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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

Ποπεία οικονομίαρ και εξωηεπικού εμποπίος ηερ Γεπμανίαρ καηά ηο 2020  

 

Η Γεξκαλία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε εζληθή νηθνλνκία ζηελ ΔΔ, ηελ 4ε παγθνζκίσο, κεηά απφ 

ΗΠΑ, Κίλα, Ιαπσλία θαη ηελ 3ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή δχλακε κεηά απφ Κίλα θαη ΗΠΑ. 

Σχκθσλα κε ηα πξνζθάησο δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία απφ ηε γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή 

Σηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) ε γεξκαληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε ην 2020 βαζηά ζεκάδηα χθεζεο 

γηα πξψηε θνξά κεηά απφ κία δεθαεηή αλνδηθή πνξεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ην γεξκαληθφ ΑΔΠ 

αλήιζε ζηα € δηο 3.329,0 θαηαγξάθνληαο κείσζε 5,0% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. 

 

Σεκαληηθή πηψζε παξαηεξήζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 ζηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο. Η 

πξνζδνθψκελε γξήγνξε αλάθακςε πνπ ελ πνιινίο βαζηδφηαλ ζηελ ειπίδα φηη ζα αξρίζνπλ λα 

απμάλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο νη εμαγσγέο, κεηά ην άλνηγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ην θαινθαίξη, δελ 

επηηεχρζεθε. Τν πξν ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ εμαγσγηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο δελ πξνβιέπεηαη 

λα επηηεπρζεί πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2021, ελψ ε γεξκαληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη 

ζηελ θαλνληθφηεηα πεξί ηα ηέιε ηνπ 2022.  

 

Σχκθσλα κε ηελ Destatis θαηά ηνλ κήλα Σεπηέκβξην 2020, ε Γεξκαλία εμήγαγε αγαζά αμίαο € 

109,8 δηζ. θαη εηζήγαγε αγαζά αμίαο € 89,0 δηζ. επξψ. Σε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη, νη 

εμαγσγέο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 3,8% θαη αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο κείσζε θαηά 4,3%. Ωο εθ 

ηνχηνπ ην ηζνδχγην εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ παξνπζίαζε πιεφλαζκα € 20,8 δηζ., ην νπνίν ήηαλ θαηά 

€ 0,4 δηζ. κεησκέλν ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα γηα ην 2019. H πνξεία θαηεχζπλζεο ησλ 

εμαγσγψλ θαη πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγψλ, αληίζηνηρα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

 επηέμβπιορ 

2020 

(Αξία ζε  διζ. €) 

% Μεηαβολή ζςγκπιηικά 

με επηέμβπιο 2019 

ύνολο Δξαγωγών: 109,8 -3,8 

θ-κ ηεο ΔΔ 59,1 -3,3 

Δπξσδψλε 41,1 -4,5 

Δθηφο Δπξσδψλεο 18,0 -0,4 

Τξίηεο ρψξεο  50,7 -4,4 

ΗΒ  6,4 -12,4 

ύνολο Διζαγωγών: 89,0 -4,3 

θ-κ ηεο ΔΔ 48,7 -3,3 

Δπξσδψλε 32,6 -4,4 

Δθηφο Δπξσδψλεο 16,1 -1,1 

Τξίηεο ρψξεο  40,3 -5,4 

ΗΒ  2,8 -14,7 
              

            Πεγή Destatis - Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
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Γιμεπέρ Δμπόπιο Δλλάδαρ- Γεπμανίαρ  

 

Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Γεξκαλίαο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. Η Γεξκαλία 

απνηειεί δηαρξνληθά ηνλ πξψην ή ηνλ δεχηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Διιάδαο.  

 

Η εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Διιάδαο-Γεξκαλίαο θαηά ηα έηε 2019-2020 (κήλεο Ιαλνπάξηνο- 

Ννέκβξηνο) έρνπλ ηελ εμήο εηθφλα (ζε σιλ. €): 

 

  1111μμεεννοο  22001199  1111μμεεννοο  22002200  

Διζαγωγέρ από Δλλάδα 1.942.891 2.060.249 

Δξαγωγέρ ζε Δλλάδα 5.678.735 5.542.033 

Όγκορ διμεπούρ εμποπίος 7.621.626 7.602.282 

Δμποπικό ιζοδύγιο  3.735.844 3.481.784 

       

        Πεγή Destatis - Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξντφλησλ πξνο ηε Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ηα έσο απηή ηε ζηηγκή 

δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 11κελν (κήλεο Ιαλνπάξηνο- Ννέκβξηνο) 2020 ζεκείσζαλ 

αχμεζε 6% θαη αλήιζαλ ζε € 2,06 δηο, έλαληη € 1,94 δηο, ελψ νη εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηε 

Γεξκαλία κείσζε 2,4%, αλεξρφκελεο ζε € 5,54 δηο, έλαληη € 5,68 δηο θαηά ην ίδην δηάζηεκα ην 

2019. 

