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12 Οκτωβρίου 2012 
 

Παρατηρήσεις και προτάσεις ως προς τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις 
Ελλάδας – Γερµανίας για το έτος 2011 

 
Συµπεράσµατα από την Ετήσια Έκθεση διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδας-
Γερµανίας http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=34114# 

 

• H Γερµανία παραµένει ένας από τους σηµαντικότερους εµπορικούς και οικονοµικούς 
εταίρους της Ελλάδος τόσο ως προς τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερµανία, παρότι 
χάνει την πρωτοκαθεδρία το 2011 εκτοπιζόµενη από την Ιταλία, όσο και ως προς τις 
γερµανικές εξαγωγές στην Ελλάδα, στις οποίες διατηρεί επί πολλά έτη την πρώτη 
θέση, αποτελώντας τον κυριώτερο προµηθευτή της Ελλάδας σε προϊόντα. Όσον 
αφορά τις επενδύσεις, αποτελεί ένα από τους µεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα 
µακροπρόθεσµα.   

• Παρά την εν γένει θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών το 2011 συνολικά, οι 
ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν το 2011 ελαφρά πτώση. Ωστόσο το επίπεδο τους 
προς τη γερµανική αγορά συνεχίζει να παραµένει χαµηλό σε σχέση µε τον κοινοτικό 
µέσο όρο και µειούµενο το 2011, καταδεικνύοντας τα περιθώρια ανόδου τα οποία 
υπάρχουν. Θετικό µήνυµα αποτελεί το γεγονός, ότι σηµαντικά ελληνικά προϊόντα, 
όπως αλουµίνιο, παρασκευάσµατα φρούτων και  λαχανικών, ελαιόλαδο, ποτά (κρασί, 
ούζο), παρουσίασαν άνοδο και το 2011 κόντρα στην αρνητική τάση.  

• Oι ελληνικές εξαγωγές αποτελούνται σχεδόν κατά το 1/3 από τρόφιµα και ποτά, 
ακολουθούν διάφορα βιοµηχανικά προϊόντα, ενδύµατα-υποδήµατα και πρώτες ύλες 
αυτών (17%), φάρµακα (14%) και ορυκτά-µεταλλεύµατα και ορυκτά καύσιµα (1,5%). 

• Η Γερµανία αποτελεί την πρώτη προµηθεύτρια χώρα στην Ελλάδα και τον κυριώτερο 
προµηθευτή αγαθών. Οι γερµανικές εξαγωγές στη χώρα µας, παρότι κατέχουν την 
πρώτη θέση έναντι των άλλων χωρών, βρίσκονται σε πτωτική πορεία ήδη από το 
2009, µε αποτέλεσµα την συνέχιση της συρρίκνωσης του συνολικού όγκου 
συναλλαγών µε θετικό όµως αντίκτυπο στο εµπορικό µας έλλειµµα έναντι της 
Γερµανίας, το οποίο βαίνει συνεχώς µειούµενο, λόγω της µεγαλύτερης µείωσης των 
γερµανικών εισαγωγών στην Ελλάδα έναντι των ελληνικών εξαγωγών στη Γερµανία.  

• Οι άµεσες γερµανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι σηµαντικές, ωστόσο κινούνται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα τόσο σε σχέση µε τις δυνατότητες της γερµανικής οικονοµίας 
όσο και σε σύγκριση µε τις γερµανικές επενδύσεις σε άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες 
παρόµοιου µεγέθους µε την ελληνική. Όσον αφορά τις ελληνικές επενδύσεις στη 
Γερµανία είναι περιορισµένες και κινούνται σε χαµηλά επίπεδα σε αριθµό και αξία.  

• Συµπερασµατικά παρά τις όποιες πρόσκαιρες διακυµάνσεις, η Γερµανία παραµένει 
µακροπρόθεσµα σηµαντικότατος οικονοµικός και εµπορικός εταίρος της Ελλάδας σε 
επίπεδο τόσο διµερούς εµπορίου όσο και επενδύσεων. ∆εδοµένου του µεγέθους 
αλλά και του ειδικού βάρους της γερµανικής οικονοµίας σε Ευρώζωνη και ΕΕ 
(µεγαλύτερη και σηµαντικότερη οικονοµία σε ΕΕ), καθώς και της θετικής πορείας της 
γερµανικής οικονοµίας και των προοπτικών της, θεωρούµε, ότι τα ελληνικά προϊόντα 
έχουν περαιτέρω δυνατότητες εισόδου στη γερµανική αγορά και προοπτικές αύξησης 
τόσο σε επίπεδο µεριδίων αγοράς όσο και σε επίπεδο αξίας. Πέραν αυτού 
παρουσιάζονται δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ ελληνικών και γερµανικών 
εταιρειών καθώς και προοπτικές επενδύσεων γερµανικών εταιρειών στην Ελλάδα.  

• Η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στη γερµανική αγορά ως αγορά 
στόχο µέσω συγκεκριµένων πρωτοβουλιών για τα βασικά ελληνικά προϊόντα για την 
περαιτέρω στοχευµένη προώθηση τους µε τη χάραξη συγκεκριµένης στρατηγικής 
εξωστρέφειας µε ποσοτικοποιηµένους στόχους.  

• Θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα από ελληνικής πλευράς ως προς τις 
δυνατότητες προσέλκυσης γερµανικών επενδύσεων στην Ελλάδα µε τη στοχευµένη 
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οργάνωση επισκέψεων και road shows τόσο στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων 
όσο και εν γένει από θεσµικούς και επιχειρηµατικούς φορείς στην Ελλάδα.  

• Η θετική πρωτοβουλία της Ελληνο-Γερµανικής συνεργασίας αποτελεί επίσης πρώτης 
τάξεως ευκαρία, επί της οποίας µπορεί να οικοδοµηθεί µια στενότερη οικονοµική και 
εµπορική συνεργασία της Ελλάδας µε την ισχυρότερη οικονοµία της ΕΕ µε στόχο 
τόσο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών όσο και κυρίως την αύξηση των 
γερµανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και της βελτίωσης της εικόνας και της 
αξιοπιστίας της Ελλάδας και του ελληνικού επιχειρείν τόσο στη Γερµανία όσο και στην 
ΕΕ µε αφετηρία τη Γερµανία.  

• Πρόσφοροι τρόποι για τη βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας του ελληνικού 
επιχειρείν στη Γερµανία είναι η οργάνωση στοχευµένων επιχειρηµατικών αποστολών 
και εβδοµάδων προβολής ελληνικών προϊόντων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
κάθε φορά θεσµικούς και επιχειρηµατικούς ελληνικούς φορείς καθώς και η οργάνωση 
road show ανά προϊόν µε την πρόσκληση στοχευµένου κοινού.  
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