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Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – Βάδης Βυρτεμβέργης το 2021 
 

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βάδη Βυρτεμβέργη το 2021, 

σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της στατιστικής Αρχής του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης. 

Ειδικότερα οι εξαγωγές προϊόντων από Ελλάδα προς το κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης 

αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το 2020 και έφθασαν από 351,8 εκατ. ευρώ σε 411,6 εκατ. ευρώ. Η 

Βάδη Βυρτεμβέργη κατέχει μερίδιο 14,9% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη 

Γερμανία, οι οποίες ανήλθαν σε 2,76 δις ευρώ (αύξηση +23,8% έναντι 2020). 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε αξιόλογη αύξηση κατά 14,1% στις εισαγωγές 

της Βάδης Βυρτεμβέργης, οι οποίες ανήλθαν σε 198,2 δις ευρώ από 176,7 δις ευρώ το 2020. Οι 

μεγαλύτερες σε αξία κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων αφορούν τα φάρμακα (25,6 δις ευρώ / 

+21,2% έναντι 2020), οχήματα (22,6 δις ευρώ / 11,4%) και μηχανολογικός εξοπλισμός (22,5 δις 

ευρώ / +11,3%). 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι δέκα πρώτες χώρες ως προς τις εξαγωγές 

στη Βάδη Βυρτεμβέργη το 2021. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Κίνα, ενώ ακολουθούν η Ελβετία, 

Ιταλία και Η.Π.Α.. Υπογραμμίζουμε την πολύ μεγάλη αύξηση +155,5% των εισαγωγών Βάδης 

Βυρτεμβέργης από το Βέλγιο και την μεγάλη μείωση -20,2% από Ιρλανδία. 

 

α/α. ΧΩΡΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

σε εκατ. ευρώ 

% επί συνολικών 

εισαγωγών 
% μεταβολή 2021 -2020 

1. Κίνα 18.377  9,3   +22,8% 

2. Ελβετία 16.021  8,1   +1,7% 

3. Ιταλία 15.399  7,8   +23,5% 

4. Η.Π.Α. 13.188  6,7   +2,9% 

5. Ολλανδία 12.741  6,4   +5,6% 

6. Γαλλία 11.956  6,0   +13,6% 

7. Βέλγιο 11.420  5,8   +155,5% 

8. Ιρλανδία 9.242  4,7   -20,2% 

9. Αυστρία 8.493  4,3   +15,3% 

10. Πολωνία 7.718 3,9   +24,6% 

47. Ελλάδα 411,6  0,2   +17% 

 

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βάδη Βυρτεμβέργη ανήλθαν το 2021 σε 982,8 εκατ. ευρώ, 

έναντι 709,2 εκατ. το 2020, σημειώνοντας πολύ μεγάλη αύξηση κατά 38,6%. Το 13,8% των συνολικών 

μας εισαγωγών από τη Γερμανία προήλθε από τη Βάδη Βυρτεμβέργη. Ο πίνακας που ακολουθεί 

παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη των διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδας – Βάδης 

Βυρτεμβέργης. Υπογραμμίζεται η μεγάλη επιδείνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου 

Ελλάδας και Βάδης Βυρτεμβέργης, το οποίο αυξήθηκε κατά σχεδόν 60%. 
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Διμερές εμπόριο Ελλάδα / Βάδη 

Βυρτεμβέργη (€ εκατ.) 
2021 2020 Μεταβολή % 

Όγκος Εμπορίου 1.394,4 1.061 +31,4% 

Εξαγωγές προς Βάδη Βυρτεμβέργη 411,6 351,8 +17% 

Εισαγωγές από Βάδη Βυρτεμβέργη 982,8 709,2 +38,6% 

Εμπορικό ισοζύγιο -571,2 -357,4 +59,8% 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εξαγωγές μας προς τη Βάδη Βυρτεμβέργη κατέγραψαν το 2021 

αξιοσημείωτη αύξηση κατά 14,1%, αντιπροσωπεύουν ωστόσο μόλις το 0,2% των συνολικών 

εισαγωγών του κρατιδίου. Το ένα τρίτο των εξαγωγών μας αφορά σε τυποποιημένα τρόφιμα, ενώ 

σημαντική αύξηση παρατηρείται στις κατηγορίες χαρτί και προϊόντα εκδοτικών οίκων (76,6%), 

μέταλλα (τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα) (68,3%), και υφάσματα (33,6%), ενώ 

τα ηλεκτρολογικά προϊόντα και τα χημικά προϊόντα καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -31% 

και -12,8% αντίστοιχα. 

