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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
 
2.  Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας  
Οι εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας το 2013, αλλά και η εξέλιξή τους την 
τελευταία εξαετία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Οκτ. 2014), εμφάνισαν 
την εξής εικόνα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ A΄ 
Διμερείς Εμπορικές Ανταλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας, 2008-2013 

(σε Ευρώ) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Μετα-
βολή 
2012/ 
2013  
( %) 

Μερίδιο 
επί 

συνόλου 
Ελλάδος     

(%) 

Εξαγωγές  
Ελλάδος 2.078.509.822 1.798.571.415 1.960.140.955 1.909.081.428 1.766.888.726 1.796.308.253 1,67 6,52 
Εισαγωγές 
Ελλάδος 7.946.779.406 6.470.850.056 5.505.014.934 4.980.894.032 4.656.514.760 4.551.467.305 -2,26 9,71 

Όγκος 
Εμπορίου 10.025.289.228 8.269.421.471 7.465.155.889 6.889.975.460 6.423.403.486 6.347.775.558 -1,18 8,53 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 
Ελλάδος -5.868.269.584 -4.672.278.641 -3.544.873.979 -3.071.812.604 -2.889.626.034 -2.755.159.052 -4,65 14,29 
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Βαθμός 
Κάλυψης 
Εισαγωγών 
Εξαγωγές/Εισ
αγωγές (%) 

26,2 27,8 35,6 38,3 37,9 39,5 4,01   

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

Ετήσιες Μεταβολές Εμπορικών Ανταλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας  

  2009 2010 2011 2012 2013 
Ετήσια Μεταβολή Εξαγωγών Ελλάδος, σε % -13,47 8,98 -2,60 -7,45 1,67 
Ετήσια Μεταβολή Εισαγωγών Ελλάδος, σε % -18,57 -14,93 -9,52 -6,51 -2,26 
Ετήσια Μεταβολή Όγκου Εμπορίου, σε % -17,51 -9,73 -7,70 -6,77 -1,18 
Ετήσια Μεταβολή Εμπορικού Ελλείμματος Ελλάδος, σε % -20,38 -24,13 -13,34 -5,93 -4,65 
Ετήσια Μεταβολή Βαθμού Κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές, σε % 6,27 28,10 7,64 -1,00 4,01 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 - Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 

 
2.1. Όγκος Διμερούς Εμπορίου και Εμπορικό Ισοζύγιο   
Το Εμπορικό Ισοζύγιο  Ελλάδος-Γερμανίας εμφανίζει διαχρονικά υψηλό έλλειμμα, το οποίο 
σημειώνοντας μείωση 4,65% το 2013, συνέχισε μεν πορεία συρρίκνωσης, αλλά με 
επιβραδυνόμενο ρυθμό και  διαμορφώθηκε σε  €2,76 δις, έναντι €2,89 δις το 2012.  
Η τάση συρρίκνωσης του διμερούς εμπορικού ελλείμματος ακολούθησε παράλληλη πορεία 
με τη μείωση 11,2% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδος το 2013. Μολονότι 
το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδος με τη Γερμανία, από το 2008 και εντεύθεν, βαίνει 
μειούμενο, ο ρυθμός συρρίκνωσης είναι σημαντικά βραδύτερος σε σύγκριση με το 2009 και 
2010 (ρυθμοί μείωσης 20% και 24% αντιστοίχως). Το υψηλά ελλειμματικό Εμπορικό 
Ισοζύγιο  Ελλάδος-Γερμανίας καλύπτει το 14,3% του συνολικού ελληνικού εμπορικού 
ελλείμματος.  
Ο βαθμός κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, αν και ευρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, 
συνεχώς βελτιώνεται και το 2013 ανήλθε σε 39,5% (έναντι 37,9% το 2012).  
Παράλληλα,  την τελευταία εξαετία συρρικνώθηκε και ο όγκος των διμερών εμπορικών 
ανταλλαγών, ο οποίος το 2013 κατέγραψε μείωση 1,18%, έναντι 2012, ακολουθώντας τη 
συρρίκνωση, 3,23% έναντι 2012, του όγκου του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της 
Ελλάδος.  
Ο όγκος των διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας διαμορφώθηκε το 2013 σε 
€ 6,3 δις, έναντι €6,4 δις το 2012. Ο  ρυθμός μείωσης του διμερούς όγκου εμπορίου είναι, 
επίσης, σημαντικά βραδύτερος σε σύγκριση με τα έτη 2009 και 2010 (ρυθμοί μείωσης 17,6% 
και 9,7% αντιστοίχως).  
Η Γερμανία με μερίδιο 8,5% επί του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος, αποτελεί 
έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας μας. Ακολουθεί διαγραμματική 
απεικόνιση της εξέλιξης του διμερούς εμπορίου την εξαετία 2008-2013. 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 

 
2.2. Θέση Γερμανίας μεταξύ των Εμπορικών Εταίρων της Ελλάδος 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 
Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι της Ελλάδος 2012-2013 

  * χωρίς πετρελαιοειδή 

2012 2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 
  Σε  Ευρώ Σε Ποσότητα  

 
     Σε Ευρώ 
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1. ΙΤΑΛΙΑ 1.910.304.636 1.623.270.766 1. ΙΤΑΛΙΑ 1.886.666.718 1.586.990.331 
2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.759.950.244 1.036.186.955 2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.779.770.575 1.034.043.557 
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.180.280.334 1.111.226.585 3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.152.817.966 1.052.360.205 
4. ΚΥΠΡΟΣ 1.078.380.966 518.152.349 4. ΚΥΠΡΟΣ 923.142.580 426.264.443 
5. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 835.561.950 393.074.308 5. ΤΟΥΡΚΙΑ 875.294.217 1.234.686.760 
6. ΤΟΥΡΚΙΑ 813.802.149 997.918.147 6. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 870.759.334 540.160.750 
7. Η Π Α 677.241.060 1.113.289.289 7. ΓΑΛΛΙΑ 647.710.252 601.646.720 
8. ΓΑΛΛΙΑ 631.707.495 689.674.349 8. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 614.716.036 630.981.070 
9. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 573.528.638 647.545.506 9. Η Π Α 605.932.538 1.121.627.438 

10. ΡΩΣΙΑ 459.925.164 311.921.449 10. ΙΣΠΑΝΙΑ 484.079.149 261.496.589 

 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
    Σε  Ευρώ Σε Ποσότητα      Σε   Ευρώ Σε Ποσότητα  

1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.640.289.841 1.218.999.664 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.519.345.976 1.255.424.561 
2. ΙΤΑΛΙΑ 3.776.444.103 1.910.130.006 2. ΙΤΑΛΙΑ 3.593.259.980 2.016.530.433 
3. ΚΙΝΑ 2.289.848.491 575.196.343 3. ΚΙΝΑ 2.193.501.664 593.302.749 
4. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.199.205.870 712.238.508 4. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.077.711.761 673.365.609 
5. ΓΑΛΛΙΑ 2.025.868.971 802.448.421 5. ΓΑΛΛΙΑ 1.977.671.285 795.934.441 
6. Ν. ΚΟΡΕΑ 1.879.302.121 50.204.863 6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.380.647.710 1.895.720.352 
7. ΒΕΛΓΙΟ 1.292.470.537 454.025.475 7. ΙΣΠΑΝΙΑ 1.258.482.818 626.413.804 
8. ΙΣΠΑΝΙΑ 1.253.914.991 588.013.846 8. ΒΕΛΓΙΟ 1.223.743.557 399.692.115 
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.194.170.760 1.605.170.830 9. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.113.066.099 179.375.266 

10. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.137.617.959 189.425.148 10. Ν. ΚΟΡΕΑ 1.011.618.129 69.555.621 
Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μάρτιος 2014, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 

