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Δξέλιξη εμποπικών ζςναλλαγών Δλλάδορ – Βόπειαρ Ρηνανίαρ Βεζηθαλίαρ
(Ιανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ 2014)
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο
Βεζηθαιίαο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε ΒΡΒ ην 2014 παξνπζίαζαλ αλεπαίζζεηε κείσζε θαηά
-0,9% , έλαληη ηνπ 2013, ελώ ην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ Ο.Γ. Γεξκαλίαο κεηώζεθε
επίζεο ειαθξά θαηά -3,4%. πγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηε ΒΡΒ αλήιζαλ ζε 341,5 εθ
€ θαηά ην δηάζηεκα απηό. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην παξέκεηλε ειιεηκκαηηθό θαη ην ύςνο ηνπ αλήιζε
ζε -397,8 εθ. € ζε βάξνο ηεο Διιάδνο.
Οη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηε ΒΡΒ ην αλσηέξν ρξνληθό δηάζηεκα, παξνπζίαζαλ αύμεζε
θαηά 24,1% θαη αλήιζαλ ζε 739,3 εθ. €.
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Καηά θαηεγνξίεο πξντόλησλ, νη θπξηόηεξεο εμαγσγέο ηεο Διιάδνο πξνο ηε ΒΡΒ
αθνξνύζαλ βηνκεραληθά πξντόληα (64% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγώλ), είδε δηαηξνθήο
(28%).
Σν πξώην ζε αμία εμαγόκελν πξντόλ καο είλαη ηα πξντόληα ραιθνύ θαη θξάκαηα ραιθνύ
(42,5 εθ €), ηα νπνία παξνπζίαζαλ αμηόινγε αύμεζε 12,1%, αθνινπζνύλ ηα εκηθαηεξγαζκέλα
πξντόληα αινπκηλίνπ (37,3 εθ €), ηα νπνία επίζεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αύμεζε 31,5%,
έπνληαη ηα παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη θνλζεξβνπνηεκέλα θξνύηα (23,9 εθ €, κε κείσζε 10%), ηα θξέζθα θξνύηα (16,5 εθ €) κε κείσζε -14,1% θαη ηα πξντόληα από πιαζηηθό (14,5 εθ €
κε ζεκαληηθή κείσζε -20,4%.
Παξαηεξήζεθε αμηόινγε αύμεζε ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο θξέζθσλ ιαραληθώλ 93,7%
(9,3 εθ €), παξαζθεπαζκάησλ ιαραληθώλ 10,7 εθ € (7,7%), ειηώλ 80,8% (3,2 εθ €), πξντόλησλ
ηρζπεξώλ 12,9% (3 εθ. €).
Από ηα βηνκεραληθά πξντόληα αμηόινγε αύμεζε ζεκείσζαλ, όπσο πξναλαθέξζεθε ηα
πξντόληα ραιθνύ θαη θξάκαηα ραιθνύ (12,1%), ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντόληα αινπκηλίνπ
(31,5%), ηα ρεκηθά πξντόληα (14,9%). Δπίζεο αμηόινγε αύμεζε ζεκείσζαλ ηα πιεθηά ελδύκαηα
______________________________________________________________________________________________
ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Willi-Becker- Allee 11, 40227 Düsseldorf
Tει. 0049-211-68785015-16 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

από κεηάμη ή ηερλεηέο ίλεο 13,9% (14 εθ. €), ηα πιεθηά ελδύκαηα από βακβάθη 19,3% (8,6 εθ. €),
θαζώο θαη ηα έπηπια 50% (2,3εθ. €).
Αληίζεηα πηώζε ζεκείσζαλ ηα παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ -10% (24 εθ. €), ηα θξέζθα
θξνύηα -16,2% (15,4 εθ. €), ηα ηερλνπξγήκαηα από πιαζηηθό-20,4% (14,5 εθ. €), ηα
θαξκαθεπηηθά πξντόληα -50,4% (10 εθ. €), ηα θπηηθά έιαηα θαη ιίπε -18,8% (8,2 εθ. €), νη
αγσγνί θαη ζσιήλεο από ζίδεξν ή ράιπβα -26,5% (6,7 εθ. €)
Καηά θαηεγνξίεο πξντόλησλ, νη θπξηόηεξεο εμαγσγέο ηεο Β. Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο πξνο
ηελ Διιάδα αθνξνύζαλ βηνκεραληθά πξντόληα (83,2% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγώλ),
είδε δηαηξνθήο (13,3%).
πγθεθξηκέλα ην πξώην ζε αμία εμαγόκελν πξντόλ ηεο ΒΡΒ πξνο ηε ρώξα καο ην 2014
ήηαλ ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα (110,3 εθ €), ηα νπνία παξνπζίαζαλ αύμεζε 18,3%, αθνινπζνύλ
ηα πιαζηηθά (51,8 εθ €), ηα νπνία επίζεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αύμεζε 34%, ηα θύιια
ζηδήξνπ ή ράιπβα 28 εθ € ηα νπνία επίζεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αύμεζε 140,3%, θαη ηα
απηνθίλεηα θαη ηξνρόζπηηα (21,5 εθ €) αύμεζε 43,5%. Από ηα πξντόληα δηαηξνθήο πξώην ζε αμία
είλαη ην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (19,6 εθ €), αύμεζε 99,7%, ηα θξέαηα θαη πξντόληα
θξέαηνο (18,3 εθ €), κε αύμεζε 6%, αθνινπζνύλ ην θαθάν θαη πξντόληα απηνύ (10,3 εθ €) θαη
αύμεζε 21,3%.
Αλαθεθαιαηώλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηε ΒΡΒ θαηεπζύλζεθε ην 2014 πνζνζηό
19,8% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία, θαζηζηώληαο ηελ έλαλ από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο πξννξηζκνύο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ ζηελ Ο.Γ. Γεξκαλίαο.
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