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ΘΔΜΑ: ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο - Γεξκαλίαο γηα ην 2020 

 

Από ηα πξνζθάησο δεκνζηεπζέληα, πξνζσξηλά, ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο 

Υπεξεζίαο (Destatis), αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 2020, ηα 

νπνία επεμεξγάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα από ην Γξαθείν ΟΔΥ Βεξνιίλνπ, ζπγθξαηνύκε ηα 

αθόινπζα: 

Οη επηπηώζεηο ηνπ θνξσλντνύ ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία απνηππώζεθαλ όπσο ήηαλ 

αλακελόκελν θαη ζην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο ρώξαο θαηά ην 2020, ρξνληά θαηά ηελ νπνία 

κεηώζεθαλ ηόζν νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο θαηά 9,27% ζε ζρέζε κε ην 2019, αλεξρόκελεο ζε 

€1.205,05 δηο (από € 1.328,15 δηο ην 2019) θαη νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θαηά 7,11 %, 

αλεξρόκελεο ζε € 1.025,6 δηο (από € 1.104,14 δηο ην 2019). 

Οη πέληε πξώηεο ρώξεο πξνέιεπζεο ηωλ εηζαγωγώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

Γεξκαλία γηα ην 2020 ήηαλ (σε αξία): ε Κίλα (€ 116,25 δηο κε κεξίδην 11,34 % επί ζπλνιηθώλ 

εηζαγσγώλ Γεξκαλίαο), ε Οιιαλδία (€ 88,46 δηο, 8,62 % επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα), 

νη ΗΠΑ (€ 67,76 δηο, 6,61 % επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα), ε Πνισλία (€ 58,22 δηο, 

5,68 % επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα) θαη ε Γαιιία (€ 56,63 δηο, 5,52% επί ζπλνιηθώλ 

εηζαγσγώλ ζηε ρώξα). 

Σύκθσλα κε ηελ Destatis, ε Διιάδα απεηέιεζε ην 2020 ηνλ 38ν, θαηά ζεηξά, εκπνξηθό 

εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο, κε ζπλνιηθό όγθν εκπνξίνπ €8,29 δηο, πνπ αληηζηνηρεί ζε κεξίδην 

0,37% επί ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ηεο Γεξκαλίαο κε ην εμσηεξηθό, 

βειηηώλνληαο έηζη, ηθαλνπνηεηηθά, ηε ζέζε ηεο από ην 2019, νπόηε θαη ε ρώξα καο απνηέιεζε 

ηνλ 41ν εκπνξηθό εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο. Η επίδνζε απηή πεξηιακβάλεη εηζαγσγέο από ηελ 

Διιάδα ύςνπο €2,23 δηο (κεξίδην 0,22% επί ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη 

θαηάηαμε ηεο ρώξαο καο ζηελ 55ε ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ πξνέιεπζεο ησλ γεξκαληθώλ 

εηζαγσγώλ) θαη εμαγσγέο πξνο Διιάδα ύςνπο €6,06 δηο (κεξίδην 0,5% επί ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη θαηάηαμε ηεο ρώξαο καο ζηελ 39ε ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ 

πξννξηζκνύ ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ). 

 

Δπηπξνζζέησο ην δηαρξνληθά, ειιεηκκαηηθό γηα ηε ρώξα καο, εκπνξηθό ηζνδύγην κεηώζεθε 

ζπλνιηθά ην 2020, θαηά 3,04%, γεγνλόο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία θαη ζηελ ηαπηόρξνλε κείσζε ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ 

Διιάδα.  