Η Γερμανία συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδος. 
Σύμφωνα  με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) η Γερμανία,  ως προς 
το σκέλος των ελληνικών εξαγωγών, αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο, μετά την Ιταλία,  
εμπορικό εταίρο, ενώ ως προς  το σκέλος των  ελληνικών εισαγωγών  καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος. 
Συγκεκριμένα, ως προς το σκέλος των εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), η 
Γερμανία το 2013 κατέλαβε τη 2η  θέση (2η  και το 2012), μετά την 1η Ιταλία μεταξύ των 
εμπορικών εταίρων της χώρας μας, ακολουθούμενη από Βουλγαρία, Κύπρος και  Τουρκία, 
ενώ ως προς το σκέλος των ελληνικών εισαγωγών η Γερμανία διατηρεί την πρώτη θέση ως 
χώρα προμηθευτής της Ελλάδος (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) και την ακολουθούν με 
διαφορά Ιταλία, Κίνα, Ολλανδία. 
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ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ 2013
ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Π Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2013
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΙΝΑ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ
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2.3.  Εξαγωγές προς Γερμανία το 2013  
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία την τελευταία εξαετία καταγράφουν σημαντικές 
διακυμάνσεις. Σε συνέχεια της σημαντικής συρρίκνωσης κατά 7,45% το 2012, επανήλθαν σε 
ανοδική πορεία το 2013 και σημειώνοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,67%, 
διαμορφώθηκαν σε  €1,8 δις. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία παρέμεινε 
εισέτι χαμηλότερη του επιπέδου των €2 δις, το οποίο επετεύχθη το 2007 και 2008.  
Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία το 2013, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
σταθερής εξαγωγικής επίδοσης του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το ίδιο έτος αναφοράς 
(€27,6 δις), σημείωσε ελαφρά αύξηση 6,52%, έναντι 6,41% το 2012.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), η 
Ελλάδα το  2013, με εξαγωγές αξίας €1,79 δις, κατέλαβε την 48η θέση, όπως και το 2012, 
μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας ως προς το σκέλος των γερμανικών 
εισαγωγών. Οι εισαγωγές της Γερμανίας από Ελλάδα κατέλαβαν μερίδιο 0,20% επί των 
συνολικών εισαγωγών της Γερμανίας, το οποίο βαίνει μειούμενο (2009: μερίδιο 0,26% και 
43η θέση). Επομένως, επιδεινώθηκε η θέση της Ελλάδας ως χώρα προμηθευτής της 
Γερμανίας.  
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Πηγή: Destatis, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Τα Κυριότερα Εξαγόμενα Προϊόντα στη Γερμανία 
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Στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών  προς τη Γερμανία το 2013 κυριάρχησαν, με 
μερίδιο 38,3%, τα τρόφιμα και ποτά, ενώ μερίδιο μικρότερο των 2/3 συνέθεσαν τα 
βιομηχανικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες. Τα πέντε πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα προς την 
γερμανική αγορά συνέθεσαν το 2013 το 46,2%, ενώ τα δέκα πρώτα το 69,8% του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία.  
Στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στη Γερμανία το 2013 
κυριαρχούν: φάρμακα, παρασκευάσματα φρούτων (κυρίως κονσέρβες ροδάκινων και 
παρασκευασμένες ελιές), ενδύματα (κυρίως γυναικεία φορέματα, μπλούζες και τι-σερτ), 
συσκευές & ηλεκτρικά μέρη αυτών (κυρίως μπαταρίες, καλώδια), φρούτα, προϊόντα 
αλουμινίου/αργιλίου, γαλακτοκομικά (κυρίως φέτα), λαχανικά, ποτά (κυρίως ούζο) και 
πλαστικά προϊόντα.  
Αναλυτικά, σε διψήφια και οχταψήφια δασμολογική ανάλυση, όλες οι κατηγορίες προϊόντων για 
το 2013 (και σε σύγκριση με το 2012) με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αλλά και ο ανταγωνισμός 
για τα σημαντικότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα το 2013 με βάση στοιχεία της Destatis, 
δίδονται δια των στοιχείων των Παραρτημάτων (1.1), (2.1) και (2.2), διαθέσιμα στους κάτωθι 
ιστοσυνδέσμους: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42576 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42574 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42575 
Στη συνέχεια στους Πίνακες Δ΄ και Ε΄ παρουσιάζονται τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα στη 
Γερμανία με βάση  διψήφιους και οχταψήφιους δασμολογικούς κωδικούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ σε 2ψήφια Δασμολογική Ανάλυση 

  2012 2013  

  
ΔΙΨΗΦΙΑ 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙ
ΚΗ ΚΛΑΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
2012 ΣΕ  

ΑΞΙΑ  

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΞ. 

ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2012 ΣΕ  
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
2013 ΣΕ  

ΑΞΙΑ  

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΞ. 

ΣΤΗ  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2013 ΣΕ  
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
2012-2013 ΣΕ 
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

1 30 ΦΑΡΜΑΚΑ  251.712.919 1 14,2 226.098.091 1 12,6 -10,18 

2 20 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ&ΦΡΟΥΤΩΝ  173.274.826 2 9,8 186.429.595 2 10,4 7,59 

3 61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΠΛΕΚΤΑ 134.388.284 5 7,6 150.824.689 3 8,4 12,23 

4 85 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
&ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  152.184.697 3 8,6 133.298.094 4 7,4 -12,41 

5 08 ΦΡΟΥΤΑ  106.884.713 6 6,0 133.002.125 5 7,4 24,44 
6 76 ΑΡΓΙΛΙΟ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 150.750.655 4 8,5 131.747.153 6 7,3 -12,61 

7 04 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΛΙ  Κ.Α. 96.895.884 7 5,5 119.747.416 7 6,7 23,58 

8 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 58.875.975 8 3,3 64.130.992 8 3,6 8,93 

9 22 
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 
ΥΓΡΑ & ΞΙΔΙ 58.073.401 9 3,3 57.145.479 9 3,2 -1,60 

10 39 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
&ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 45.678.081 11 2,6 49.957.017 10 2,8 9,37 

11 74 
ΧΑΛΚΟΣ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΤΟΥ 46.285.641 10 2,6 47.665.654 11 2,7 2,98 

12 84 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΛΕΒΗΤΕΣ   40.763.352 13 2,3 37.757.725 12 2,1 -7,37 

13 15 ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ.  30.120.682 16 1,7 37.170.860 13 2,1 23,41 

14 73 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή 
ΧΑΛΥΒΑ 30.214.067 15 1,7 35.360.863 14 2,0 17,03 

15 87 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ  42.975.257 12 2,4 26.888.500 15 1,5 -37,43 

16 03 ΙΧΘΥΗΡΑ 29.406.954 17 1,7 26.879.511 16 1,5 -8,59 

17 19 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ. ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 30.542.558 14 1,7 25.800.505 17 1,4 -15,53 

18 38 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 20.218.104 18 1,1 23.002.789 18 1,3 13,77 
19 40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ  13.397.350 22 0,8 19.399.850 19 1,1 44,80 

20 52 ΒΑΜΒΑΚΙ 19.017.893 19 1,1 18.016.876 20 1,0 -5,26 

21 43 
ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 16.736.229 20 0,9 15.457.414 21 0,9 -7,64 

22 94 ΕΠΙΠΛΑ 9.519.064 30 0,5 14.794.999 22 0,8 55,42 

23 21 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10.157.140 27 0,6 14.190.620 23 0,8 39,71 

24 99 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 14.599.179 21 0,8 13.776.938 24 0,8 -5,63 

25 24 
ΚΑΠΝΑ ,ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΠΝΟΥ 10.566.655 23 0,6 13.508.436 25 0,8 27,84 

26 17 
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 8.402.587 33 0,5 12.850.453 26 0,7 52,93 

27 90 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ  10.282.239 25 0,6 11.400.153 27 0,6 10,87 

28 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,  6.947.736 37 0,4 11.053.862 28 0,6 59,10 

29 71 

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, 
ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ  10.117.338 28 0,6 10.137.001 29 0,6 0,19 

30 72 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ 
ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 10.214.953 26 0,6 10.019.016 30 0,6 -1,92 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ε΄ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2013, σε 8ψήφια Δασμολογική Ανάλυση 

  
8ΨΗΦΙΟΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΙΛΑ 

1. '30049000' Άλλα φάρμακα θεραπευτικά 147.941.881 3.477.374 
2.  '04069032' Φέτα 78.059.386 13.826.258 
3. '08061010' Σταφύλια επιτραπέζια, νωπά 51.950.033 36.465.448 

4. '20087071' 
Ροδάκινα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης αλλά με προσθήκη ζάχαρης 46.286.468 44.187.521 

5. 
'61062000' 

Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες 40.403.955 1.098.062 

6. '30042000' Φάρμακα που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά 33.317.827 74.782 
7. '20057000' Ελιές 32.118.252 14.736.465 

8. 
'15091090' 

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται 
αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών 30.971.449 7.312.173 

9. '74111010' Σωλήνες από χαλκό ευθείς 27.639.447 4.226.807 
10. 61061000' Φορέματα, μπλούζες, πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτά, από βαμβάκι 26.685.631 939.892 
11. '76061292' Πλάκες ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, πάχος > των 3 mm 24.773.877 6.820.697 
12. '04069050' Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη  22.491.484 4.594.006 

13. 
'85072020' 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές με μόλυβδο που λειτουργούν με υγρό 
ηλεκτρολύτη 21.672.617 9.967.866 

14. 

