ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

Εμωηεξηθό εκπόξην Γαιιίαο έηνπο 2019
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Σεισλείσλ ηεο Γαιιίαο, πνπ έρνπλ αληιεζεί από ηε
Eurostat θαη ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γαιιίαο
παξνπζίαζε αύμεζε θαηά 2,8% ην 2019 θαη δηακνξθώζεθε ζε 1,09 ηξηζ. επξώ. Οη γαιιηθέο
εμαγσγέο άγγημαλ ηα 508,9 δηζ. επξώ, θαηαγξάθνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% ζε ζρέζε κε ην
2018, θαη νη εηζαγσγέο ηεο ρώξαο αλήιζαλ ζε 581,6 δηζ. επξώ, έρνληαο θη απηέο απμεζεί θαηά
2,3%. Ωο απνηέιεζκα, ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Γαιιίαο ζπξξηθλώζεθε θαηά 3 δηζ. επξώ θαη
δηακνξθώζεθε ζε 72,7 δηζ. επξώ.
Εμωηεξηθό Εκπόξην Γαιιίαο, 2019
Αξίες σε εσρώ
2019
2018
Μεηαβνιή
508.861.966.561
492.583.654.078
3,30%
Εμαγωγέο
581.600.980.290
568.339.347.545
2,33%
Εηζαγωγέο
1.090.462.946.851 1.060.923.001.623
2,78%
Όγθνο Εκπνξίνπ
-72.739.013.729
-75.755.693.467
-3,98%
Εκπνξηθό Ιζνδύγην
Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Όζνλ αθνξά ηνπο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ηεο Γαιιίαο, ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην
θαηαιακβάλεη ην 63,6% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά
1,5% ζε ζρέζε κε ην 2018.
ε επίπεδν ρσξώλ, νη ζεκαληηθόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γαιιίαο θαηά ην 2019
δηακνξθώζεθαλ σο εμήο:
 Γεξκαλία: παξέκεηλε ζηελ 1ε ζέζε, κε ηνλ όγθν εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ λα θαηαιακβάλεη
κεξίδην 16% ηνπ ζπλνιηθνύ γαιιηθνύ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη λα δηακνξθώλεηαη ζε 174
δηζ. επξώ, ειαθξώο κεησκέλνο θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ην 2018. Σν ηζνδύγην κεηαμύ ησλ
δύν ρσξώλ παξέκεηλε ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία, κε ην έιιεηκκα λα αλέξρεηαη ζε 32,7 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 92,6 δηζ. επξώ, κεησκέλν θαηά
0,9%, ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγώλ από ην Βέιγην. Σν ηζνδύγην είλαη ειιεηκκαηηθό γηα
ηε Γαιιία (-22 δηζ. €).
 Ιηαιία: αύμεζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ θαηά 3,55%, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε αύμεζε 3,34%
ησλ ηηαιηθώλ εμαγσγώλ, νη νπνίεο θαηέρνπλ κεξίδην 8,2% επί ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ
ηεο Γαιιίαο. ε απόιπηα κεγέζε, νη εηζαγσγέο ηεο Γαιιίαο από ηε ρώξα αλήιζαλ ζε 47,6
δηζ. επξώ. Σν ηζνδύγην είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία (-9,6 δηζ. €).
 Ιζπαλία: κηθξή αύμεζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ ησλ δύν ρσξώλ ηεο ηάμεο ηνπ 0,9%, ν νπνίνο
δηακνξθώζεθε ζηα 80 δηζ. επξώ. Οη ηζπαληθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 3,1% θαη αλήιζαλ
ζε 42,3 δηζ. επξώ, ελώ νη γαιιηθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 1,3% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε
37,9 δηζ. επξώ. Σν ηζνδύγην είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ηε Γαιιία (-4,4 δηζ. €).
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 ΗΠΑ: ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 9,8% ησλ γαιιηθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα ην 2019, νη
νπνίεο θαηέιαβαλ κεξίδην 8,3% επί ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο Γαιιίαο. Ο όγθνο
εκπνξίνπ δηακνξθώζεθε ζε 74,4 δηζ. επξώ, απμεκέλνο θαηά 10,7% ζε ζρέζε κε ην 2018, κε