 

Ο φγθνο δηκεξνχο εκπνξίνπ ην 11κελν 2020 θαηέγξαςε κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,25% θαη 

έθηαζε ηα € 7,602 δηο, έλαληη € 7,621 δηο γηα ην ίδην δηάζηεκα ην 2019, ελψ ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα κεηψζεθε θαηά 6,8 % θαη 

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ € 3,48 δηο, έλαληη € 3,73 δηο ην ίδην δηάζηεκα ην πξνεγνχκελν 

έηνο. 

 

Καηά ην σο άλσ αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πξψηε θαηεγνξία (ζε 2ςήθηα αλάιπζε) ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία είλαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, κε κεξίδην 15%, 

αθνινπζνχκελα απφ: πξντφληα αινπκηλίνπ (10,8%), γάια/γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (8,2%), 

παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ & θξνχησλ (7,7%), εδψδηκα θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί (7,6%), 

ειεθηξνηερληθά πξντφληα (6,7%) θ.ιπ. 

 

Αληίζηνηρα, ηα 10 θπξηφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα απφ Γεξκαλία πεξηιακβάλνπλ: θάξκαθα, 

κεραλέο/ζπζθεπέο, πξντφληα νξγαληθήο ρεκείαο, ειεθηξνηερληθά πξντφληα, νρήκαηα, πιαζηηθά 

πξντφληα, νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, αεξνζθάθε, δηάθνξα πξντφληα 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο.  

 

Τν δηκεξέο εκπφξην ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο καο κε ηε Γεξκαλία είλαη δηαρξνληθά πιενλαζκαηηθφ, 

θπξίσο ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ. Η εμέιημή ηνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πξν μεζπάζκαηνο 

θνξσλντνχ ζηνηρεία), είλαη ε εμήο (ζε εκαη. Εςπώ): 
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  ((ααξξίίαα))  22001188  22001199  

    Διζππάξειρ 3.758 3.743 

    Πλεπωμέρ 1.151 1.239 

     Ιζοδύγιο ςπεπεζιών 2.607 2.504 

                                   

                                  Πεγή: Τπάπεδα ηερ Ελλάδορ, Ιούνιορ 2020 –  

                                 Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
 

 

Σηελ πιεπξά ησλ εηζπξάμεσλ θπξηαξρεί ν ηνπξηζκφο, κε κεξίδην 80% επί ηνπ ζπλφινπ θαη 

αθνινπζνχλ νη κεηαθνξέο, κε 7,5%, ελψ ζηηο πιεξσκέο νη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη: 

κεηαθνξέο 36,2%, ηνπξηζκφο 21,2%, ππεξεζίεο αζθάιηζεο 12% θαη νη ππεξεζίεο 

ηειεπηθνηλσληψλ 8,4%. 

 

Η ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζε πνιχ ρακειή ζέζε κεηαμχ ησλ ρψξσλ-πξνκεζεπηψλ ηεο 

Γεξκαλίαο, σο πξνο ηα πεξηζζφηεξα εμαγσγηθά καο πξντφληα. Ταπηφρξνλα, ε ζχλζεζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία θπξηαξρείηαη δηαρξνληθά απφ πξντφληα εληάζεσο 

εξγαζίαο θαη ρακειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο, ελ αληηζέζεη κε ηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ 

Διιάδα, φπνπ δεζπφδνπλ βηνκεραληθά πξντφληα πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο. Τν γεγνλφο απηφ 

αληαλαθιάηαη ζην δηεπξπκέλν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο Διιάδνο. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο 

πξντφλησλ εληάζεσο εξγαζίαο πθίζηαληαη ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ νκνεηδή πξντφληα ρσξψλ 

ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, ελψ ειιεληθά πξντφληα ηερλνινγίαο έρνπλ κηθξή ζπκκεηνρή ζηε 

δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ καο πξνο Γεξκαλία. 

 

Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπζέληα, γηα ην α΄ επηάκελν ηνπ 2020, 

ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο (Destatis), αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο 

θξνχησλ ηεο Διιάδαο ζηε Γεξκαλία, φηη νη ηειεπηαίεο παξνπζίαζαλ ηφζν ζε φξνπο πνζνηήησλ 

φζν θαη ζε φξνπο αμίαο κεγάιε αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξζη.  