30039000' 

Άλλα φάρμακα  που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα 
μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 20.372.965 4.261.066 

15. 
'20019020' 

Πιπεριές (Καρποί του γένους Capsicum, εκτός από τις 
γλυκοπιπεριές/piments doux ή poivrons) 19.606.157 10.020.880 

16. 
19012000' 

Μείγματα και ζυμάρια από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε 
είδους ή εκχυλίσματα βύνης 19.411.867 12.845.119 

17. '07092000' Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 17.370.078 5.030.433 

18. 
76061220' 

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που 
υπερβαίνει τα 0,2 mm, βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με 
πλαστική ύλη 17.172.934 5.091.636 

19. 
38029000' 

Πυριτικό άλευρο ενεργοποιημένο και άλλα ενεργοποιημένα 
ορυκτά προϊόντα, καθώς και άνθρακες  17.034.728 218.782.000 

20. '22089041' Ούζο, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο <= 2 l 16.597.724 12.841.056 

21. 
61099020' 

Τι-σερτ και φανελάκια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 16.407.813 419.042 

22. 
20059980' 

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά 
με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα 15.158.611 3.782.522 

23. 76042990' Πλήρη είδη με καθορισμένη μορφή, από κράματα αργιλίου 14.870.404 5.953.421 

24. 
30044080' 

Άλλα φάρμακα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, 
αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες, ούτε αντιβιοτικά 14.647.955 29.897 

25. '07070005' Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 13.964.315 12.799.072 
26. '99900000' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13.274.116 4.029.726 
27. 85444999' Σύρματα, καλώδια για τάσεις 1 000 V 13.011.594 2.635.827 

28. 
'24011060' 

Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση των 
μίσχων 12.948.270 2.097.947 

29. 
'17049099' 

Ζαχαρώδεις μάζες, αμυγδαλόπαστο (massepain), άλλα 
παρασκευασμένα ζαχαρώδη προϊόντα 12.410.686 2.221.961 

30. 76041090' Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, όχι σε κράμα αργιλίου 12.223.067 5.570.335 
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Ακολούθως παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ελληνικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη 
παρουσία στη γερμανική αγορά, εκτός των τροφίμων και ποτών, η οποία αναλύεται διεξοδικά 
στη συνέχεια:  
Οι εξαγωγές φαρμάκων, σημειώνοντας μείωση 10,2%, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €226 
εκ. το 2013 και μολονότι τα τελευταία έτη κατέγραψαν  σημαντική συρρίκνωση λόγω των 
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό εμπόριο, συνθέτουν τη σημαντικότερη 
κατηγορία προϊόντων (μερίδιο 12,6%, έναντι 14,2% το 2012 επί συνόλου ελληνικών 
εξαγωγών προς Γερμανία) στη δομή του εξωτερικού εμπορίου με τη Γερμανία και 
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγομένων προϊόντων μας στη γερμανική 
αγορά.    
Τα φάρμακα αποτελούνται ως επί το πλείστον από προϊόντα των οποίων τα αποκλειστικά 
δικαιώματα παρασκευής έχουν εκπνεύσει ή από φάρμακα γνωστών πολυεθνικών που 
συσκευάζουν εκ νέου οι ελληνικές φαρμακαποθήκες  και προμηθεύουν  στη συνέχεια 
Γερμανούς εισαγωγείς. Η μεταπώληση καθίσταται δυνατή, διότι η τιμή πώλησης στην 
Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης γερμανικής. → Από την ανάλυση των 
στοιχείων της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis) προκύπτει ότι η 
Ελλάδα κατέχει την 21η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες η Γερμανία εισάγει φάρμακα 
και μερίδιο 0,66% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών φαρμάκων  
(Αναλυτικότερα, οι 50 κυριότερες χώρες, ανά προϊόν, σε διψήφια δασμολογική ανάλυση, από 
τις οποίες εισάγει η Γερμανία, παρουσιάζονται στο Παράρτημα (2.1), διαθέσιμο στον κάτωθι 
ιστοσύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42574).  
Ειδικότερα, στην κατηγορία «άλλα φάρμακα θεραπευτικά» με δασμολογικό κωδικό: 
30049000, τα οποία, σε 8ψήφια δασμολογική ανάλυση, αποτελούν το πρώτο προϊόν που 
εξάγουμε, η Ελλάδα κατέχει την 16η θέση και μερίδιο 1% επί των εισαγωγών των «άλλων 
φαρμάκων θεραπευτικών» στη Γερμανία. Ο κύριος ανταγωνισμός προέρχεται από: ΗΠΑ, 
Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία. 
(Εναργή εικόνα του ανταγωνισμού, σε οχταψήφια δασμολογική ανάλυση,  προσφέρουν τα 
στοιχεία του Παραρτήματος (2.2), διαθεσίμου στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42575). 
Οι εξαγωγές ενδυμάτων το 2013, σημειώνοντας αύξηση 12,2% ανήλθαν σε €151 εκ. και 
κατέλαβαν την 3η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εξαγομένων προϊόντων στη Γερμανία, 
με μερίδιο 8,4% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στη 
γερμανική αγορά. Οι εξαγωγές της εν λόγω  κατηγορίας προϊόντων αποτελούνται κυρίως από 
γυναικεία ρούχα, συνθετικά και βαμβακερά, και ακολουθούν στη συνέχεια t-shirts και κολάν-
κάλτσες. → Η Ελλάδα κατέχει την 17η θέση και μερίδιο 0,94% στις εισαγωγές ενδυμάτων 
της Γερμανίας. Εξειδικεύοντας τον δασμολογικό κωδικό 61062000: γυναικείες μπλούζες, η 
Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση και μερίδιο 3,31% επί των εισαγωγών του προϊόντος, ενώ για 
τον κωδικό 61061000: γυναικεία φορέματα κατέλαβε την 14η θέση και μερίδιο 0,94% επί των 
εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία. 
Στη Γερμανία εξήχθησαν το 2013 συσκευές ήχου & εικόνας αξίας €133 εκ.  (7,4% των 
ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία καταλαμβάνοντας την 4η θέση μεταξύ των κυριοτέρων 
εξαγομένων ελληνικών προϊόντων). Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών όμως, το ίδιο έτος 
αναφοράς, σημείωσαν πτώση της τάξεως του 12,4%, έναντι του 2012. Αφορούν κυρίως 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές(μπαταρίες), καλώδια, τηλέφωνα, ηλεκτρικούς αγωγούς, ασφάλειες 
και συνδέσεις για σύρματα-καλώδια. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 45η θέση και μερίδιο 0,12% 
στις εισαγωγές μηχανών-συσκευών ήχου & εικόνας στη Γερμανία. Όμως στην ειδικότερη 
κατηγορία των ηλεκτρικών συσσωρευτών (δασμολογικός κωδικός: 85072020), η Ελλάδα 
κατέλαβε την 3η θέση με μερίδιο 12,5% επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία, 
ακολουθώντας την Γαλλία και την Ισπανία. 
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Οι εξαγωγές αλουμινίου ή αργιλίου και προϊόντων αυτού το 2013, σημειώνοντας μείωση 
12,6%, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €132 εκ. (μερίδιο επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών 
προς Γερμανία 7,3%). Οι εξαγωγές αλουμινίου αποτελούνται κυρίως από πλάκες, ταινίες και 
φύλλα αλουμινίου, είδη αρχιτεκτονικού προφίλ και προφίλ που προορίζεται για πόρτες και 
παράθυρα. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 25η θέση και μερίδιο 0,89% στις συνολικές εισαγωγές 
προϊόντων αλουμινίου της Γερμανίας. Ειδικότερα για τον δασμολογικό κωδικό: 76061292 
«Πλάκες αλουμινίου κατώτερο των 3mm», η Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση με μερίδιο 1% 
επί των συνολικών εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία. 
Η αξία των εξαγωγών πλαστικών υλών και προϊόντων αυτών, σημειώνοντας σημαντική 
αύξηση 9,4%, ανήλθε σε  €50 εκ.. Βασικότερα προϊόντα: Φύλλα πολυαιθυλενίου και 
ακολουθούν πιατικά, πλαστικά κουτιά, είδη συσκευασίας κ.α. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 37η 
θέση και μερίδιο 0,19% επί των εισαγωγών πλαστικών προϊόντων της Γερμανίας. 
Για την κατηγορία χαλκός και προϊόντα χαλκού, η οποία αποτελείται κυρίως από χάλκινους 
σωλήνες και λιγότερο από ράβδους χαλκού-ορείχαλκου, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς, 
3% και ανήλθαν σε €48 εκ.. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 21η θέση μεταξύ των προμηθευτών 
της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 0,59% στις εισαγωγές προϊόντων χαλκού της Γερμανίας. 
Όσον αφορά τους σωλήνες (χάλκινους ευθείς)  της κατηγορίας με κωδικό 74111010, η 
Ελλάδα,  με μερίδιο 32,3%, κατέλαβε τη 2η θέση μετά την Αυστρία (μερίδιο 45,7%), 
ακολουθούμενη από την Ιταλία (μερίδιο 13,3%). 
Η κατηγορία μηχανές, μηχανικές συσκευές και λέβητες σημείωσε μείωση εξαγωγών κατά 
7,4%, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε  σε €38 εκ.. Οι εξαγωγές της ειρημένης κατηγορίας 
προϊόντων αφορούν κυρίως ψυγεία-καταψύκτες. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 54η θέση μεταξύ 
των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 0,03% επί των συνολικών εισαγωγών 
μηχανών και μηχανικών συσκευών της Γερμανίας. 
Οι εξαγωγές τεχνουργημάτων από χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα σημειώνοντας αύξηση  
17%, ανήλθαν σε €35 εκ.. Τα προϊόντα εξειδικεύονται, κυρίως, σε σωλήνες και ανοξείδωτους 
νεροχύτες-νιπτήρες. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 36η θέση και μερίδιο 0,18% επί των 
εισαγωγών προϊόντων σιδήρου της Γερμανίας. 
Οι εξαγωγές επιβατικών οχημάτων προς τη Γερμανία το 2013, κατέγραψαν σημαντική 
μείωση 37% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €27 εκ.. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 45η 
θέση και μερίδιο 0,045% επί των εισαγωγών οχημάτων στη Γερμανία. 
Οι εξαγωγές προϊόντων της χημικής βιομηχανίας, σημειώνοντας αύξηση  14%,  ανήλθαν σε € 
23 εκ. και αφορούν κυρίως ενεργοποιημένα ορυκτά προϊόντα και επιθέματα νικοτίνης. → Η 
Ελλάδα με μερίδιο 0,20% επί των εισαγωγών χημικών προϊόντων ση Γερμανία, κατέλαβε την 
32η θέση.  
Η κατηγορία τεχνουργήματα από καουτσούκ, τα οποία αφορούν κυρίως μεταφορικούς 
ιμάντες, διέγραψε σημαντική άνοδο κατά 45% και  υπερκέρασε σε αξία τα €19 εκ.. → Η 
Ελλάδα κατέλαβε την 42η θέση και μερίδιο 0,1% επί των εισαγωγών προϊόντων από 
καουτσούκ ση Γερμανία. 
Οι εξαγωγές βάμβακος  σημειώνοντας μείωση 5,3%,  περιορίστηκαν στην αξία των  €18 εκ. 
→ Η Ελλάδα κατέλαβε την 10η θέση και μερίδιο 2,3% επί των εισαγωγών βάμβακος της 
Γερμανίας. 
Τέλος, οι εξαγωγές γούνας και προϊόντων προς Γερμανία σημειώνοντας μείωση 7,6% το 
2013 διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €15,4 εκ. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ 
των προμηθευτών της Γερμανίας και μερίδιο 6,37% επί των συνολικών εισαγωγών γούνας 
και προϊόντων. 
Ξεχωριστά, λόγω της σπουδαιότητάς του στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία, 
αναλύεται  στη συνέχεια ο κλάδος των τροφίμων και ποτών . 
(Σε διψήφια δασμολογική ανάλυση διαθέσιμα στοιχεία για τον κλάδο τροφίμων και ποτών στο 
Παράρτημα (1.2) διαθέσιμο στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42577)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

