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Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Βαυαρίας 2022 
 

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βαυαρία το 2022, σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία της στατιστικής Αρχής του κρατιδίου της Βαυαρίας. Ειδικότερα οι εξαγωγές προϊόντων 

από Ελλάδα προς το κρατίδιο της Βαυαρίας αυξήθηκαν κατά 12,16% σε σχέση με το 2021 και έφθασαν από 

592 εκατ. ευρώ σε 664 εκατ. ευρώ. Η Βαυαρία κατέχει μερίδιο 22% επί του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Γερμανία ενώ η Ελλάδα αποτελεί τον 41ο εμπορικό εταίρο. Το 9,3% των συνολικών μας 

εισαγωγών από τη Γερμανία προήλθε από τη Βαυαρία. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε αύξηση κατά 17,8% στις εισαγωγές της Βαυαρίας, οι 

οποίες ανήλθαν σε 249,66 δις ευρώ. Τις πέντε πρώτες θέσεις ως προς τις εξαγωγές στη Βαυαρία το 2022 

καταλαμβάνουν η Κίνα (36,4 δις ευρώ / +46%), η Αυστρία (19,4 δις ευρώ / +14%), η Τσεχία (16,5 δις ευρώ / 

+4,2%), οι Η.Π.Α. (15,3 δις ευρώ / +23.6%) και η Ιταλία (13,7 δις ευρώ / +2.1%).  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη των διμερών εμπορικών ανταλλαγών 

Ελλάδας – Βαυαρίας για το έτος 2022. 

 
Διμερές εμπόριο Ελλάδα / Βαυαρία 

(εκατ. ευρώ) 
2022 2021 Μεταβολή % 

Όγκος Εμπορίου 1.447 1.280 13,05% 

Εξαγωγές προς Βαυαρία 664 592 12,16% 

Εισαγωγές από Βαυαρία 783 688 13,81% 

Εμπορικό ισοζύγιο -119 -96 +23,96% 

 

Οι βασικότερες κατηγορίες προϊόντων (σε επίπεδο διψήφιων δασμολογικών κωδικών) που 

εισήγαγε η Βαυαρία από την Ελλάδα το 2022 είναι αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο (108,5 εκατ ευρώ 

/ +37,8%), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (96,44 εκατ. ευρώ / +30,5%), φρέσκα φρούτα και καρποί (75,9 εκατ. 

ευρώ / -6,6%), γαλακτοκομικά / τυροκομικά (67,72 εκατ. ευρώ / +32%) και φαρμακευτικά προϊόντα (38,85 

εκατ. ευρώ / -13%). 

Οι 10 βασικότερες σε αξία κατηγορίες προϊόντων (σε επίπεδο τετραψήφιων δασμολογικών 

κωδικών) που εισήγαγε η Βαυαρία από την Ελλάδα το 2022 αναλύονται, στον ακόλουθο πίνακα. Σημαντική 

αύξηση των εξαγωγών μας προς τη Βαυαρία παρατηρείται κυρίως σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές, 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, τυροκομικά, ελαιόλαδο και σύρματα / 

καλώδια ενώ τα φάρμακα και τα λαχανικά καταγράφουν μείωση. 

 

 Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία 
2022 

εκατ. ευρώ 
% επί 

συνόλου 
% μεταβολή 
έναντι 2021 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 55,99 8,43% 27,63% 

8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 42,13 6,34% 102,06% 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 41,75 6,29% 43,18% 

3004 Φάρμακα 31,58 4,76% -16,85% 
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7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο 29,25 4,41% 44,80% 

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα και δαμάσκηνα νωπά 28,01 4,22% 18,24% 

8544 
Σύρματα, καλώδια και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική 
μόνωση 

25,21 3,80% 20,33% 

0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 21,47 3,23% 0,85% 

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 19,00 2,86% 21,17% 

0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 12,88 1,94% -40,97% 

 

Τα 10 βασικότερα σε αξία προϊόντα (σε επίπεδο οκταψήφιων δασμολογικών κωδικών) που εισήγαγε 