ηηο ακεξηθαληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία λα ζεκεηώλνπλ θη απηέο αύμεζε θαηά 12%. Η
Γαιιία δηαηήξεζε ην εκπνξηθό πιεόλαζκά ηεο έλαληη ηεο ρώξαο ζην επίπεδν ηνπ 2018, ήηνη
10 δηζ. επξώ (από 5 δηζ. € ην 2017).
 Οιιαλδία: κε κεξίδην ειαθξώο κεησκέλν (5,9% από 6,1% ην 2018) επί ηνπ ζπλνιηθνύ
όγθνπ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο, δηαηήξεζε ηελ 6ε ζέζε. ε απόιπηα κεγέζε, ν όγθνο εκπνξίνπ
δηακνξθώζεθε ζε 64,6 δηζ. επξώ, απμεκέλνο νξηαθά θαηά 0,5% ζε ζρέζε κε ην 2018. Σν
έιιεηκκα ηεο Γαιιίαο ζην εκπόξην κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ απνηειεί ην δεύηεξν
ζεκαληηθόηεξν γηα ηε ρώξα κεηά από απηό κε ηε Γεξκαλία (-29 δηζ. €).
 Ηλωκέλν Βαζίιεην: αύμεζε 3,1% παξνπζίαζε ν δηκεξήο όγθνο εκπνξίνπ, ν νπνίνο
δηακνξθώζεθε ζε 57,8 δηζ. επξώ. Η άλνδνο νθείιεηαη ηόζν ζηελ αύμεζε ησλ γαιιηθώλ
εμαγσγώλ θαηά 3%, όζν θαη ησλ εηζαγσγώλ από ην Ηλ. Βαζίιεην θαηά 3,3%. Σν ηζνδύγην
είλαη πιενλαζκαηηθό γηα ηε Γαιιία (10 δηζ. €).
 Κίλα: δηαηήξεζε ηελ 8ε ζέζε κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Γαιιίαο, απμάλνληαο
ειαθξώο ην κεξίδηό ηεο από 4,7% ην 2018 ζε 4,8% ην 2019. ε απόιπηα κεγέζε, ν όγθνο
εκπνξίνπ δηακνξθώζεθε ζε 52,4 δηζ. επξώ, απμεκέλνο θαηά 4,3% ζε ζρέζε κε ην 2018, κε
ηηο γαιιηθέο εμαγσγέο πξνο ηε ρώξα λα απμάλνληαη νξηαθά θαηά 0,5% θαη ηηο εηζαγσγέο
από ηελ Κίλα λα εκθαλίδνπλ αύμεζε θαηά 7%. Σν ηζνδύγην παξέκεηλε ειιεηκκαηηθό γηα ηε
Γαιιία, κε ην έιιεηκκα λα αλέξρεηαη ζε 10,5 δηζ. επξώ.
 Ειβεηία: αύμεζε 7% ζεκεηώζεθε ζην δηκεξή όγθν εκπνξίνπ, ν νπνίνο αλήιζε ζε 35 δηζ.
επξώ. Οη γαιιηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 10,8%, ελώ νη εηζαγσγέο από ηελ
Διβεηία θαηά 3,2%, κε απνηέιεζκα ε Γαιιία λα θαηαγξάςεη πιεόλαζκα ύςνπο 667 εθ.
επξώ (από έιιεηκκα -534 εθ. € ην 2018).
 Πνιωλία: κε αύμεζε θαηά 6,3% ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ, ε ρώξα δηαηήξεζε ηε 10ε ζέζε
κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Γαιιίαο θαηά ην 2019. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αύμεζε
ησλ πνισληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γαιιία θαηά 9,9% ζε ζρέζε κε ην 2018, γεγνλόο πνπ
νδήγεζε ζε ζρεδόλ δηπιαζηαζκό ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Γαιιίαο, ύςνπο 2,1 δηζ. €.
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Γαιιηθώλ Σεισλείσλ, ε Διιάδα, αλέβεθε δύν ζέζεηο ζε ζρέζε
κε ην 2018, θαηαιακβάλνληαο ηελ 45ε ζέζε κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Γαιιίαο γηα ην
2019, κε κεξίδην νξηαθά βειηησκέλν ζην 0,33% από 0,31% επί ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξίνπ ηεο
Γαιιίαο. Αύμεζε θαηά 7,05% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε Γαιιία, νη νπνίεο
δηακνξθώζεθαλ ζε 1,075 δηζ. €. εκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ θαη νη γαιιηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ
Διιάδα θαηά 9,6%, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 2,5 δηζ. €. Ο όγθνο εκπνξίνπ δηακνξθώζεθε ζηα 3,56
δηζ. €, έρνληαο απμεζεί θαηά 8,8%. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην παξέκεηλε πιενλαζκαηηθό γηα ηε Γαιιία,
κε ην πιεόλαζκα λα δηακνξθώλεηαη ζηα 1,41 δηζ. €, απμεκέλν θαηά 145 εθ. € ζε ζρέζε κε ην
πεξαζκέλν έηνο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 20 πξώηνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γαιιίαο
θαηά ην 2019.
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2019