  2012   2013    

  ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΙΛΑ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΞ. 

ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2012 ΣΕ  
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΞ. 
2012 ΣΕ  

ΑΞΙΑ ΣΕ 
% 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΙΛΑ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΞ. 

ΣΤΗ  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2013 ΣΕ  
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΞ.  
2013 ΣΕ  

ΑΞΙΑ ΣΕ 
% 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
2012-2013 ΣΕ 
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
2012-2013 ΣΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΣΕ % 

ΤΡΟΦΙΜΑ&ΠΟΤΑ 616.418.800 404.969.560 34,89 2,23 687.438.623 421.657.427 38,27 2,49 11,52 4,12 

ΤΡΟΦΙΜΑ 558.345.399 357.910.172 31,60 2,02 630.293.144 378.408.590 35,09 2,29 12,89 5,73 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1.766.888.726 1.045.624.271 100,00 6,41 1.796.308.253 1.052.097.749 100,00 6,52 1,67 0,62 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

27.585.266.595 33.811.054.737 
 

100,00 27.566.033.534 36.556.760.759 
 

100,00 -0,07 8,12 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου 
 
Οι εξαγωγές  ελληνικών τροφίμων και ποτών στη Γερμανία, σημείωσαν το 2013 σημαντική 
αύξηση 11,5% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των  € 687 εκ..  Το 38,3% των ελληνικών 
εξαγωγών προς τη Γερμανία αποτελούνταν από τρόφιμα και ποτά.  Ενδεικτικά το 2013 το 
μερίδιό τους ανήλθε στο 2,5% επί των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Οι περισσότερες 
κατηγορίες τροφίμων κινήθηκαν το 2013 ανοδικά (με εξαίρεση τα ιχθυηρά και τα είδη 
ζαχαροπλαστικής), ενώ τα ποτά σημείωσαν ελαφρά πτώση.  
Η σημαντικότερη κατηγορία ελληνικών τροφίμων στη γερμανική αγορά και δεύτερη 
σημαντικότερη ως προς τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία, είναι τα παρασκευάσματα 
λαχανικών-φρούτων, οι εξαγωγές των οποίων, καταγράφοντας αύξηση 7,6% και καλύπτοντας 
μερίδιο 10,4% επί του συνόλου των ελληνικών προϊόντων που κατευθύνθηκαν στη γερμανική 
αγορά, συνέχισαν την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €186 εκ.. Κύριο 
προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι οι κονσέρβες ροδακίνων (€64 εκ.) που παρουσίασαν 
θεαματική άνοδο, ιδιαίτερα οι κονσέρβες ροδακίνου με προσθήκη ζάχαρης (δασμολογικός 
κωδικός: 20087071), οι οποίες αποτελούν το τέταρτο σημαντικότερο ελληνικό προϊόν σε 
8ψήφια ανάλυση. Ως προς τις εξαγωγές κονσερβών η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ 
των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 81% επί των εισαγωγών του προϊόντος 
στη Γερμανία, ακολουθούμενη, με μικρές εξαγόμενες ποσότητες, από τη Νότιο Αφρική και 
την Ιταλία. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρασκευασμένες ελιές (€32 εκ.), οι οποίες 
αποτελούν το έβδομο σημαντικότερο προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση, όπου η Ελλάδα με μερίδιο 
30% κατέλαβε το 2013 τη 2η θέση μετά την Ισπανία (μερίδιο 39%).  Έπονται οι πιπεριές (€20 
εκ.). → Από την ανάλυση των στοιχείων της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Destatis) συνάγεται ότι η Ελλάδα κατέλαβε την 9η θέση μεταξύ των χωρών από 
τις οποίες εισάγει η Γερμανία παρασκευασμένα-διατηρημένα φρούτα και λαχανικά και 
μερίδιο 0,4% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών παρασκευασμένων 
οπωροκηπευτικών. 
Οι εξαγωγές φρούτων διέγραψαν σημαντική ανοδική πορεία (αύξηση σε αξία κατά 24% και 
σε ποσότητα 10% έναντι του 2012), ανελθούσες σε €133 εκ.  και αποτελούν την 5η 
σημαντικότερη κατηγορία σε διψήφια ανάλυση. Σημαντικότερο προϊόν της κατηγορίας 
αποτελούν τα επιτραπέζια σταφύλια (€52 εκ. και 3o σημαντικότερο ελληνικό εξαγώγιμο 
προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση). Ειδικότερα, στα νωπά σταφύλια η Ελλάδα κατέλαβε την 3η 
θέση και μερίδιο 10% επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία, ενώ ο ανταγωνισμός 
διαμορφώνεται από: Ιταλία (μερίδιο 38%) και Ισπανία (μερίδιο 10,6%). Ακολουθούν  
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πορτοκάλια (€13 εκ.), καρπούζια (€10,6 εκ.), βερύκοκα (€8 εκ.), ακτινίδια (€7,7 εκ.), κεράσια 
(€ 7 εκ.),  σταφίδες-σουλτανίνες (€4,5 εκ.) και ροδάκινα (€3,4 εκ.). Σημειώνεται ότι τεράστια 
αύξηση εξαγωγών  σημείωσαν οι φράουλες (€1,4 εκ. €).  →  Η Ελλάδα κατέλαβε την 16η 
θέση και μερίδιο 1,6% επί των συνολικών εισαγωγών νωπών φρούτων στη Γερμανία. 
Οι εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων το 2013 προσέγγισαν τα € 120 εκ., 
σημειώνοντας μεγάλη άνοδο, έναντι 2012 (24% σε αξία και 27% σε ποσότητα). Κυριότερο 
προϊόν στην κατηγορία και δεύτερο πλέον εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση, μετά 
τα φάρμακα, προς τη Γερμανία, είναι η φέτα, οι εξαγωγές της οποίας, σημειώνοντας αύξηση 
12,6% ως προς την αξίας και 11,4% ως προς την ποσότητα το 2013,  διαμορφώθηκαν στο 
επίπεδο των €78 εκ..  
Ωστόσο θεαματική αύξηση 75% και αξία εξαγωγών €22 εκ., κατέγραψε η κατηγορία  «άλλων 
πρόβειων ή βουβαλίσιων τυριών», τα οποία η Γερμανία εισάγει, εν σειρά από: Λουξεμβούργο 
Ιταλία, Ολλανδία και Ελλάδα. Ομοίως και οι εξαγωγές  φυσικού γιαουρτιού το 2013 
κατέγραψαν αύξηση σε αξία και σε ποσότητα, έναντι 2012 και ανήλθαν σε €4,5 εκ., με 
μεγαλύτερη σημειωθείσα άνοδο (28%) εντός της κατηγορίας αυτής των εξαγωγών 
γιαουρτιού με λίγα λιπαρά. Το μέλι, το οποίο ανήκει επίσης στον ίδιο διψήφιο δασμολογικό 
κωδικό, διέγραψε ομοίως θετική πορεία, οι εξαγωγές του οποίου, σημειώνοντας αύξηση  
6%, έναντι  2012, ανήλθαν σε €3 εκ.. → Η Ελλάδα κατέλαβε τη 12η θέση και μερίδιο 1,8% 
επί των συνολικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης στη Γερμανία. 
Το 2013 οι εξαγωγές λαχανικών σημείωσαν ως προς την ποσότητα συρρίκνωση 7,2%, αλλά 
ως προς την αξία κατέγραψαν αύξηση 9%. Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών λαχανικών 
διαμορφώθηκε σε €64 εκ., με κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα τα σπαράγγια, από τα οποία τα 
νωπά αξίας €17,3 εκ. (μείωση 12,4%, έναντι 2012) και τα διατηρημένα αξίας €7 εκ. (τα οποία 
εξαπλασίασαν τις εξαγωγές τους). Στη συνέχεια ακολουθούν τα αγγούρια (€14 εκ.), οι 
πιπεριές, οι ελιές και η κάππαρη. → Η Ελλάδα με μερίδιο 1,15% κατέλαβε τη 12η θέση επί 
των συνολικών εισαγωγών λαχανικών στη Γερμανία. 
Καλή πορεία σημείωσαν το 2013 οι εξαγωγές ελαιολάδου, οι οποίες, σημειώνοντας αύξηση 
23%  ως προς την αξία και  13% ως προς την ποσότητα,  ανήλθαν σε €37 εκ.. Ειδικότερα, οι 
εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου ανήλθαν σε €31 εκ. (αύξηση 30%, έναντι 2012). → Η 
Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση και μερίδιο 0,72% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών 
της κατηγορίας λίπη και έλαια φυτικής ή ζωικής προέλευσης (δασμολογικός κωδικός 15). 
Εξειδικεύοντας όμως τις δασμολογικές κλάσεις σε τετραψήφια ανάλυση, δασμολογικός 
κωδικός 1509: ελαιόλαδο και κλάσματά του, η Ελλάδα κατέλαβε την 3η θέση με μερίδιο 
10,3% επί των εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, προηγουμένης της Ιταλίας, με μεγάλη 
διαφορά και μερίδιο 73,7%, ως επίσης της Ισπανίας με μερίδιο 11,5% (τετραψήφια ανάλυση 
στο Παράρτημα (2.3) διαθέσιμο στον ιστοσύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42579). Στην 
ειδικότερη κατηγορία με δασμολογικό κωδικό 15091090: Παρθένο ελαιόλαδο, η Ελλάδα 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με μερίδιο όμως μόλις 11%, με πρώτη την Ιταλία, με το 
συντριπτικό μερίδιο του 76%, ενώ στην τρίτη θέση, με μικρή διαφορά από την Ελλάδα, είναι 
Ισπανία με μερίδιο 9,4%.  
Σε αντίθεση με τις περισσότερες κατηγορίες τροφίμων τα ιχθυηρά σημείωσαν πτώση κατά 
8,6% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε €27 εκ., ενώ σε όρους ποσότητας σημειώθηκε μικρή 
άνοδος κατά 1%. Σημαντικότερα προϊόντα στην κατηγορία: Η τσιπούρα με εξαγωγές ύψους 
€11,3 εκ. και με αύξηση σε αξία κατά 1,8%, και ελληνικό μερίδιο 44% επί των εισαγωγών 
στη Γερμανία, με την Τουρκία στη 2η θέση και μερίδιο 27%, την Ιταλία, με μερίδιο 14%, 
στην 3η και την Ολλανδία, με μερίδιο 11%, στην 4η θέση.  Η κατηγορία λαβράκι, με εξαγωγές  
αξίας €4 εκ., εμφάνισε μεγάλη μείωση κατά 32% σε αξία. Ακολουθούν τα φιλέτα ψαριών με 
σχεδόν €4 εκ. αξία, σημειώνοντας όμως σημαντική μείωση κατά 36%. → Η Ελλάδα 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin,  Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920 

E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de              

13 
 

mailto:ecocom-berlin@mfa.gr
mailto:wirtschaft@griechische-botschaft.de
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42579