η Βαυαρία από την Ελλάδα το 2022 παρουσιάζονται, στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία 
2022 

Σε εκατ. 
ευρώ 

% επί 
συνόλου 

% μεταβολή 
έναντι 2021 

04069032 Φέτα 48,55 7,31% 29,84% 

76012020 Πλάκες κραμάτων αργιλίου 41,75 6,29% 43,21% 

85072020 
Συσσωρευτές με μόλυβδο που λειτουργούν με υγρό 
ηλεκτρολύτη 

41,74 6,29% 100,76% 

30049000 Φάρμακα 24,95 3,76% -19,59% 

08092900 Φρέσκα κεράσια 18,14 2,73% -8,80% 

15092000 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 15,39 2,32% 1,01% 

08101000 Φρέσκες φράουλες 14,52 2,19% -14,65% 

76061250 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο 14,38 2,17% - 

07092000 Σπαράγγια 10,62 1,60% -40,56% 

76061230 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από κράματα αργιλίου 9,95 1,50% -11,25% 

Οι βασικότερες κατηγορίες προϊόντων (σε επίπεδο διψήφιων δασμολογικών κωδικών) που 

εισήγαγε η Ελλάδα από τη Βαυαρία το 2022 είναι επιβατικά οχήματα (130 εκατ. ευρώ / -12%), 

μηχανολογικός εξοπλισμός (116 εκατ. ευρώ / 12,6%), γαλακτοκομικά / τυροκομικά (104 εκατ. ευρώ / 

+40,5%), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (54 εκατ. Ευρώ / +12,5%) και πλαστικά προϊόντα (52 εκατ. ευρώ / 

+13%). 

Ως προς τα 10 βασικότερα προϊόντα (σε επίπεδο τετραψήφιων δασμολογικών κωδικών) που 

εισήγαγε η Ελλάδα από τη Βαυαρία το 2022, σημαντική αύξηση καταγράφεται σε πλυντήρια πιάτων, 

τυροκομικά και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ μείωση παρατηρείται στα επιβατικά αυτοκίνητα. 

 

 Εισαγωγές Ελλάδας από Βαυαρία 
2022 

Σε εκατ. 
ευρώ 

% επί 
συνόλου 

% μεταβολή 
έναντι 2021 

8703 Επιβατικά οχήματα 100,25 15,10% -7,55% 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 73,26 11,03% 42,70% 

8422 Πλυντήρια πιάτων 21,53 3,24% 114,87% 

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 17,77 2,68% 35,44% 

9018 
Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, 
την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική 

15,28 2,30% 47,21% 

8516 
Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο 
νερό για τη θέρμανσή του 

14,23 2,14% 24,17% 
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3920 
Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, 
από πλαστικές ύλες 

13,13 1,98% 2,58% 

3905 
Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του 
βινυλίου 

12,83 1,93% 33,51% 

8471 
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και 
μονάδες (στοιχεία) αυτών 

12,51 1,88% 27,39% 

9022 
Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν 
τις ακτινοβολίες 

12,02 1,81% 20,68% 

 

Το Ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας αποτελεί έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, 

ωστόσο, υφίστανται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης (οι εξαγωγές μας προς τη Βαυαρία για το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα αντιστοιχούν μόλις στο 0,26% των συνολικών εισαγωγών του κρατιδίου) καθώς και 

ανάπτυξης της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών επιχειρήσεων. Ως προς το 

τελευταίο, της προσπάθειας διεύρυνσης των συνεργασιών με γερμανικές επιχειρήσεις υπάρχει ανάγκη 

εξειδίκευσης των προϊόντων/κλάδων, στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η χώρα μας, απαραίτητα 

κονδύλια για εκδηλώσεις του ίδιου χαρακτήρα που θα διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε 

το ελληνικό brand  να καθιερωθεί στο μυαλό των Βαυαρών και τέλος διεύρυνση και εκμοντερνισμός των 

τρόπων προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί να προωθηθούν .      


