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ΘΕΜΑ: «Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας» 
 
Σύμφωνα με σημερινά δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Γερμανικής Στατιστικής 
Αρχής (DESTATIS), οι γ/εξαγωγές αγαθών, τον Αύγουστο 2021, ανήλθαν σε 104,4 δις 
ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών, αντίστοιχα, ανήλθαν σε 93,8 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε, τον Αύγουστο 2021, 
πλεόνασμα 10,7 δις ευρώ, ενώ τον Αύγουστο 2020 το πλεόνασμα ανήλθε σε 11,9 δις 
ευρώ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε, τον Αύγουστο 2021, 
πλεόνασμα 11,8 δις ευρώ, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα ισοζύγια του εμπορίου 
αγαθών (+11,0 δις ευρώ), των υπηρεσιών (-4,9 δις ευρώ), του πρωτογενούς 
εισοδήματος (+10,3 δις ευρώ) και του δευτερογενούς εισοδήματος (-4,8 δις ευρώ). Τον 
Αύγουστο 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 16,7 δις 
ευρώ. 
 
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης  
 
Τον Αύγουστο 2021, η Γερμανία εξήγαγε προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
αγαθά, συνολικής αξίας 55,7 δις ευρώ, ενώ εισήγαγε αντίστοιχα αγαθά συνολικής 
αξίας 47,0 δις ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς τις χώρες-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρουσίασαν αύξηση κατά 15,7%, ενώ οι εισαγωγές 
της Γερμανίας από τις χώρες αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 11,2%. Οσον αφορά τις 
χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, οι γ/εξαγωγές ανήλθαν, τον Αύγουστο 2021, σε 37,8 δις 
ευρώ, αύξηση κατά 16,9%, ενώ οι γ/εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 32,4 
δις ευρώ, αύξηση κατά 13,5%. 
 
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης 
 
Οι γ/εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανήλθαν τον Αύγουστο 
2021, σε 48,8 δις ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι γ/εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν 
σε 46,8 δις ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς τρίτες χώρες 
αυξήθηκαν κατά 13,1% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 25,9%.  
 
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
παρουσίασαν μείωση κατά 15,1% και ανήλθαν, τον Αύγουστο 2021, στα 4,8 δις ευρώ. 
Αντίστοιχα οι γ/εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 7,9%, στα 2,3 
δις ευρώ την ίδια χρονική περίοδο. Από 1ης Ιανουαρίου 2021 τέθηκε προσωρινά σε 
ισχύ η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η οποία και αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου. 
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Εφόσον τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την 
τελωνειακή ένωση , η διαδικασία αποχώρησης έχει πλέον ολοκληρωθεί. 
 
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με άλλες επιλεγμένες χώρες   
 
Τον Αύγουστο 2021, οι περισσότερες γ/εισαγωγές προήλθαν από τη Κίνα. Οι 
γ/εισαγωγές ανήλθαν στα 11,4 δις ευρώ (αύξηση κατά 20,4% σε σχέση με τον ίδιο 
μήνα του προηγουμένου έτους). Επίσης οι γ/εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, κατά 
12,3%, φθάνοντας στα 6,3 δις ευρώ, τον Αύγουστο 2021.  
 
 
         

          
 
 
 
 
 
 