κατέλαβε τη 23η θέση και μερίδιο 0,75% επί των συνολικών εισαγωγών ψαριών στη 
Γερμανία. 
Η κατηγορία των παρασκευασμάτων δημητριακών & ειδών ζαχαροπλαστικής μειώθηκε 
σημαντικά και το 2013, κατά 15,5%, περιοριζόμενη τοιουτοτρόπως στα €25,8 εκ.. 
Σημαντικότερο προϊόν της εν λόγω κατηγορίας αυτής είναι τα μείγματα και ζυμάρια για την 
παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με εξαγωγές αξίας €19 εκ.. → Η 
Ελλάδα κατέλαβε την 15η θέση και μερίδιο 0,88% επί των συνολικών εισαγωγών 
παρασκευασμάτων δημητριακών στη Γερμανία. 
Στην 9η θέση ως προς τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στη Γερμανία το 2013 είναι η 
κατηγορία ποτά, αλκοολούχα και ξύδι, η οποία, σε σχέση με το 2012, σημείωσε ελαφρά 
πτώση των εξαγωγών κατά 1,6% ως προς την αξία και μεγαλύτερη πτώση ως προς την 
ποσότητα κατά 8,1%, με αποτέλεσμα η αξία τους να περιοριστεί στα €57 εκ..  
Στην κατηγορία οίνοι, καταγράφηκε συνολικά μείωση των εξαγωγών το 2013 κατά 2%, έτσι 
η αξία τους συρρικνώθηκε στο επίπεδο των €24,1 εκ., ενώ οι εξαγωγές ούζου, σημειώνοντας  
αύξηση  2%, συνέχισαν την ανοδική τάση των προηγουμένων ετών και ανήλθαν σε €16,6 εκ.. 
→ Η Ελλάδα κατέλαβε τη 16η θέση και μερίδιο 1,13% επί των συνολικών εισαγωγών  ποτών 
στη Γερμανία. Ειδικότερα στην κατηγορία Κρασιά (τετραψήφιος δασμολογικός κωδικός: 
2204) η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με μερίδιο μόλις 1% μετά από: Ιταλία, Γαλλία, 
Ισπανία, Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία, Αυστρία, Πορτογαλία.  
(Παράρτημα 2.3 Τετραψήφια ανάλυση προσφέρεται στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42579). 
 
2.5. Εισαγωγές από Γερμανία 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου 

 
Ως προς τις  ελληνικές εισαγωγές προϊόντων από τη Γερμανία τα τελευταία έτη 
διαπιστώνεται σημαντική συρρίκνωση, η αξία των οποίων από €8 δις το 2008 διαμορφώθηκε 
σε €4,6 δις το 2013. Παρά ταύτα παραμένουν ακόμη σε υψηλό επίπεδο και είναι 
υπερδιπλάσιες των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία, με βαθμό κάλυψης από τις εξαγωγές 
το 2013 μόλις 39,5%. Το 2013 οι ελληνικές εισαγωγές από τη Γερμανία μειώθηκαν εκ νέου, 
αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό 2,3% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2009: 18,6%, 
2010:15%, 2011: 9,5% και  2012: 6,5%).  
Η συρρίκνωση των ελληνικών εισαγωγών από Γερμανία το 2013 ακολούθησε μεν τη 
γενικότερη πτώση των συνολικών ελληνικών εισαγωγών, αλλά με ρυθμό μείωσης, 
υπολειπόμενο του ρυθμού μείωσης 5% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών το ίδιο έτος 
αναφοράς. Οι εισαγωγές από Γερμανία το 2013 κάλυψαν το 9,7% του συνόλου των 
ελληνικών εισαγωγών, έναντι  9,4% το 2012.  
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Σύμφωνα με στοιχεία εξωτερικού εμπορίου της Ομοσπονδιακή Γερμανικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Destatis),  η Ελλάδα, απορροφώντας γερμανικά  προϊόντα αξίας €4,73 δις, το 
2013 ως προς το σκέλος των γερμανικών εξαγωγών κατέλαβε,  την 40η θέση  μεταξύ των 
χωρών προορισμού των γερμανικών εξαγωγών (39η θέση το 2012 και  23η θέση το 2009). Οι 
γερμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, συνεπώς και το αντίστοιχο μερίδιο αυτών επί του 
συνόλου των γερμανικών εξαγωγών, καταγράφουν από το 2009 και εντεύθεν συρρίκνωση 
(από 0,81% το 2008 σε 0,43% το 2013).  
Τα αίτια αποδίδονται κυρίως στη συρρίκνωση της εξωτερικής ζήτησης για γερμανικά 
προϊόντα, όχι μόνον στην Ελλάδα την επίμαχη 5ετία 2009-2013 από εκδηλώσεως της 
παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες που επλήγησαν από την κρίση. Επί πλέον η οικονομική κρίση που είχε σαν 
επακόλουθο, μεταξύ των άλλων σαν αποτέλεσμα, τη στενότητα ρευστότητας του τραπεζικού 
συστήματος προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και του εξωτερικού εμπορίου και κατά 
συνέπεια τη μείωση παραγγελιών  από  Γερμανία και το εξωτερικό γενικότερα.  
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Πηγή: Destatis, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 
 
2.6. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από  Γερμανία 
Με βάση τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι στη σύνθεση των ελληνικών 
εισαγωγών από Γερμανία κυριαρχούν: φάρμακα, συσκευές-ηλεκτρολογικό υλικό (κυρίως 
κινητά τηλέφωνα, δίοδοι και μετασχηματιστές), μηχανολογικός εξοπλισμός (κυρίως 
τουρμπίνες, μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων), επιβατικά  αυτοκίνητα, γαλακτοκομικά 
προϊόντα (κυρίως  τυριά Gouda/Edamer και γάλα), πλαστικές ύλες, ιατρικά μηχανήματα, 
κρέατα και αλλαντικά, χημικά προϊόντα, χαρτί και καλλυντικά (κυρίως είδη περιποίησης 
μαλλιών). Οι πέντε πρώτες κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν το 50,8% του συνόλου, ενώ οι 
δέκα πρώτες το 67,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλες τις κατηγορίες, ολίγες είναι εκείνες 
για τις οποίες το 2013 προέκυψε σημαντική μείωση (με εξαίρεση τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό, τα προϊόντα σιδήρου και τα προϊόντα αλουμινίου).  
(Συνολικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες εισαγωγών της Ελλάδος από Γερμανία, σε διψήφια 
δασμολογική ανάλυση το 2013 και σε σύγκριση με το 2012 διατίθενται  στο Παράρτημα 3, 
διαθέσιμο στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42578) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
  2013           

  
ΔΙΨΗΦΙΑ 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΑΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΙΛΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
2013 ΣΕ  

ΑΞΙΑ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛ.ΕΙΣ. 

ΑΠΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2013 ΣΕ 
ΑΞΙΑ  ΣΕ % 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2012-2013 ΣΕ 
ΑΞΙΑ ΣΕ % 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
2012-2013 ΣΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ % 

1 30 ΦΑΡΜΑΚΑ  756.631.619 7.679.873 1 16,6 0,06 -3,13 

2 85 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ 462.296.779 35.821.311 2 10,2 -35,98 -44,66 

3 84 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ,  
ΛΕΒΗΤΕΣ 416.839.560 23.957.070 3 9,2 5,38 -29,43 

4 87 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ  401.310.917 55.117.838 4 8,8 29,94 50,27 

5 04 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΜΕΛΙ .  κ.α.  276.434.669 185.601.210 5 6,1 8,38 -5,00 

6 39 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 218.462.279 88.710.869 6 4,8 4,21 3,45 

7 90 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ  169.018.992 4.458.272 7 3,7 11,24 -30,76 

8 02 ΚΡΕΑΤΑ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 132.070.699 48.447.870 8 2,9 0,44 6,88 

9 29 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 
ΠΡΟΊΟΝΤΑ 117.897.724 17.871.805 9 2,6 3,83 -2,57 

10 38 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  115.896.585 25.817.812 10 2,5 13,49 4,60 
11 48 ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 105.714.957 62.018.355 11 2,3 0,55 -8,98 

12 33 
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ,  
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ,ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.  93.690.114 14.084.639 12 2,1 7,65 13,50 

13 96 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 80.179.009 11.501.576 13 1,8 -0,67 -6,11 

14 21 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 58.230.020 18.641.417 14 1,3 -0,44 3,81 

15 19 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 56.824.110 25.708.686 15 1,2 0,29 2,67 

16 32 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. 
ΣΤΟΚΟΙ, ΜΕΛΑΝΙΑ 51.771.584 12.927.532 16 1,1 -13,48 -5,26 

17 24 
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 51.764.754 4.076.245 17 1,1 -7,31 -21,83 

18 34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΑΛΙΣΙΒΕΣ, 48.747.269 27.303.625 18 1,1 -9,72 -13,88 

19 73 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, 
ΣΙΔΗΡΟΥ Ή ΧΑΛΥΒΑ 47.627.796 14.436.156 19 1,0 -1,01 1,97 

