
 
 

                                                                                       
                                                                        Γερμανία 

 Α. Γενικά  

Η Γερμανία, με ΑΕΠ 3 τρις Ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική οικονομία στην ΕΕ και την τέταρτη, μετά τις 
οικονομίες των ΗΠΑ, Κίνας και Ιαπωνίας, παγκοσμίως.  Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ανήλθε στο 1,6%  το 2014, 
κινήθηκε στο 1,8% το 2015 ενώ το 2016 προβλέπεται  - σύμφωνα με το Ινστιτούτο DIW Berlin –να ανέλθει στο 1,9%. Η 
συμβολή του τομέα των υπηρεσιών με μερίδιο 69,1% έναντι 30,2% της βιομηχανικής παραγωγής και 0,7% της 
γεωργίας, στη διαμόρφωση του γερμανικού ΑΕΠ το 2015 είναι καθοριστική. Σημαντική συμβολή στην οικονομική 
ανάπτυξη της Γερμανίας προσφέρει το  πλεονασματικό Εμπορικό Ισοζύγιο.  Το μεγαλύτερο τμήμα του γερμανικού 
εξωτερικού εμπορίου, σχεδόν το 70% του συνόλου, πραγματοποιείται εντός του ευρωπαϊκού χώρου, κυρίως με χώρες 
της Ευρωζώνης. Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος παρέμεινε και το 2014  η Γαλλία, ακολουθούμενη από ΗΒ, ΗΠΑ, 
Ολλανδία, Κίνα, Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία, Ελβετία. Η Γερμανία είναι από τους πλέον ελκυστικούς επενδυτικούς 
προορισμούς παγκοσμίως. Το 2014 καταγράφηκε αύξηση 0,9% των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Γερμανία, ενώ 
αυξήθηκαν κατά 0,8% και οι γερμανικές επενδύσεις στο εξωτερικό, με σημαντικότερους προορισμούς τις ΗΠΑ και την 
Κίνα.  

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 
Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας, πέραν του εν ισχύ κοινοτικού και διμερούς θεσμικού 

πλαισίου, διέπονται από τις κατωτέρω διμερείς Συμφωνίες:  
 Συμφωνία περί «Δικαιωμάτων Πνευματικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»(1951, ΦΕΚ 330Α/1953). 

 Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί «Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας»(05/10/1973). *Το Νοέμβριο 2006, η Δανία και το Λίχτενσταϊν 

κατέθεσαν στη γερμανική πλευρά, η οποία τυγχάνει θεματοφύλακας, την πράξη προσχωρήσεώς τους  στην εν λόγω Συμφωνία. 

 Εμπορική Συμφωνία (1957, ΦΕΚ 20Α/1958). 

 Συνθήκη «Ναυτιλίας και Εγκαταστάσεως»(1960, ΦΕΚ 145Α/1961). 

 Συμφωνία «Τακτικών Αεροπορικών Μεταφορών (1961, ΦΕΚ 212Α/1964). 

 Συμφωνία «Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων» (1962, ΝΔ 4380/17.10.1964, ΦΕΚ 188Α/1964). Οικονομική Συμφωνία, δεν χρήζει 

κυρώσεως. 

 Συμφωνία περί « Προστασίας των Ενδείξεων Προελεύσεως και των Γεωγραφικών Ονομασιών» (1964, ΝΔ.4556/1966, ΦΕΚ 

214Α/1966). 

 Συμφωνία περί» Φορολογικής Μεταχειρίσεως Οδικών Οχημάτων εν τη Διεθνή Συγκοινωνία» (1977, Ν. 40/1979, ΦΕΚ 40 

Α/03.03.1979). 

 Συμφωνία «Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας»(1978, Ν. 1231/1982, ΦΕΚ 24Α/26.02.1982). 

 Συμφωνία πλαίσιο «Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας» (1980, ΦΕΚ 17Α/18.06.1982).  

 Συμφωνία  περί «Ορθολογικής Χρήσεως της Ηλιακής Ενέργειας» του Ελληνικού Υπουργείου Συντονισμού και Υπουργείου 

Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας της Ο.Δ. της  Γερμανίας(1983, ΦΕΚ 152 

Α/23.12.1982). 

 Συμφωνία περί  «Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου»(Σύμβαση 2095), Αθήνα, 18.04.1966, 

Κύρωση 19.06.1967 δι’ Α.Ν. 52/1967, ΦΕΚ 134/04.08.1967. Εν ισχύ από 08.12.1967. H Συμφωνία τελεί υπό καθεστώς 

αναθεωρήσεως. 

 Οι σχέσεις των δύο χωρών στον ασφαλιστικό τομέας ρυθμίζονται από το κοινοτικό δίκαιο (ΚΑΝ ΕΟΚ1408/71,  όπως τροποποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΚ 647/2005 και ΚΑΝ ΕΟΚ 574/72). 

Πηγή: Ειδική Νομική Υπηρεσία(Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων)-Επεξεργασία Β4 Διεύθυνση 

Γ. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Γερμανίας 
   

2013 2014 2015 2015/2014 

Ελλ. 

