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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

 

Πποοπηικέρ διεύπςνζηρ μεπιδίων ελληνικών πποϊόνηων ζηην γεπμανική 

αγοπά 

 

Πξννπηηθέο πεξαηηέξσ παγίσζεο θαη επαχμεζεο κεξηδίσλ ζηε γεξκαληθή αγνξά παξνπζηάδνπλ 

ηδηαηηέξσο νη αθφινπζνη θιάδνη: 

Φαξκαθεπηηθά πξντφληα (3004): Οη ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζηαζεξέο, δηαρξνληθά, εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο 

ρψξαο καο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, ζην πιαίζην ηεο γεξκαληθήο αληαγσληζηηθήο θαη ψξηκεο αγνξάο, 

επηβεβαηψλνπλ δίρσο άιιν ηηο ζεηηθέο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Απαηηείηαη, σζηφζν, επηζηακέλε παξαθνινχζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

επαγξχπλεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά. 

εκεηψλεηαη εμ άιινπ φηη ε Γεξκαλία εμαθνινπζεί λα ηεξεί πξαθηηθή ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ κε εζληθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο άιισλ ρσξψλ, ηφζνλ γηα λα ζπκπηέζεη ην θφζηνο παξαγσγήο, φζνλ θαη λα 

πξνσζήζεη ζπκπξάμεηο κε αμηφινγεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  

Κιάδνο Σξνθίκσλ–Πνηψλ: Πξννπηηθέο γηα δηεχξπλζε κεξηδίσλ πξνζθέξεη ν θιάδνο ηξνθίκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ. Δπί 

κέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο ε θέηα, νξηζκέλα λσπά, απνμεξακέλα ή παξαζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά, 

ην ειαηφιαδν, νη ειηέο, ηα ηρζπεξά, θαηεςπγκέλεο δχκεο, ην νχδν θαηαγξάθνπλ ηθαλνπνηεηηθέο 

εμαγσγηθέο επηδφζεηο, γεγνλφο απνδηδφκελν ζε απμεκέλεο πσιήζεηο κέζσ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ 

δηαλνκήο.  

Δπί πιένλ δπλακηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ηα πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ 

(ηδηαηηέξσο δηάθνξα είδε ηπξηψλ) θαη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, πνπ δηαηίζεληαη ζε θαηαζηήκαηα 

delicatessen (ηζάη, βφηαλα, θξφθνο, καζηίρα, κέιη, ζπκππθλσκέλνη ρπκνί, θιπ), ησλ νπνίσλ ε 

θαηαλάισζε ζηε Γεξκαλία ζπλερψο απμάλεηαη, ν δε αξηζκφο βηνινγηθψλ αιπζίδσλ, θαηαζηεκάησλ 

Delikatessen θαη εζηηαηνξίσλ κε εζληθέο θνπδίλεο πνιιαπιαζηάδεηαη. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά νίλνπο-κπχξεο θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά, ηα πεξηζψξηα αχμεζεο κεξηδίσλ 

αγνξάο ζηελ Γεξκαλία παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά, δηφηη πέξαλ ηεο αλάινγεο ή θαη πςειφηεξεο ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ θιάδνπ έλαληη αληαγσληζηψλ, 

δηαθαίλνληαη πξννπηηθέο ζπλδεφκελεο κε ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ Γεξκαλψλ, ηελ αχμεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ Γεξκαλία πξνο Διιάδα θαη ηελ ελίζρπζε αθνινχζσο ηνπ βαζκνχ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ην θξαζί ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαηηέξσο 

ππ’ φςηλ φηη ε θαηαλάισζή ηνπ ζηελ Γεξκαλία δελ επηβαξχλεηαη κε ΔΦΚ. Δπηπξνζζέησο, φπσο 

επαλεηιεκκέλσο έρεη πξνηαζεί, κηα δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ εζηηαηνξίσλ ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ε ζπλαθφινπζε αλαβάζκηζή ηεο θάβαο απηψλ (αλάκεζα ζε άιια) κε ειιεληθνχο νίλνπο 

