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ΘΔΜΑ: Γεπμανικό Δξωηεπικό Δμπόπιο: ηοισεία Ομοζπονδιακήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ μηνόρ                      

επηεμβπίος η.έ. 

 

Σύκθσλα κε ηα πξνζθάησο δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο 

ην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο, γηα ηνλ κήλα Σεπηέκβξην η.έ., παξνπζηάδεη ηελ αθόινπζε εηθόλα: 

 

Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2020, ε Γεξκαλία εμήγαγε αγαζά αμίαο 109,8 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ θαη εηζήγαγε 

αγαζά αμίαο 89,0 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ. Σε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη, νη γ/εμαγσγέο 

παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 3,8% θαη αληίζηνηρα νη γ/εηζαγσγέο κείσζε θαηά 4,3%. Ωο εθ ηνύηνπ ην 

ηζνδύγην εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ παξνπζίαζε πιεόλαζκα € 20,8 δηζ., ην νπνίν ήηαλ θαηά € 0,4 δηζ. 

κεησκέλν ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα γηα ην 2019. Σπγθξηηηθά κε ηνλ κήλα Αύγνπζην η.έ. νη γ/ εμαγσγέο 

απμήζεθαλ θαηά 2,3% θαη νη γ/εηζαγσγέο κεηώζεθαλ θαηά 0,1%. H πνξεία θαηεύζπλζεο ησλ γ/εμαγσγώλ 

θαη πξνέιεπζεο ησλ γ/εηζαγσγώλ, 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 ΕΕ 59,1 -3,3 

Επξσδώλε 41,1 -4,5 

Εθηόο Επξσδώλεο 18,0 -0,4 

Τξίηεο ρώξεο  50,7 -4,4 

ΗΒ  6,4 -12,4 

ύνολο Διζαγωγών: 89,0 -4,3 

θ-κ ηεο ΕΕ 48,7 -3,3 

Επξσδώλε 32,6 -4,4 

Εθηόο Επξσδώλεο 16,1 -1,1 

Τξίηεο ρώξεο  40,3 -5,4 

ΗΒ  2,8 -14,7 
Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία –Destatis  

 

Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο θάζε ρώξαο θαηά ηελ ηξέρνπζα παλδεκηθή 

ζπγθπξία, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο θαζώο θαη από ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ησλ εκπνξηθώλ ηεο εηαίξσλ.  

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Destatis νη πεξηζζόηεξεο εηζαγσγέο ζηε Γεξκαλία θαηά ηνλ κήλα Σεπηέκβξην 

η.έ. πξαγκαηνπνηήζεθαλ, όπσο θαη ηνλ πξνεγνύκελν κήλα, από ηελ Κίλα. Εκπνξεύκαηα αμίαο € 9,7 δηζ. 

εηζήρζεζαλ από εθεί, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη νη εηζαγσγέο από ηελ Κίλα απμήζεθαλ θαηά 3,0% ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη. Οη εηζαγσγέο από ηηο ΗΠΑ απμήζεθαλ επίζεο θαηά 3,0% ην Σεπηέκβξην 

η.έ. θαη αλήιζαλ ζηα € 6,2 δηζ. Αληίζεηα, νη γεξκαληθέο εηζαγσγέο από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κεηώζεθαλ 

θαηά 14,7% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη θαη αλήιζαλ ζηα € 2,8 δηζ.  
 
Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο Φνλδξηθήο, Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ 

(BGA), θ. Anton F. Börner ηα σο άλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ όηη ε ηξέρνπζα παλδεκία πηέδεη 

αζθπθηηθά πιένλ ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ γ/εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ, ηελ ώξα πνπ αθελόο ην Brexit 

έρεη ήδε απιώζεη ηε ζθηά ηνπ ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπ ΗΒ κε ηνπο παξαδνζηαθνύο εκπνξηθνύο ηνπ 

εηαίξνπο από ηελ ΕΕ θαη αθεηέξνπ ε επηθείκελε αιιαγή ζηελ εμνπζία ησλ ΗΠΑ αλακέλεηαη λα θέξεη 

πνιπεπίπεδεο αιιαγέο ζην ζθεληθό ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ.  

 

Ωο θαίλεηαη ηα ιεθζέληα κέηξα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ απμαλόκελνπ αξηζκνύ 

ινηκώμεσλ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα έρνπλ αξλεηηθό αληίθηππν ζην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο γηα 

αξθεηό θαηξό αθόκα. Γηα ηελ αλάθακςή ηνπ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηα ζύλνξα γηα ηα αγαζά, λα 



 

παξακέλνπλ αλνηρηά, δεδνκέλνπ όηη νη ηειεπηαίνη κήλεο θαηέδεημαλ κε ηνλ πην απηό ηξόπν όηη ν ηόο δελ 

ζηακαηά ζε απηά. Καηαιήγνληαο ν Πξόεδξνο ηεο BGA αλαθέξεη όηη ηα κέιε ηεο Έλσζεο δείρλνπλ λα 

αλεζπρνύλ, αξθεηά, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ, νη νπνίεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Börner, ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αθόκα 

θαη ζε πεξηόδνπο θξίζεο δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξόπν λα δηαθπβεύεηαη.  

 

 

 