 

Δξαγωγέρ θπούηων από ηεν Δλλάδα ζηε Γεπμανία καηά ηο α΄ επηάμενο 2020 

 

   2019 2020 Μεηαβολή  % 

Πνζφηεηα (ηφλνη) 55.677 58.340 4,78% 

Αμία (1.000 €) 50.935 80.769 58,57% 
              

            Πεγή: Ομοζπονδιακή Σηαηιζηική Υπεπεζία Destatis– Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Βεπολίνος 

 

Τα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειιεληθά θξνχηα, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ππφ 

απζηεξνχο φξνπο, θαηάθεξαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην momentum πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία θαηά 

ηνπο κήλεο Μάξηην- Ινχλην 2020, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν μέζπαζε ν θνξσλντφο θαη 

δεκηνπξγήζεθε κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά γηα πνηνηηθά θξέζθα θξνχηα θαη σο εθ ηνχηνπ 

αχμεζαλ ην κεξίδην ηνπο ζηε γεξκαληθή αγνξά ζεκαληηθά, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο ηηκέο 

ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (βι. πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ θιάδν 

θξνχησλ ζηε Γεξκαλία ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείν ΟΔΥ ζην agora 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/72661 .  

 

 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72661
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72661
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Όπσο απνηππψζεθε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ δηήκεξνπ 7νπ Διιελνγεξκαληθνχ Φφξνπκ 

Τξνθίκσλ κε εηδηθή ζηφρεπζε ζηα θξνχηα, (ην νπνίν ζπλδηνξγαλψζεθε ζηηο 26-27 Ννεκβξίνπ 

2020, ςεθηαθά, απφ ην Γξαθείν ΟΔΥ Βεξνιίλνπ απφ θνηλνχ κε ην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ 

θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ηελ BASF Διιάο ΑΒΔΔ, ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο, θαη ηελ 

Enterprise Greece), ηα ειιεληθά λσπά νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα έρνπλ ην πεξηζψξην λα 

δηεθδηθήζνπλ κία θαιχηεξε ζέζε ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ γεξκαληθψλ αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη, 

απφ φπνπ θαη δηαθηλείηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε ρψξα. Οη 

πξννπηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θξνχησλ ζηελ άθξσο 

αληαγσληζηηθή θαη απαηηεηηθή γεξκαληθή αγνξά παξακέλνπλ πνιχ ζεηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ε 

Διιάδα απνηέιεζε γηα ην έηνο 2019 ηελ 14
ε
 θαηά ζεηξά ρψξα πξνέιεπζεο εηζαγφκελσλ θξνχησλ 

ζηε Γεξκαλία. Οη πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ νη νπνίνη 

ζα εγγπψληαη ζηνπο Γεξκαλνχο θαηαλαισηέο φηη αθελφο ε πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ είλαη πςειή θαη αθεηέξνπ φηη ηα ειιεληθά πξντφληα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη φηη πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο λέεο γεξκαληθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο.  

 

Ππώηερ εκηιμήζειρ για ηεν ποπεία ηερ οικονομίαρ ηερ Γεπμανίαρ ηο 2021 

 

Αθήλνληαο πίζσ έλα νηθνλνκηθά ‘ηαξαρψδεο’ έηνο, νη ηειεπηαίεο αλαθνξέο θνξπθαίσλ 

νηθνλνκηθψλ ηλζηηηνχησλ ηεο Γεξκαλίαο εθηηκνχλ φηη νη πξψηνη κήλεο ηνπ 2021 ζα είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηα ηελ πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. Παξά ηελ αηζηνδνμία πνπ είρε 

επηθξαηήζεη ζηα κέζα ηνπ 2020 γηα ζρεηηθά ηαρεία αλάθακςε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2021, 

ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα θξίζηκνη ηνκείο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο δελ 

αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα επίπεδα ηεο πξν- θνξσλντνχ επνρήο έσο ηηο αξρέο ηνπ 2023. 

 
Ποπεία γ/ ΑΔΠ (ποζοζηιαία μεηαβολή) καηά ηα έηε 2000-2020 και εκηιμήζειρ έωρ ηο 2022 

 

 
Πεγή: Ινζηιηούηο Επεςνών Handelsblatt (HRI) 

 

 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Έξεπλαο ηεο Handelsblatt (HRI) ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα ζπλερίζεη λα βαίλεη κεηνχκελε θαη θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2021, νπφηε θαη 

εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί θαηά 4% ρακειφηεξα απφ ην επίπεδν ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, 

θαηαγξάθνληαο ηζηνξηθφ ρακειφ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Πξφεδξνο ηνπ HRI, θ. 
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Bert Rürup ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2020, ζεκάδηα ηεο νπνίαο ζα ζπλερίζνπλ θαη θαηά ην 

2021 λα γίλνληαη αληηιεπηά ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζα 

είλαη ειαθξψο κφλν κηθξφηεξε απφ εθείλε ηνπ 2009, νπφηε θαη ε γεξκαληθή νηθνλνκία είρε 

θαηαγξάςεη αληίζηνηρα ρακειέο επηδφζεηο.  