Εμωηεξηθό Εκπόξην Γαιιίαο έηνπο 2019, αλά ρώξα (αξίες σε εσρώ)
2018
Μεηαβνιή 2019/2018

α/α Χώξεο
Εμαγωγέο
Εηζαγωγέο
Όγθνο Εκπνξίνπ
Κόζκνο
508.861.966.561 581.600.980.290 1.090.462.946.851
Χώρες Ε.Ε. (28)
295.740.107.903 397.544.208.875
693.284.316.778
1 Γεξκαλία
70.693.285.536 103.443.141.026
174.136.426.562
2 Βέιγην
35.243.490.640
57.356.879.170
92.600.369.810
3 Ιηαιία
38.011.259.983
47.598.745.497
85.610.005.480
4 Ιζπαλία
37.862.581.254
42.288.758.635
80.151.339.889
5 ΗΠΑ
42.430.707.765
31.969.511.089
74.400.218.854
6 Οιιαλδία
17.768.293.142
46.879.104.161
64.647.397.303
7 Ηλ. Βαζίιεην
33.977.716.468
23.840.449.549
57.818.166.017
8 Κίλα
20.959.951.153
31.424.922.691
52.384.873.844
9 Διβεηία
17.833.310.705
17.166.272.502
34.999.583.207
10 Πνισλία
10.300.284.194
12.406.309.836
22.706.594.030
11 Πνξηνγαιία
7.279.547.214
7.028.942.214
14.308.489.428
12 Ρσζία
5.628.235.836
8.184.627.175
13.812.863.011
13 Ιαπσλία
7.742.841.923
6.021.700.078
13.764.542.001
14 Σνπξθία
5.973.484.247
7.580.275.891
13.553.760.138
15 Σζερία
4.761.972.117
8.650.506.713
13.412.478.830
16 νπεδία
5.439.640.059
6.766.345.454
12.205.985.513
17 ηγθαπνύξε
8.923.369.809
3.166.727.483
12.090.097.292
18 Ιλδία
5.782.233.327
5.254.856.783
11.037.090.110
19 Ιξιαλδία
3.390.233.507
7.394.289.389
10.784.522.896
20 Απζηξία
4.016.977.893
6.733.251.619
10.750.229.512
45 Διιάδα
2.483.667.251
1.075.218.258
3.558.885.509
ύλνιν 20
πξώηωλ ρωξώλ
384.019.416.772 481.155.616.955
865.175.033.727
Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Εμαγωγέο
492.583.654.078
290.669.094.485
71.356.860.551
35.111.858.313
36.616.130.468
38.375.856.425
38.662.634.498
17.862.656.028
32.990.882.352
20.851.089.436
16.094.733.783
10.059.241.837
5.423.214.139
5.355.662.369
6.672.982.181
6.012.869.448
4.898.456.460
5.154.950.880
8.315.490.161
5.982.065.203
3.232.131.007
4.032.147.727
2.267.212.898