20 40 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ&ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΤΟΥ 43.377.030 11.769.225 20 1,0 -1,52 -10,42 

21 20 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ &ΦΡΟΥΤΩΝ  35.204.068 25.584.169 21 0,8 -4,64 -1,16 

22 72 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ 
ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 34.719.588 30.032.484 22 0,8 -27,72 -22,16 

23 23 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 33.651.178 27.646.146 23 0,7 32,45 29,92 

24 16 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ  33.538.440 9.278.329 24 0,7 -7,87 -2,62 

25 22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ  32.862.287 34.831.637 25 0,7 -4,35 -11,89 

26 43 
ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 31.543.668 107.439 26 0,7 104,47 37,07 

27 18 ΚΑΚΑΟ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 31.252.843 9.838.492 27 0,7 6,33 13,81 

28 76 ΑΡΓΙΛΙΟ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 30.175.422 8.182.690 28 0,7 -24,06 -37,47 
29 94 ΕΠΙΠΛΑ 27.354.039 5.165.563 29 0,6 -4,33 -6,35 

30 95 
ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 27.159.034 1.847.666 30 0,6 -4,60 0,58 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου 
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2.7. Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα  
 
Τη βοηθεία των  στοιχείων των Πινάκων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ συμπεραίνονται τα ακόλουθα: 

• Η σύνθεση και διαστρωμάτωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία 
κυριαρχείται από προϊόντα των κλάδων εντάσεως εργασίας και χαμηλής 
προστιθεμένης αξίας, εν αντιθέσει με την δομή των γερμανικών εξαγωγών προς την 
Ελλάδα, όπου δεσπόζουν προϊόντα κλάδων υψηλής προστιθεμένης αξίας, γεγονός το 
οποίο αντανακλάται στο διευρυμένο Εμπορικό Ισοζύγιο εις βάρος της Ελλάδος.   

• Οι εξαγωγές προϊόντων εντάσεως εργασίας υφίστανται ισχυρό ανταγωνισμό από 
ομοειδή προϊόντα χαμηλού εργατικού κόστους παραγωγής. 

• Τα  μερίδια αγοράς των ελληνικών προϊόντων στην εδώ  αγορά, ιδιαιτέρως του 
κλάδου τροφίμων-ποτών, προδηλώνουν σημαντική αναντιστοιχία με τον υψηλό 
βαθμό αναγνωρισιμότητας  της  Ελλάδος  στην γερμανική κοινωνία, ο οποίος, 
σημειωτέον, ενισχύεται έτι περαιτέρω δια του μεγάλου αριθμού των άνω των 2 εκ. 
Γερμανών πολιτών  που επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα.  

• Επισημαίνεται ότι σημαντικά μερίδια αγοράς απώλεσαν, από τις αρχές ακόμη της 
δεκαετίας του 1990, προϊόντα του κλάδου διατροφής, ιδιαιτέρως  τα ευπαθή νωπά 
οπωροκηπευτικά, μεταξύ άλλων λόγω ανακατατάξεων και αναδιατάξεων στον κλάδο 
του λιανικού εμπορίου, οι οποίες άρχισαν να συντελούνται  περί τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980 σε χώρες  εταίρους της Ελλάδος παραδοσιακούς, όπως η 
Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία κλπ., με αποτέλεσμα περί τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990, δια συγχωνεύσεων και εξαγορών, να αναδιοργανωθεί ο κλάδος 
του λιανικού εμπορίου υπό την μορφή μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
πολυκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων, με βαθμό συγκεντρώσεως των 
εμπορικών δραστηριοτήτων έως και 90%.  
Η  οργανωτική αναδόμηση σε αυτή την έκταση του λιανικού εμπορίου είχε μεταξύ 
των άλλων ως συνέπεια και την μερική εκτόπιση του χονδρεμπορίου  στον εφοδιασμό 
των αγορών.  

• Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας  του  1990,  μετά την αναγκαστική μεταστροφή των 
μεταφορών δια θαλάσσης (40% και πλέον των προς τις χώρες της Δυτικής και 
Κεντρικής Ευρώπης προοριζομένων) υφίστανται έντονο ανταγωνισμό λόγω του 
κόστους μεταφοράς. 

2.8. Επισημάνσεις-Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών  

1. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές της Γερμανίας το 
2013 διαμορφώθηκε στο ισχνό  0,20%, και η Ελλάδα κατέλαβε την 48η θέση μεταξύ 
των χωρών-προμηθευτών της Γερμανίας, καταδεικνύοντας την μικρή αξιοποίηση της 
γερμανικής αγοράς σε σχέση με τα περιθώρια ανάπτυξης των διμερών εμπορικών 
ανταλλαγών.  

2. Το γεγονός ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο είναι απαλλαγμένο από εισαγωγικές 
διαδικασίες, δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, δεν συνεπάγεται λιγότερη 
προσπάθεια προς παγίωση της ελληνικής παρουσίας και εμπορικών μεριδίων στη 
γερμανική αγορά. Η γερμανική αγορά αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού (λόγω 
του μεγέθους, του υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος και της γεωγραφικής θέσης) 
και ιδιαίτερα απαιτητική, κυρίως όσον αφορά σχέση τιμής/ποιότητας, αλλά και την 
παραγωγική δυναμικότατα του προμηθευτή. 

3. Η ανάκτηση και παγίωση  ελληνικών μεριδίων στη γερμανική αγορά, της 
οργανώσεως της οποίας βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η υψηλή και 
πλεονάζουσα αγοραστική δύναμη, η συνειδητοποιημένη συμπεριφορά του 
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καταναλωτικού  κοινού,  η σχεδόν γενικευμένη εφαρμογή της αναλογίας τιμή/ποιότης 
ως βασικό στοιχείο διαμορφώσεως της ζητήσεως, η διαμόρφωση  καταναλωτικών 
προτύπων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (αυξανομένη στροφή της 
καταναλώσεως σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον -αφορά όλο το φάσμα της 
οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητος, όπως συσκευασίες κλπ.), η βαθμιαία 
μεταστροφή των μεταφορών αγαθών και εμπορευμάτων προς τις σιδηροτροχιές, η 
ευαισθησία σε θέματα Δημοσίας Υγείας, η υψηλή ροπή προς κατανάλωση βιολογικών 
προϊόντων κλπ. απαιτεί, σοβαρές και συνεπείς προσπάθειες, υπό μορφήν αναδείξεως 
και αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων ανά  κλάδο παραγωγικής δραστηριότητος. 

4. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ενισχύσεως της εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές ασφαλώς και θα πρέπει να λαμβάνει  σοβαρά υπ’ 
όψιν  την σπουδαιότητα των παραδοσιακών πελατών ελληνικών προϊόντων, όπως 
είναι η Γερμανία, διότι τα δυναμικά στοιχεία τέτοιων αγορών προσφέρουν, κατά 
κανόνα, μεγαλύτερες δυνατότητες και καλύτερες ίσως προϋποθέσεις απορροφήσεως 
και παγιώσεως εμπορικών μεριδίων εν σχέσει με εκείνες αναδυομένων ή 
αναπτυσσομένων αγορών, ιδιαιτέρως για υψηλής προστιθεμένης αξίας εμπορεύματα ή 
εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται αυτονόητα σε υψηλότερες των 
συμβατικών τιμές και απευθύνονται σε πλέον εύρωστο οικονομικά  καταναλωτικό 
κοινό. 

5. Η φροντίδα ως εκ τούτου και η δυναμική θεώρηση των παραμέτρων  συγχρόνως των 
αναδυομένων και  των ωρίμων-παραδοσιακών αγορών, αλλά και η διαρκής βελτίωση 
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας 
αποτελεί  μονόδρομο, υπό το φως των εξελίξεων  στο παγκόσμιο οικονομικό 
γίγνεσθαι, όπου συντελούνται ραγδαίες αλλαγές, μεταξύ των άλλων στην 
αναπροσαρμογή των προτύπων και της αναθεωρήσεως της επιχειρηματικής 
στρατηγικής σε θέματα διοικητικής μερίμνης και εφοδιαστικής διαχειρίσεως 
(logistics),  στην αλλαγή της επιχειρηματικής πολιτικής, η οποία τείνει σε 
αναδιατάξεις της οργανωτικής δομής προς την μορφή επιχειρήσεων χωρίς σύνορα, 
εστιασμένων στον τελικό πελάτη, στην αύξηση των εσόδων όλων των συμμετεχόντων 
στο δίκτυο, στην βελτίωση της αποδοτικότητος της κοινής (με άλλα μέλη) 
διαδικασίας, στην ταχεία λειτουργική, οργανωτική και πέραν των γεωγραφικών ορίων 
ανταπόκριση, στην ταχύτητα  ροής αγαθών, στην άμεση πληροφόρηση κλπ.. 