 

Όπσο αλαθέξεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο (DIW) ηα βίαηα 

ζθακπαλεβάζκαηα ηεο γ/νηθνλνκίαο ζα είλαη αηζζεηά γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο αθφκα, ελψ 

παξνκνηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ πνξεία ηεο κε ηελ πνξεία ελφο ‘rollercoaster’. Γεδνκέλσλ 

ησλ απμαλφκελσλ θξνπζκάησλ ζηε γεξκαληθή επηθξάηεηα θαζψο θαη ηεο ζπλέρηζεο επηβνιήο 

ηνπ κεξηθνχ lockdown, νη ειπίδεο κίαο κέηξηαο έληαζεο επηπηψζεσλ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο 

έρνπλ νξηζηηθά απνιεζζεί. Οη ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ αλαθέξνπλ αλάπηπμε 

ηεο γ/ νηθνλνκίαο θαηά 5,3% ην 2021, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην lockdown παξαηαζεί θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο δελ αλακέλεηαη λα θαηαγξαθεί αλάπηπμε κεγαιχηεξε απφ 3,8% γηα 

ην 2021. 

 

Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο (IW) ζηηο πξνγλψζεηο ηνπ 

γηα ην 2021 δελ αλακέλεη λα επεξεαζηνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φινη νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο. 

Κιάδνη φπσο ε γαζηξνλνκία θαη ε εζηίαζε δελ αλακέλεηαη λα επηζηξέςνπλ άκεζα ζηα πξν 

θξίζεο ηεο παλδεκίαο επίπεδα.    
 

 Ποζοζηιαία εηήζια μεηαβολή ηων ζςζηαηικών ζηοισείων ηος γεπμανικού ΑΔΠ- εκηιμήζειρ για ηα 

επόμενα έηε 

 
 2019 2020 2021 2022 

Ιδησηηθή θαηαλάισζε +1,6 -6,6 +2,9 +2,1 

Κξαηηθή Καηαλάισζε +2,7 +4,7 +3,5 +0,7 

Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο ζε Υπνδνκέο +2,5 -3,5 +2,4 +2,3 

Δξαγωγέρ +1,0 -10,4 +6,3 +4,4 

Διζαγωγέρ +2,6 -8,6 +6,0 +5,3 

             

           Πεγή: Ινζηιηούηο Επεςνών Handelsblatt (HRI)  

 

 

Η θξίζε ηεο παλδεκίαο θαηέδεημε κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν πφζν επάισηε είλαη ε 

γ/νηθνλνκία ιφγσ ηεο παγθφζκηαο δηθηχσζήο ηεο κέζσ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. Απφ ηε 

κία πιεπξά ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηελ άιιε, νη 

κεγάιεο δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ 

γ/πξντφλησλ, πηζαλφηαηα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνλ ζπλεζηζκέλν 

ηξφπν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκα. Ωο εθ ηνχηνπ δελ είλαη ηπραίν φηη ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ‘επαλεζληθνπνίεζεο’ ησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο.  

  

Σηα ζεηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ζεκαληηθψλ γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο γ/νηθνλνκίαο θιάδσλ, φπσο ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία, νη νπνίνη δείρλνπλ λα έρνπλ ήδε 

πξνζαξκφζεη ηελ παξαγσγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε 

παλδεκία θαη ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ, ηφζν δηα κέζσ πξνζιήςεσλ εμεηδηθεπκέλνπ 
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πξνζσπηθνχ, φζν θαη επελδχζεσλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη νη ελ ιφγσ ηνκείο δηαθαηέρνληαη 

κεηαμχ άιισλ θαη απφ έληνλε εμσζηξέθεηα. Σηελ αληίπεξα φρζε, ηνκείο νη νπνίνη δελ 

παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρε εμσζηξεθή δπλακηθή θαη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη αγνξαζηέο έρνπλ 

θπξίσο ηελ έδξα ηνπο ζηελ ΔΔ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ ππνηνληθή αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηνπο θαηά ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021. Τν θαηά πφζν ε αλάθακςε ζα είλαη ηειηθψο ε 

αλακελφκελε ζα εμαξηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο απφ ην εάλ ζα ππάξμεη έλα ηξίην θχκα 

παλδεκίαο θαζψο θαη απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν 

(νκνζπνλδηαθέο εθινγέο θζηλνπψξνπ 2021, Brexit, εθινγή λένπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ). 

 
 

 