Εηζαγωγέο
568.339.347.545
392.437.906.355
104.045.028.694
58.360.197.291
46.059.396.682
41.015.375.242
28.559.417.724
46.491.234.979
23.067.818.521
29.368.678.040
16.627.021.758
11.288.591.647
6.801.210.026
9.550.228.903
5.865.028.127
6.986.198.744
8.228.735.492
7.126.365.924
1.985.052.330
4.908.943.394
6.790.581.763
6.670.868.146
1.004.395.570

Όγθνο Εκπνξίνπ
1.060.923.001.623
683.107.000.840
175.401.889.245
93.472.055.604
82.675.527.150
79.391.231.667
67.222.052.222
64.353.891.007
56.058.700.873
50.219.767.476
32.721.755.541
21.347.833.484
12.224.424.165
14.905.891.272
12.538.010.308
12.999.068.192
13.127.191.952
12.281.316.804
10.300.542.491
10.891.008.597
10.022.712.770
10.703.015.873
3.271.608.468

373.061.913.266

469.795.973.427

842.857.886.693

Μεξίδην

Όγθνο
Όγθνο
Εμαγωγέο Εηζαγωγέο Εκπνξίνπ Εμαγωγέο Εηζαγωγέο Εκπνξίνπ

3,30%
2,33%
1,74%
1,30%
-0,93% -0,58%
0,37% -1,72%
3,81%
3,34%
-1,34%
3,10%
9,75% 11,94%
-0,53%
0,83%
2,99%
3,35%
0,52%
7,00%
10,80%
3,24%
2,40%
9,90%
34,23%
3,35%
5,09% -14,30%
16,03%
2,67%
-0,66%
8,50%
-2,79%
5,13%
5,52% -5,05%
7,31% 59,53%
-3,34%
7,05%
4,89%
8,89%
-0,38%
0,94%
9,55%
7,05%

2,78%
1,49%
-0,72%
-0,93%
3,55%
0,96%
10,68%
0,46%
3,14%
4,31%
6,96%
6,36%
17,05%
-7,33%
9,78%
4,27%
2,17%
-0,61%
17,37%
1,34%
7,60%
0,44%
8,78%

100%
58,1%
13,9%
6,9%
7,5%
7,4%
8,3%
3,5%
6,7%
4,1%
3,5%
2,0%
1,4%
1,1%
1,5%
1,2%
0,9%
1,1%
1,8%
1,1%
0,7%
0,8%
0,5%

100%
68,4%
17,8%
9,9%
8,2%
7,3%
5,5%
8,1%
4,1%
5,4%
3,0%
2,1%
1,2%
1,4%
1,0%
1,3%
1,5%
1,2%
0,5%
0,9%
1,3%
1,2%
0,2%

100%
63,6%
16,0%
8,5%
7,9%
7,4%
6,8%
5,9%
5,3%
4,8%
3,2%
2,1%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,33%