 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδαο – Γεξκαλίαο (ζε αμία) 

 

     2019 

   (ζε δηο €) 

2020 

(ζε δηο €) 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή 

% 

Δμαγωγέο ζηε Γεξκαλία 2,13 2,23 4,69 

Δηζαγωγέο από Γεξκαλία 6,08 6,06 -0,33 

πλνιηθόο Όγθνο 8,2 8,29 1,1 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην -3,95 -3,83 -3,04 
 

Πεγή: Destatis- Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΥ Βεξνιίλνπ 

 



 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 4,69% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγωγέο 

πξνο ηε Γεξκαλία θαηά ην 2020 ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. Η ζπγθεθξηκέλε αύμεζε νθείιεηαη 

θαηά θύξην ιόγν ζηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ 

πξντόλησλ θαη θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαηά ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην ζηνηρείν όηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο θνξπθώζεθαλ ηνλ Απξίιην η.έ., κήλα 

έμαξζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, μεπεξλώληαο κάιηζηα ηα 203 εθ. €. 

 

Γένλ λα θαηαγξαθεί όηη νη εηζαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο από ηελ Διιάδα ζεκείσζαλ ζεκαληηθή 

αύμεζε, ελ αληηζέζεη κε ηηο ινηπέο εμεηαδόκελεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίεο θαηέγξαςαλ 

κείσζε σο εμήο: 

 

Δηζαγωγέο από: 

Έηε Μεηαβνιή 

2020 2019 
 

Αμία ζε δηο € % 

Διιάδα 2,23 2,13 
 

+ 4,69 

Ιηαιία 53,86 57,1 
 

-5,67 

Πνξηνγαιία 6,4 7,4 
 

-13,6 

Ιζπαλία 31,36 33,13 
 

-5,33 

Τνπξθία 15,33 15,87 
 

-3,5 
      

      Πεγή: Destatis- Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΥ Βεξνιίλνπ 

 

Οη πξώηεο δέθα θαηεγνξίεο πξντόλησλ ηηο νπνίεο εηζήγαγε ε Γεξκαλία από ηελ Διιάδα ην 

2020 θαη ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 70,64% επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ ζηε 

Γεξκαλία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Διιεληθέο Δμαγωγέο ζε Γεξκαλία (ζε αμία) 

Πξνϊόληα (CN2) 
2019 

(€ εθ.) 

2020 

(€ εθ.) 

Μεηαβνιή % 

2020/2019 

% επί 

ζπλόινπ 2020 

 

Φξνύηα θαη ιαραληθά 302,46 358,2 +18,43 16,06 

Ιαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα 295,07 318,48 +7,93 14,28 

Μέηαιια 272,8 270,59 -0,81 12,13 

Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη 

απγά 149,03 160,1 +7,43 7,18 

Ηιεθηξνινγηθέο ζπζθεπέο θαη 

κεραλέο 128,94 120,56 -6,50 5,41 

Δλδύκαηα θαη αμεζνπάξ 67,2 65,54 -2,47 2,94 

Γηάθνξα κεηαπνηεκέλα 

πξντόληα 61,84 62,6 +1,23 2,81 

Πνηά 67,47 60,97 -9,63 2,73 

Καπλόο θαη είδε θαπλνύ 18,12 58,6 +223,40 2,63 

Φπηηθά ιίπε θαη έιαηα 41,87 52,35 +25,03 2,35 

Γεκεηξηαθά θαη πξντόληα 

απηώλ 47,34 47,35 +0,02 2,12 
 

Πεγή: Destatis- Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΥ Βεξνιίλνπ 

 

Σηνλ αληίπνδα ηα πξώηα δέθα πξντόληα ηα νπνία εμήγαγε ε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα ην 2020 θαη ηα 

νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 59,30% επί ησλ ζπλνιηθώλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ ζηελ Διιάδα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 



 

Γεξκαληθέο Δμαγωγέο ζε Διιάδα (ζε αμία) 

Πξνϊόληα (CN2) 
2019 

(€ εθ.) 

2020 

(€ εθ.) 