Εξαγωγές 
1.717,43 1.798,74 1.843,01 2,40% 

Ελλ. 

εισαγωγές 
4.453,23 4.800,00 4.528,28 -6,00% 

Όγκος 

εμπορίου 
6.170,66 6.598,74 6.371,29 -3,57% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
-2735,80 -3001,26 -2685,27 -11,77% 

Η Γερμανία συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Ως προς το σκέλος 
των ελληνικών εξαγωγών, αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο, μετά την Ιταλία, εμπορικό εταίρο, ενώ ως προς το 



 
 

σκέλος των ελληνικών εισαγωγών καταλαμβάνει την πρώτη θέση (μη λαμβάνοντας υπόψη πετρελαιοειδή). Το 
Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδος-Γερμανίας εμφανίζει διαχρονικά υψηλό έλλειμμα. Στις ελληνικές εξαγωγές προς τη 
Γερμανία το 2015, πέραν των τροφίμων και ποτών, εξάγονται και βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες, ήτοι κυρίως: 
φάρμακα, παρασκευάσματα φρούτων (κυρίως κονσέρβες ροδάκινων και παρασκευασμένες ελιές), ενδύματα, συσκευές 
& ηλεκτρικά μέρη αυτών, φρούτα, προϊόντα αλουμινίου/αργιλίου, γαλακτοκομικά (κυρίως φέτα), λαχανικά, ποτά 
(κυρίως ούζο) και πλαστικά προϊόντα. Οι ελληνικές εισαγωγές από Γερμανία αφορούν κυρίως σε φάρμακα, 
ηλεκτρολογικό υλικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, επιβατικά αυτοκίνητα, γαλακτοκομικά προϊόντα, πλαστικές ύλες, 
ιατρικά μηχανήματα, κρέατα και αλλαντικά, χημικά προϊόντα, χαρτί και καλλυντικά. Η ανάσχεση της διεύρυνσης του 
εμπορικού μας ελλείμματος είναι δυνατή με την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής παραγωγής 
και της ανάληψης εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος. Όσον αφορά τους κλάδους, 
προοπτικές για διεύρυνση μεριδίων προσφέρει ο κλάδος τροφίμων και ποτών. Επί μέρους κατηγορίες, όπως η φέτα, 
ορισμένα νωπά ή παρασκευασμένα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, οι ελιές, το ούζο, οι τσιπούρες καταγράφουν 
ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, γεγονός αποδιδόμενο σε πωλήσεις μέσω των μεγάλων αλυσίδων διανομής.  
  Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας το ύψος (Stock) του γερμανικού επενδυμένου κεφαλαίου στην Ελλάδα 
ανήρχετο την 31.12.2014 σε 4,58 δις € (24,6% επί του συνόλου των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην χώρα μας- ύψους 
18,6 δις € ) έναντι 4,56 δις € το 2013. Περί τις 140 γερμανικές επιχειρήσεις έχουν παρουσία στη χώρα μας, με κύκλο 
εργασιών που ξεπερνά τα 10 δισ. € και απασχολούμενο προσωπικό περί τα 30.000 άτομα. Το γερμανικό επενδυτικό 
ενδιαφέρον εστιάζεται σε υποδομές μεταφορών (ιδίως περιφερειακά αεροδρόμια), ενέργειας και τουρισμού, ενώ 
τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος για γερμανικές επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν οι: Ενέργεια, ΑΠΕ-
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτινων πόρων, αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικές 
μελέτες), Τρόφιμα-Ποτά (ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικά), Δομικά Υλικά (αλουμίνιο, μάρμαρα κλπ.), Φαρμακοβιομηχανία, 
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.     

Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Γερμανία κινούνται διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα. Οι ελληνικές 
επενδύσεις στη Γερμανία υπολογίζονται περί τις 125,6 εκ. € επενδυμένο κεφάλαιο για το 2014. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, εταιρείες όπως θυγατρικές του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, COCOMAT, S&B, MATHIOS, 
SUNLIGHT κλπ. 
 Το 2015 (πρώτοι εννέα μήνες) περίπου 2,38 εκατ. Γερμανοί τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, έναντι 2,46  εκ. 
το 2014 και η  Γερμανία κατέλαβε την 1η θέση στο σύνολο των επισκεπτών.  
              Σημαντικό ρόλο στις ελληνογερμανικές σχέσεις διαδραματίζει η Ελληνο-Γερμανική Εταιρική σχέση, Η Ελληνο-
Γερμανική Συνέλευση και η συνεργασία στο πλαίσιο του ‘’Ταμείου για την Ανάπτυξη’’ [Institution for Growth (IfG)], 
στη δημιουργία του οποίου έχει συμβάλει, αλλά και έχει συνεισφέρει, μέχρι στιγμής, €100 εκ. η γερμανική κρατική 
αναπτυξιακή Τράπεζα Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έργων 
υποδομής.  
 

 