2,94%

2,65%

75,5%

82,7%

79,3%

2,42%
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Όζνλ αθνξά ζηε ζύλζεζε ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο θαηά ην 2019 ζε επίπεδν
θαηεγνξηώλ πξντόλησλ (2ςήθηνη Κσδηθνί πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο), από ηελ πιεπξά ησλ
γαιιηθώλ εμαγωγώλ, ηελ πξώηε ζέζε κε κεξίδην 12% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο
θαηείραλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο θαη ζπζθεπέο θαη ηα κέξε ηνπο, κε ζπλνιηθή
αμία εμαγσγώλ 60,4 δηζ. επξώ (αύμεζε 4,9% ζε ζρέζε κε ην 2018). Αθνινπζεί ε αεξνπινΐα ή
δηαζηεκνπινΐα κε κεξίδην 9,4% θαη αμία 47,7 δηζ. επξώ (αύμεζε 8%), ηα απηνθίλεηα νρήκαηα,
ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη άιια νρήκαηα κε κεξίδην 9,3% θαη αμία 47,3 δηζ. επξώ, νη κεραλέο, ζπζθεπέο
θαη πιηθά ειεθηξηθά, ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε κεξίδην 7,7%
θαη αμία 39 δηζ. επξώ θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα κε κεξίδην 6,2% θαη αμία 31,7 δηζ. επξώ (αύμεζε
10,7%). ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη 20 πξώηεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ από ηε Γαιιία ην
2019 ζε 2ςήθηα αλάιπζε ΚΟ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην 78,3% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο.
20 πξώηεο θαηεγνξίεο γαιιηθώλ εμαγωγώλ, 2019 (αξίες σε εσρώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
84 Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο, ζπζθεπέο
θαη κεραληθέο επηλνήζεηο. Μέξε απηώλ ησλ κεραλώλ ή
ζπζθεπώλ
88 Αεξνπινΐα ή δηαζηεκνπινΐα
87 Απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη άιια
νρήκαηα γηα ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ηα κέξε θαη εμαξηήκαηα
85 Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά θαη ηα κέξε
ηνπο. πζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ,
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
33 Αηζέξηα έιαηα θαη ξεηηλνεηδή. Πξντόληα
αξσκαηνπνηίαο ή θαιισπηζκνύ παξαζθεπαζκέλα θαη
θαιιπληηθά παξαζθεπάζκαηα
22 Πνηά, αιθννινύρα πγξά θαη μίδη
90 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο ή
θηλεκαηνγξαθίαο, κέηξεζεο, ειέγρνπ ή αθξηβείαο,
ηαηξνρεηξνπξγηθήο. Μέξε θαη εμαξηήκαηα
27 Οξπθηά θαύζηκα, νξπθηά ιάδηα θαη πξντόληα ηεο
απόζηαμεο απηώλ. Αζθαιηώδεηο ύιεο. Κεξηά νξπθηά
72 Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο
38 Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ
29 Οξγαληθά ρεκηθά πξντόληα

