην 50,4% ησλ
ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ από ηε Γαιιία.
Διιεληθέο Δηζαγσγέο από ηε Γαιιία α΄ ηξίκελν 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
8903 Θαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία θαη πινηάξηα
αλαςπρήο ή αζιεηηζκνύ. Πινία κε θνππηά θαη θαλό
8703 Επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια απηνθίλεηα
νρήκαηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε
κεηαθνξά πξνζώπσλ
3808 Εληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα,
δηδαληνθηόλα, αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη
ξπζκηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ
3304 Πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο (καθηγηάδ),
παξαζθεπάζκαηα γηα ηε θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο,
αληηειηαθά παξαζθεπάζκαηα
0203 Κξέαηα ρνηξνεηδώλ, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή
ςύμε ή θαηεςπγκέλα

α΄ ηξίκελν
2020

α΄ ηξίκελν
2019

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2020

51.518.980

47.677.390

8,1%

8,5%

39.352.930

40.689.605

-3,3%

6,5%

29.287.127

21.405.681

36,8%

4,9%

28.693.970

30.432.457

-5,7%

4,8%

23.901.436

13.704.788

74,4%

4,0%

18.493.630

26.478.635

-30,2%

3,1%

14.206.700

7.540.739

88,4%

2,4%
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α΄ ηξίκελν
ΚΟ Πεξηγξαθή Πξντόληνο
2020
3002 Αίκα αλζξώπσλ. Αίκα δώσλ γηα ζεξαπεπηηθέο,
πξνθπιαθηηθέο ή δηαγλσζηηθέο ρξήζεηο. Αληηνξνί,
εκβόιηα, ηνμίλεο
12.105.225
7208 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη
ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν,
πνπ έρνπλ ειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, κε
επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν νύηε επελδπκέλα
11.460.623
2710 Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά,
άιια από ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα
8.572.448
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
7.797.921
2711 Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη
πδξνγνλάλζξαθεο
7.571.135
7113 Κνζκήκαηα κε πνιύηηκεο ή κε πέηξεο θαη κέξε
απηώλ, από πνιύηηκα κέηαιια ή από κέηαιια
επηζηξσκέλα κε πνιύηηκα κέηαιια
7.216.047
7408 ύξκαηα από ραιθό
6.765.813
1904 Πξντόληα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά πνπ
ιακβάλνληαη κε δηόγθσζε ή θξύμε [π.ρ. θαιακπόθη ζε
ληθάδεο (θνξλ-θιέηθο)]
6.542.934
1005 Καιακπόθη
6.532.903
1001 ηηάξη θαη ζκηγάδη
6.411.600
4202 Μπανύια, βαιίηζεο θαη βαιηηζάθηα,
ραξηνθύιαθεο, ζήθεο, ζάθνη, από δέξκα θπζηθό ή
αλαζρεκαηηζκέλν, από θύιια πιαζηηθώλ πιώλ, από
πθαληηθέο ύιεο, από βνπιθαληζκέλε θπηηαξίλε ή από
ραξηόλη
5.892.881
4011 Επίζσηξα κε πηεζκέλν αέξα, θαηλνύξγηα, από
θανπηζνύθ
5.832.983
3208 Υξώκαηα επίρξηζεο θαη βεξλίθηα κε βάζε
ζπλζεηηθά πνιπκεξή ή ηξνπνπνηεκέλα θπζηθά
πνιπκεξή, δηαζθνξπηζκέλα ή δηαιπκέλα ζε κε
πδαηώδεο κέζν
5.643.960
ύλνιν 20 πξώησλ πξντόλησλ
303.801.246
ύλνιν ειιεληθώλ εηζαγσγώλ από ηε Γαιιία
603.256.765
Πεγή: ΕΛΣΑΣ (Eurostat), Επεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΕΤ Παξηζίσλ

α΄ ηξίκελν
2019

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2020

5.879.214

105,9%

2,0%

14.448.718

-20,7%

1,9%

46.864.959

-81,7%

1,4%

6.170.634

26,4%

1,3%

16.170.888

-53,2%

1,3%

1.374.658
8.256.996

424,9%
-18,1%

1,2%
1,1%

3.965.033
5.324.702
4.000.884

65,0%
22,7%
60,3%

1,1%
1,1%
1,1%

6.522.932

-9,7%

1,0%

4.408.189

32,3%

1,0%

5.075.950
316.393.052
626.927.863

11,2%
-4,0%
-3,8%

0,9%
50,4%
100,0%
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