Μεηαβνιή % 

2020/2019 

% επί 

ζπλόινπ 2020 

 

Ιαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα 795,21 913,38 +14,86 15,07 

Φεκηθά πξντόληα 

(νξγαληθά) 535,87 658,53 +22,89 10,87 

Απηνθίλεηα 477,76 392,37 -17,87 6,47 

Ηιεθηξνινγηθέο ζπζθεπέο 

θαη κεραλέο 307,24 301,54 -1,86 4,98 

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 350,56 298,99 -14,71 4,93 

Ορήκαηα  

(πιελ απηνθηλήησλ) 98,39 262,75 +167,05 4,34 

Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

θαη απγά 237,27 240,16 +1,22 3,96 

Γηάθνξα κεηαπνηεκέλα 

αγαζά 199,2 187,34 -5,95 3,09 

Σπζθεπέο θαη όξγαλα 

κέηξεζεο 201,27 171,82 -14,63 2,84 

Μεραλέο γξαθείνπ 147,36 166,68 +13,11 2,75 
 

Πεγή: Destatis- Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΥ Βεξνιίλνπ 

 

Σπλνιηθά εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ε παλδεκία ιεηηνύξγεζε ζεηηθά σο 

πξνο ηελ αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην 2020 θαη βειηίσζε ηε 

ζέζε ηεο Διιάδαο σο εκπνξηθνύ εηαίξνπ ηεο Γεξκαλίαο. Θεηηθό επίζεο είλαη όηη γηα πξώηε 

θνξά, θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, κεηώζεθε ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο ρώξαο καο έλαληη ηεο 

Γεξκαλίαο θαηά 3,04%. Σπγθξαηνύκε, επίζεο, ηελ θαηαθόξπθε κείσζε ησλ γεξκαληθώλ 

εμαγσγώλ ε νπνία απνηππώζεθε θαη ζην δηκεξέο εκπόξην αγαζώλ κε ηελ Διιάδα.  

Φαξαθηεξηζηηθό ησλ εμαηξεηηθώλ επηδόζεσλ πνπ ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε 

Γεξκαλία ην 2020 είλαη ην ζηνηρείν όηη ε ρώξα καο θαηάθεξε λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηεο θαηά 

4,69%, ηε ζηηγκή πνπ ν πξώηνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Γεξκαλίαο, ε Κίλα, ηηο αύμεζε θαηά 

5,63%. 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ζπλέβαιιε θπξίσο ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ 

αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ (θπξίσο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ) ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρώξεο νη 

νπνίεο εμάγνπλ νκνεηδή πξντόληα. Ωζηόζν ζηε γεξκαληθή αγνξά θπξηάξρεζαλ θαη ην 2020 

εηζαγσγέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ από ηελ Ιζπαλία, Οιιαλδία, Ιηαιία θαη Τνπξθία, κε ηε 

ρώξα καο λα θαηαηάζζεηαη 14
ε
, βειηηώλνληαο σζηόζν ηε ζέζε ηεο ζπγθξηηηθά κε ην 2019 ζηελ 

ελ ιόγσ θαηεγνξία, νπόηε θαη βξέζεθε ζηελ 16
ε
 ζέζε.  

Σην πιαίζην απηό νη Έιιελεο παξαγσγνί αθνπγθξαδόκελνη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηε γεξκαληθή αγνξά γηα εηζαγσγέο λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ πξντόλησλ εδξαίσζαλ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζε απηή, παξά ηα εκπόδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ θαη 

ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο αγαζώλ, θπξίσο θαηά ην πξώην θύκα ηεο παλδεκίαο.  

Ωζηόζν, ε ρώξα καο νθείιεη θαη κπνξεί λα αδξάμεη ην ζεηηθό momentum πνπ δεκηνύξγεζε ε 

παλδεκία γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ κεξηδίνπ εμαγσγώλ ηεο θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, νη 

νπνίεο παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά ην 2020. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηνύ, είλαη ηα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά πξντόληα, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ νπνίσλ πξνο ηε Γεξκαλία θηλήζεθαλ 

κε ζεηηθό πξόζεκν, απνδεηθλύνληαο αθελόο ηελ ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο θαη αθεηέξνπ ηελ ηζρπξή αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζηηο ηαιαληώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηελ δηαρξνληθά απαηηεηηθή θαη αληαγσληζηηθή γεξκαληθή αγνξά. 

 