2019

2018

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2019

60.380.814.846
47.684.144.806

57.577.234.730
44.122.720.112

4,87%
8,07%

11,87%
9,37%

47.344.083.136

48.033.743.897

-1,44%

9,30%

39.007.153.426
31.722.032.646
18.861.085.389

38.207.214.057
28.642.189.715
19.247.691.816

2,09%
10,75%
-2,01%

7,67%
6,23%
3,71%

18.039.507.657
17.528.278.974

16.727.995.344
16.687.426.714

7,84%
5,04%

3,55%
3,44%

15.823.679.054

14.378.153.619

10,05%

3,11%

15.740.488.134
12.471.934.419
11.413.657.041
9.990.384.915

17.491.562.953
13.883.128.418
11.161.523.634
10.067.328.227

-10,01%
-10,16%
2,26%
-0,76%

3,09%
2,45%
2,24%
1,96%

7.606.212.326

13,79%

1,70%

7.370.482.850
6.429.695.425
7.334.023.661
6.178.783.624

16,44%
26,86%
4,27%
7,24%

1,69%
1,60%
1,50%
1,30%

6.174.742.081

2,95%

1,25%

71 Μαξγαξηηάξηα θπζηθά ή από θαιιηέξγεηα, πνιύηηκεο
θαη εκηπνιύηηκεο πέηξεο ή παξόκνηα, πνιύηηκα κέηαιια.
Απνκηκήζεηο θνζκεκάησλ. Ννκίζκαηα
8.655.255.033
42 Σερλνπξγήκαηα από δέξκα. Δίδε ζεινπνηίαο θαη
ινηπνύ εμνπιηζκνύ γηα όια ηα δώα. Δίδε ηαμηδηνύ, ζαθίδηα
ρεξηνύ θαη παξόκνηα. Σερλνπξγήκαηα από έληεξα
8.582.242.222
99 Δηδηθνί θσδηθνί ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο
8.156.741.440
73 Σερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα
7.646.884.808
10 Γεκεηξηαθά
6.625.903.569
04 Γάια θαη πξντόληα γαιαθηνθνκίαο. Απγά πηελώλ.
Μέιη θπζηθό
6.356.828.597
62 Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ ελδύκαηνο, άιια
από ηα πιεθηά
6.238.988.363
ύλνιν 20 πξώηωλ θαηεγνξηώλ
398.270.088.475
ύλνιν γαιιηθώλ εμαγωγώλ
508.861.966.561
Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

5.806.334.029
383.128.187.232
492.583.654.078

7,45%
1,23%
3,95% 78,27%
3,30% 100,00%
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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 75,8 δηζ. επξώ (αύμεζε 5,5% ζε ζρέζε κε ην 2018). Αθνινπζνύλ ηα
απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, πνδήιαηα θαη άιια νρήκαηα κε κεξίδην 11,3% θαη αμία 66 δηζ. επξώ
(αύμεζε 4,7%), ηα νξπθηά θαύζηκα κε κεξίδην 10% θαη αμία 59 δηζ. επξώ (κείσζε 5,8%), νη κεραλέο,
ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά, ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε
κεξίδην 8,7% θαη αμία 50,9 δηζ. επξώ θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα κε κεξίδην 3,8% θαη αμία 22,4 δηζ.
επξώ (αύμεζε 5%). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 20 πξώηεο θαηεγνξίεο εηζαγόκελσλ
πξντόλησλ ζηε Γαιιία ζε 2ςήθηα αλάιπζε ΚΟ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην 76,7% ησλ ζπλνιηθώλ
εηζαγσγώλ ηεο Γαιιίαο θαηά ην 2019.
20 πξώηεο θαηεγνξίεο γαιιηθώλ εηζαγωγώλ, 2019 (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 εμαξηήκαηα
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, ησλ εηθόλσλ
θαη ηνπ ήρνπ γηα ηελ ηειεόξαζε θαη κέξε θαη εμαξηήκαηα
30 Φαξκαθεπηηθά πξντόληα
39 Πιαζηηθέο ύιεο θαη ηερλνπξγήκαηα από απηέο ηηο ύιεο
90 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο ή
θηλεκαηνγξαθίαο, κέηξεζεο, ειέγρνπ ή αθξηβείαο,
ηαηξνρεηξνπξγηθήο. Μέξε θαη εμαξηήκαηα
88 Αεξνπινΐα ή δηαζηεκνπινΐα
29 Οξγαληθά ρεκηθά πξντόληα
62 Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ ελδύκαηνο, άιια από ηα
πιεθηά
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.
72 Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο
73 Σερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα
61 Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα ηνπ ελδύκαηνο, πιεθηά
38 Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ
48 Υαξηί θαη ραξηόληα. Σερλνπξγήκαηα από θπηηαξίλε, ραξηί
ή ραξηόλη
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
64 Τπνδήκαηα, γθέηεο θαη αλάινγα είδε. Μέξε ησλ εηδώλ
απηώλ
40 Κανπηζνύθ θαη ηερλνπξγήκαηα από θανπηζνύθ
76 Αξγίιην θαη ηερλνπξγήκαηα από αξγίιην
ύλνιν 20 πξώηωλ θαηεγνξηώλ
ύλνιν γαιιηθώλ εηζαγωγώλ
Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2019