6.  Εν πάση περιπτώσει η ανάσχεση της διευρύνσεως του εμπορικού μας ελλείμματος, 
και όχι μόνον με τη Γερμανία,  είναι δυνατόν να επιτευχθεί δια της αναδείξεως των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής παραγωγής και της αναλήψεως 
εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος, προσαρμοζόμενες στις 
ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις μίας εκάστης αγοράς, την πρόσβαση στην οποία 
στοχεύουμε,  εν συνδυασμώ  με την παρουσία του ανταγωνισμού, τις εφαρμοζόμενες 
μεθόδους και πολιτικές παγιώσεως εμπορικών μεριδίων.   

 
Προκειμένου να επιτευχθεί παγίωση και επέκταση του μεριδίου που διαθέτουν τα ελληνικά 
προϊόντα στη γερμανική αγορά αποτελεί προϋπόθεση η οργανωμένη, επίμονη και στοχευμένη 
προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων. Ειδικότερα απαιτείται:  

• Διάθεση πόρων, προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή 
οι προσφερόμενες υπηρεσίες  

• Στρατηγικό σχέδιο πρόσβασης, παρουσίας και παγίωσης θέσεων  στην αγορά. 
Επισημαίνονται ενδεικτικά δύο από τις βασικότερες παραμέτρους που μπορούν να 
ληφθούν υπ’ όψιν στη διαμόρφωση  στρατηγικού σχεδίου: 1ον Η κατά κεφαλήν και 
πλεονάζουσα αγοραστική δύναμη στη Γερμανία, για περισσότερες πληροφορίες στο 
έγγραφό μας ανηρτημένο στη διαδικτυακή πύλη Agora ή επισκεφθείτε τον ακόλουθο 
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ιστοσύνδεσμο:http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=38249  
και 2ον Η πυκνότητα και η κατανομή της ελληνικής ομογένειας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄ 
Ελληνικός Πληθυσμός ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο 2013 

Κατάταξη με βάση τον 
Ελληνικό Πληθυσμό Ομοσπονδιακό Κρατίδιο  Ελληνικός Πληθυσμός 

1 Bόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 92.172 
2 Βάδη-Βυρτεμβέργη 74.656 
3 Βαυαρία 65.584 
4 Έσση 31.911 
5 Κάτω Σαξωνία 16.257 
6 Βερολίνο 9.493 
7 Ρηνανία-Παλατινάτο 7.889 
8 Αμβούργο 5.860 
9 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν 3.850 

10 Σαξωνία 2.100 
11 Βρέμη 1.524 
12 Σαξωνία-Άνχαλτ 1.236 
13 Σααρλάνδη 1.226 
14 Βρανδεμβούργο 1.017 
15 Θουριγγία 831 
16 Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία 725 

  
Συνολικός Ελληνικός Πληθυσμός σε 
Γερμανία: 316.331 

Πηγή:  Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή Destatis Αποτελέσματα καταγραφής Αλλοδαπού Πληθυσμού στη 
Γερμανία 2013, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου                                      

• Συνεπή και αδιάλειπτη παρουσία μέσω: εταιρικής ιστοσελίδας, εμπορικών εκθέσεων 
(πλείονες πληροφορίες στο κατωτέρω κεφάλαιο και στις αναρτήσεις μας στη 
διαδικτυακή πύλη Agora), κλαδικού τύπου, επιχειρηματικής αλληλογραφίας, αλλά και 
κατ’ ιδίαν συναντήσεων  

• Προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών  
• Προσπάθεια για επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τέλος 
• Αφοσίωση στη στοχευμένη προσπάθεια και όχι διάσπαση σε μεμονωμένες και 

αποσπασματικές δράσεις. 
 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ενδιαφέρονται έντονα για τη 
γερμανική αγορά, μεταξύ των άλλων και  λόγω της ελληνικής ομογενειακής παρουσίας στη 
χώρα. Το ενδιαφέρον αυτό αντανακλάται στον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
αιτημάτων για παροχή πληροφοριών, από μεγάλες εξαγωγικές, έως νεοφυείς  ή μικρές ακόμη 
επιχειρήσεις, που απευθύνονται στο Γραφείο μας.  
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. 
Οι ελληνικοί οίνοι, οι οποίοι διακινούνται κυρίως μέσω των ελληνικών εστιατορίων, 
σημειώνουν πτώση, ένας από τους λόγους εκτιμάται ότι είναι η υψηλή λιανική τιμή πώλησής 
τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η μη αναγνωσιμότητά τους στο καταναλωτικό κοινό 
της Γερμανίας. Η παγίωση ή και επαύξηση μεριδίων ελληνικών τροφίμων και οίνων στη 
γερμανική αγορά, χωρίς να παροράται η μεγάλη συνεισφορά των ελληνικών εστιατορίων 
στην αύξηση του βαθμού αναγνωσιμότητας των ελληνικών προϊόντων στο γερμανικό 
καταναλωτικό κοινό, προτείνεται να επιδιώκεται μέσω του εξειδικευμένου εμπορίου 
τροφίμων-ποτών και των αλυσίδων καταστημάτων τροφίμων. Η διοργάνωση 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin,  Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920 

E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de              

19 
 

mailto:ecocom-berlin@mfa.gr
mailto:wirtschaft@griechische-botschaft.de
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=38249
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=38249


γευσιγνωσίας/οινογνωσίας σε επιλεγμένα καταστήματα αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
εργαλείο. Επιπλέον δυναμικότητα παρουσιάζουν τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, τα 
προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα προϊόντα delicatessen. 
Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών διακρίνεται από ανισομέρεια των κλάδων, καθώς 
διαπιστώνεται ότι τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία. 
Επιπλέον ως προς τα περισσότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Γερμανία, εκτός της 
κατηγορίας τροφίμων και ποτών, η χώρα μας κατατάσσεται σε πολύ χαμηλή  θέση μεταξύ 
των  χώρων-προμηθευτών της Γερμανίας. Για παράδειγμα στην κατηγορία Μηχανές, 
Συσκευές Ήχου&Εικόνας και Ηλεκτρικά Μέρη Αυτών (δασμολογικός κωδικός 85), όπου για 
τα ελληνικά δεδομένα εξάγουμε στη Γερμανία ένα σημαντικό ποσό (4ο ελληνικό εξαγώγιμο 
προϊόν με 133,3 εκ. Ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.), βάσει των γερμανικών στατιστικών 
στοιχείων η Ελλάδα καταλαμβάνει την 45η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες εισάγει η 
Γερμανία, ενώ αντιστοίχως ως προς τα προϊόντα αλουμινίου (δασμολογικός κωδικός 76) η 
Ελλάδα καταλαμβάνει την 25η θέση. Ως προς τα δομικά υλικά κρίνεται ότι δεν έχουν 
εξαντλήσει τις δυνατότητές τους στη γερμανική αγορά και μπορούν να υποκαταστήσουν 
εισαγωγές από άλλες χώρες, δεδομένου ότι οι ευκαιρίες διευρύνονται καθώς προβλέπεται ότι 
ο κατασκευαστικός κλάδος στη Γερμανία έχει θετικές προοπτικές, ειδικότερα με την 
ανακοινωθείσα στόχευση και επικέντρωση σε δημόσιες επενδύσεις, με προώθηση ειδικότερα 
της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στη Γερμανία. 
Επί πλέον, καλές προοπτικές εμφανίζουν οι εξαγωγές φυτικών καλλυντικών, τα οποία 
μπορούν να συνδεθούν με την υγιεινή διατροφή, τον φυσικό τρόπο ζωής, αλλά και με τον 
ελληνικό τουρισμό και πολιτισμό. 
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