Οι 10 βασικότερες σε αξία κατηγορίες προϊόντων αντιστοιχούν στο 92.8,3% των συνολικών 

εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Βάδη Βυρτεμβέργη. Τα βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Βάδη 

Βυρτεμβέργη από την Ελλάδα το 2021 αναλύονται σε διψήφια δασμολογική κατηγορία στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

 
Εξαγωγές Ελλάδας προς Βάδη Βυρτεμβέργη  

διψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων 

Αξία σε 

εκατ. 

ευρώ 

% επί 

συνόλου 

% Μεταβολή 

έναντι 2020 

1 Τρόφιμα 136,07 33,1 +20,4 

2 Φαρμακευτικά προϊόντα 41,58 10,1 +9,6 

3 Μέταλλα 36,62 8,9 +68,3 

4 Χημικά προϊόντα 26,10 6,3 -12,8 

5 Ποτά 24,78 6,0 +7,5 

6 Αγροτικά προϊόντα 17,84 4,3 +10,6 

7 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 17,09 4,2 -31 

8 Υφάσματα 16,68 4,1 +33,6 

9 Χαρτί, προϊόντα εκδοτικών οίκων, γραφικές τέχνες 13,21 3,2 +76,6 

10 Ενδύματα 12,38 3 -9 

 

Τα 10 βασικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Βάδη Βυρτεμβέργη στην Ελλάδα το 2021 

αναλύονται σε διψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα. 
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Εξαγωγές Βάδης Βυρτεμβέργης προς Ελλάδα 

διψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων 

Αξία σε 

εκατ. 

ευρώ 

% επί 

συνόλου 

% Μεταβολή 

έναντι 2020 

Φαρμακευτικά προϊόντα 350,74 35,7 +69,8 

Οπτικά προϊόντα και εξοπλισμός επεξεργασίας 

δεδομένων 
123,46 12,6 +254,2 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 121,70 12,4 +1,2 

Χημικά προϊόντα 59,97 6,1 +5,8 

Οχήματα και μέρη αυτών 53,93 5,5 +8,3 

Τρόφιμα 43,87 4,5 +15,2 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 42,60 4,3 +11,9 

Πλαστικά 38,76 3,9 +19,8 

Τεχνουργήματα από μέταλλα 25,52 2,6 +16,5 

Χαρτί, προϊόντα εκδοτικών οίκων, γραφικές τέχνες 23,67 2,4 -11,2 

 

Το ένα τρίτο των εισαγωγών μας από την Βάδη Βυρτεμβέργη αφορά σε φάρμακα, ενώ 

σημαντική αύξηση παρατηρείται στις κατηγορίες οπτικά προϊόντα και εξοπλισμός επεξεργασίας 

δεδομένων (254,2%), πλαστικά (19,8%), και τεχνουργήματα από μέταλλα (16,5%). 

Σημαντική παράμετρος για τη διεύρυνση των οικονομικών μας ανταλλαγών μεταξύ 

Ελλάδας και Βάδης Βυρτεμβέργης αποτελούν και οι επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

των γερμανικών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνολογία, εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία, 

στη χώρα μας. 

Ως τομείς με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης αναφέρουμε την ψηφιοποίηση της οικονομίας 

- η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ στη Βάδη 

Βυρτεμβέργη λειτουργούν επιχειρήσεις ανάπτυξης πληροφορικής, λογισμικού και επικοινωνιών και 

ίντερνετ των πραγμάτων (ΙοΤ), διεθνούς επιπέδου, πόλοι καινοτομίας και επιχειρηματικής 

αριστείας – καθώς και τα ενεργειακά έργα που σχετίζονται με τον πράσινο μετασχηματισμό της 

οικονομίας των δύο κρατών. 