71.824.200.547

5,54%

13,03%

65.794.132.758

62.804.983.834

4,76%

11,31%

58.848.160.109

62.507.406.824

-5,85%

10,12%

50.900.416.196
22.434.762.399
22.262.223.126

49.793.901.087
21.361.041.645
22.573.053.666

2,22%
5,03%
-1,38%

8,75%
3,86%
3,83%

18.745.559.523
18.492.354.523
13.896.463.750

16.820.931.132
17.645.157.393
13.860.452.730

11,44%
4,80%
0,26%

3,22%
3,18%
2,39%

11.326.726.442

10.964.205.439

3,31%

1,95%

11.113.352.849
10.923.669.710
10.845.395.073
10.580.213.709
8.098.578.175

10.698.939.377
11.987.620.869
10.707.217.579
10.165.595.266
8.086.343.983

3,87%
-8,88%
1,29%
4,08%
0,15%

1,91%
1,88%
1,86%
1,82%
1,39%

7.924.168.260

7.685.247.099

3,11%

1,36%

7.783.101.025

7.138.683.744

9,03%

1,34%

7.728.526.014
7.395.848.686
6.415.652.815
6.561.362.329
6.396.632.583
6.553.726.858
446.313.736.326 437.135.920.087
581.600.980.290 568.339.347.545

4,50%
-2,22%
-2,40%
2,10%
2,33%

1,33%
1,10%
1,10%
76,74%
100%

2019

2018

75.803.647.287
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Όζνλ αθνξά ζηε ζύλζεζε ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Γαιιίαο θαηά ην 2019 ζε επίπεδν
πξντόλησλ (8ςήθηνη Κσδηθνί πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο), νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνπλ
ηα 10 πξώηα εμαγόκελα θαη εηζαγόκελα πξντόληα ηεο Γαιιίαο αληηζηνίρσο.
10 πξώηα εμαγόκελα πξνϊόληα από ηε Γαιιία, 2019 (ζε επξώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
88024000 Αεξνπιάλα θαη άιια νρήκαηα αέξνο, κε βάξνο
ρσξίο θνξηίν πνπ ππεξβαίλεη ηα 15 000 kg
30049000 Άιια θάξκαθα ζε κνξθή δόζεσλ ή
ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε
84119100 Μέξε ζηξνβίισλ δη' αληηδξάζεσο ή ζπζθεπώλ
πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ
99SSS999 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα ηεο νκάδαο ΣΣΓΔ 999
33049900 Άιια πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο
(καθηγηάδ) γηα ηε ζπληήξεζε ή ηε θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο,
αληηειηαθά παξαζθεπάζκαηα θαη παξαζθεπάζκαηα γηα ην
καύξηζκα
88033000 Άιια κέξε αεξνπιάλσλ ή ειηθνπηέξσλ
71131900 Κνζκήκαηα από άιια πνιύηηκα κέηαιια, έζησ
θαη επελδπκέλα ή επηζηξσκέλα κε πνιύηηκα κέηαιια
87032210 Άιια νρήκαηα, κόλν κε παιηλδξνκηθό
εκβνινθόξν θηλεηήξα κε αλάθιεμε κε ειεθηξηθνύο
ζπηλζήξεο, κε θπιηλδξηζκό >1.000 cm3 αιιά <1.500 cm3,
θαηλνύξηα
84111280 ηξόβηινη δη' αληηδξάζεσο κε σζεηηθή δύλακε
> 132 kN
87042191 Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά
εκπνξεπκάησλ, κε εκβνινθόξν θηλεηήξα κε αλάθιεμε κε
ζπκπίεζε (ληίδει ή εκηληίδει), κε κέγηζην βάξνο κε
θνξηίν < 5 t, κε θηλεηήξα κε θπιηλδξηζκό <2.500 cm3,
θαηλνύξηα
ύλνιν 10 πξώηωλ πξνϊόληωλ
ύλνιν γαιιηθώλ εμαγωγώλ
Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2019