εθιεθηήο πνηφηεηνο, ζα νδεγνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπο ζε απαηηεηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Γνκηθά πιηθά- Ηιεθηξνινγηθφ πιηθφ: Μεηαμχ απηψλ, ζεκαληηθή δηαρξνληθή παξνπζία θαηέρνπλ 

δηάθνξα είδε πξνθίι αινπκηλίνπ, ζηδεξνζσιήλεο, ραιθνζσιήλεο θαη ινηπά πιηθά επξείαο ρξήζεσο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία έηε εκθαλίδεη κεγάιε άλνδν. Ωο πξνο ην 

ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, ζπλαθέο θαη απηφ κε ηηο θαηαζθεπέο, έληνλεο πξννπηηθέο έρνπλ ηα πάζεο θχζεσο 

ειεθηξνινγηθά πιηθά (αγσγνί, θαιψδηα, ιακπηήξεο θιπ), αιιά θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Κξίλεηαη 

φηη δελ έρνπλ εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηελ γεξκαληθή αγνξά θαη δχλαληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ 

εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη νη επθαηξίεο δηεπξχλνληαη, θαζψο ν θαηαζθεπαζηηθφο 

θιάδνο ζηελ Γεξκαλία πξνβιέπεηαη λα έρεη ζεηηθέο πξννπηηθέο, εηδηθφηεξα ελ ζπλαξηήζεη κε 
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πξνγξάκκαηα ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο γηα αχμεζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ 

δπλαηφηεηεο αλάιεςεο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ απηνηειψο, θαιχηεξεο φκσο πξννπηηθέο δηαλνίγνληαη 

κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε γεξκαληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο. Η δηκεξήο ζπλεξγαζία δχλαηαη λα αθνξά ζε αλάιεςε έξγσλ, ηφζνλ ζηε γεξκαληθή 

επηθξάηεηα, φζνλ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Δπηπξνζζέησο, δηαθαίλνληαη πεξαηηέξσ επθαηξίεο πξφζβαζεο 

ζηε γεξκαληθή θαηαζθεπαζηηθή αγνξά, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο 

πνπ δηαζέηνπλ ήδε νη εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Γεξκαλία.  

Η ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θιαδηθψλ θνξέσλ φινπ ηνπ θάζκαηνο θαηαζθεπψλ 

θαη ε ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιήο κέζσ εθζέζεσλ θαη εθδειψζεσλ, δχλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά. 

Γηάθνξα βηνκεραληθά πιηθά, παξάγσγα ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη πξψηεο χιεο: Αχμεζε κεξηδίνπ 

αγνξάο νξηζκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο γεξκαληθήο 

βηνκεραλίαο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, σο έρνπκε επαλεηιεκκέλσο επηζεκάλεη, δηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ, είηε δη’ αλαζέζεσο ηκεκάησλ παξαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ (παζεηηθή 

ηειεηνπνίεζε), είηε δηα κεηαθνξάο ηκεκάησλ παξαγσγηθήο γξακκήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή άιισζηε, έρεη εγθαζηδξπζεί ην 2012 ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα “ProGreece”, θαηφπηλ 

πξσηνβνπιίαο ηνπ Γεξκαληθνχ ΤΠΔΞ/Γεληθφ Πξνμελείν Γεξκαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ηνπ ΔΒΔΘ, ηνπ 

ΒΒΔ θαη ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ Βηνκεραληθνχ θαη Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ε νπνία απνηειεί έλα 

δηαδξαζηηθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ακνηβαίσο επσθειψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ 

θαη γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ «παξαδνζηαθψλ» θαηεγνξηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο δηαζέηνπλ επίζεο νη θιάδνη θαηλνηνκηψλ αηρκήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, ελέξγεηαο, ΑΠΔ, δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ & 

πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, θπηηθψλ θαιιπληηθψλ/παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θιπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί παγίσζε θαη επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα 