2019

2018

35.676.760.549

33.235.969.011

7,34%

7,01%

15.028.248.252

13.032.732.173

15,31%

2,95%

7.893.022.913
7.660.621.286

6.443.636.675
5.900.827.987

22,49%
29,82%

1,55%
1,51%

7.308.101.679
6.483.752.365

6.494.526.028
5.489.176.142

12,53%
18,12%

1,44%
1,27%

5.783.923.184

4.842.038.331

19,45%

1,14%

5.613.910.117

5.118.264.052

9,68%

1,10%

5.213.468.375

4.379.559.060

19,04%

1,02%

5.035.691.498
4.986.295.461
101.697.500.218 89.923.024.920
508.861.966.561 492.583.654.078

0,99%
13,09%
3,30%

0,99%
19,99%
100,00%

10 πξώηα εηζαγόκελα πξνϊόληα ζηε Γαιιία, 2019 (ζε επξώ)
ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο
27090090 Λάδηα αθαηέξγαζηα, από πεηξέιαην ή από
αζθαιηνύρα νξπθηά (αθαηέξγαζην πεηξέιαην), άιια από
ηα απνζηάγκαηα θ.α.
88033000 Άιια κέξε αεξνπιάλσλ ή ειηθνπηέξσλ
30049000 Άιια θάξκαθα ζε κνξθή δόζεσλ ή
ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε
27101943 Βαξηά ιάδηα από πεηξέιαην ή αζθαιηνύρα
νξπθηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε ζείν πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην 0,001 %
87032210 Άιια νρήκαηα, κόλν κε παιηλδξνκηθό
εκβνινθόξν θηλεηήξα κε αλάθιεμε κε ειεθηξηθνύο
ζπηλζήξεο, κε θπιηλδξηζκό > 1.000 cm3 αιιά <1.500
cm3, θαηλνύξηα
84119100 Μέξε ζηξνβίισλ δη' αληηδξάζεσο ή ζπζθεπώλ
πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2019

2019

2018

21.669.247.147
12.004.930.789

23.921.018.787
12.338.511.868

-9,41%
-2,70%

3,73%
2,06%

10.492.671.545

9.796.504.621

7,11%

1,80%

9.842.966.967

9.775.595.901

0,69%

1,69%

8.746.629.638

7.488.332.197

16,80%

1,50%

8.700.770.370

6.908.164.429

25,95%

1,50%
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ΚΟ Πεξηγξαθή πξνϊόληνο

2019

2018

Μεηαβνιή

Μεξίδην
2019

87033219 Άιια νρήκαηα, κόλν κε εκβνινθόξν θηλεηήξα
κε αλάθιεμε κε ζπκπίεζε (ληίδει ή εκηληίδει), κε
θπιηλδξηζκό > 1.500 cm3 αιιά < 2.500 cm3, άιια
27112100 Αέξην θπζηθό

7.716.174.540
6.888.566.942

9.162.389.955
9.755.839.608

-15,78%
-29,39%

1,33%
1,18%

85171200 Σειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια
αζύξκαηα δίθηπα

5.581.013.174

5.742.496.101

-2,81%

0,96%

4.590.330.629
3.625.121.651
96.233.301.741 98.513.975.118
581.600.980.290 568.339.347.545

26,63%
-2,32%
2,33%

0,79%
16,55%
100,00%

87032110 Άιια νρήκαηα, κόλν κε παιηλδξνκηθό
εκβνινθόξν θηλεηήξα κε αλάθιεμε κε ειεθηξηθνύο
ζπηλζήξεο, κε θπιηλδξηζκό < 1.000 cm3, θαηλνύξηα
ύλνιν 10 πξώηωλ πξνϊόληωλ
ύλνιν γαιιηθώλ εηζαγωγώλ
Πεγή: Eurostat, Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ
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