ζηε γεξκαληθή αγνξά, απνηειεί πξνυπφζεζε ε νξγαλσκέλε, επίκνλε θαη ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα ησλ 

Διιήλσλ εμαγσγέσλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη:  

 Γηάζεζε πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ηα εμαγφκελα πξντφληα ή νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο  

 Δπηζεκαίλνληαη ελδεηθηηθά δχν απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ δχλαληαη λα ιεθζνχλ ππ’ 

φςηλ ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ: 

1
ον

 ε θαηά θεθαιήλ θαη πιενλάδνπζα αγνξαζηηθή δχλακε ζηελ Γεξκαλία θαη 

2
ον

 ε ππθλφηεηα θαη ε θαηαλνκή ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο: 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 17 
Δλληνικόρ Πληθςζμόρ ζηην Γεπμανία ανά Ομοζπονδιακό Κπαηίδιο* 

2017-2018 

Καηάηαξη με βάζη ηον 

Δλληνικό Πληθςζμό
*
 

Ομοζπονδιακό Κπαηίδιο 

Δλληνικόρ 

Πληθςζμόρ ζηιρ 

31.12.2017 

Δλληνικόρ 

Πληθςζμόρ ζηιρ 

31.12.2018 

1 Bφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία 99.945 101.605 

2 Βάδε-Βπξηεκβέξγε 81.150 82.110 

3 Βαπαξία 74.175 75.465 

4 Έζζε 35.300 35.935 

5 Κάησ αμνλία 18.580 18.790 

6 Βεξνιίλν 21.210 17.110 

7 Ρελαλία-Παιαηηλάην 8.965 9.265 

8 Ακβνχξγν 6.410 6.450 

9 ιέζβηρ-Υφιζηατλ 4.675 4.745 

10 αμνλία 3.030 3.180 

11 Βξέκε 2.215 2.250 

12 αμνλία-Άλραιη 1.585 1.630 
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 πλεπήο θαη αδηάιεηπηε παξνπζία κέζσ: Δηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, εκπνξηθψλ εθζέζεσλ (πιείνλεο 

πιεξνθνξίεο ζην θαησηέξσ θεθάιαην θαη ζηηο αλαξηήζεηο καο ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε Agora), 

θιαδηθνχ Σχπνπ, επηρεηξεκαηηθήο αιιεινγξαθίαο, αιιά θαη θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεσλ  

 Πξνζήισζε ζηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ  

 Πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, θαη ηέινο 

 Αθνζίσζε ζηελ ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα θαη φρη δηάζπαζε ζε κεκνλσκέλεο θαη απνζπαζκαηηθέο 

δξάζεηο. 
 

Δλ θαηαθιείδη, ζπλνςίδνπκε φηη νη πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε ή δηεχξπλζε ηεο παξνπζίαο ειιεληθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηδίσο ζηνπο ηνκείο: 

 Καηλνηνκηψλ Αηρκήο/Τςειήο Σερλνινγίαο, πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, 

πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο 

 Γνκηθψλ πιηθψλ/θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. 

 Δλέξγεηαο, ΑΠΔ, δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ & πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

 Σξνθίκσλ-Πνηψλ (έκθαζε ζε βηνινγηθά πξντφληα θαη πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ) 

 Φπηηθψλ θαιιπληηθψλ/παξαθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ 

 Σνπξηζκνχ 

 Δκπνξίνπ 

 Φαξκαθνβηνκεραλίαο 

 Ηιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 

 

13 ααξιάλδε 1.425 1.480 

14 Βξαδεκβνχξγν 1.300 1.420 

15 
Μεθιεκβνχξγν-Γπη. 

Πνκκεξαλία 
1.140 1.160 

16 Θνπξηγγία 1.150 1.150 

 
ύνολο Δλληνικού 

Πληθςζμού Γεπμανίαρ: 
362.245 363.205 

*θθίνοςζα καηάηαξη με βάζη 2018 

Πηγή: Destatis - Καηαγπαθή Αλλοδαπού Πληθςζμού ζηην Γεπμανία, Επεξεπγαζία Γπαθείος ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 


