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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΟΟΜΜΟΟΠΠΟΟΝΝΓΓΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΔΔΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  

ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΟΟΓΓΔΔΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΔΔ  ΥΥΔΔΔΔΙΙ    

   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

2.4. Γιαπιστώσεις 

Τε βνήζεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πηλάθσλ 12-15 ζπκπεξαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Η ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζε πνιχ ρακειή ζέζε κεηαμχ ησλ ρψξσλ-πξνκεζεπηψλ ηεο Γεξκαλίαο, 

σο πξνο ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα εμαγσγηθά καο πξντφληα. 

 Η ζχλζεζε θαη δηαζηξσκάησζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία θπξηαξρείηαη απφ 

πξντφληα ησλ θιάδσλ εληάζεσο εξγαζίαο θαη ρακειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο, ελ αληηζέζεη κε ηελ δνκή 

ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο Ειιάδα, φπνπ δεζπφδνπλ πξντφληα θιάδσλ πςειήο πξνζηηζεκέλεο 

αμίαο, γεγνλφο ην νπνίν αληαλαθιάηαη ζην δηεπξπκέλν Εκπνξηθφ Έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο Ειιάδνο. 

 Η παξνπζία ειιεληθψλ πξντφλησλ κε ελζσκαησκέλε ηερλνινγία είλαη κελ ππαξθηή, αιιά κε κηθξή 

παξνπζία ζηελ δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία.  

 Οη εμαγσγέο πξντφλησλ εληάζεσο εξγαζίαο πθίζηαληαη ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ νκνεηδή πξντφληα 

ρσξψλ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. 

 Τα κεξίδηα αγνξάο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ εδψ αγνξά, ηδηαηηέξσο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ-

πνηψλ, πξνδειψλνπλ ζεκαληηθή αλαληηζηνηρία κε ηνλ πςειφ βαζκφ αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο 

Ειιάδνο ζηελ γεξκαληθή θνηλσλία, ν νπνίνο, ζεκεησηένλ, εληζρχεηαη έηη πεξαηηέξσ δηα ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ 3,7 εθαη. Γεξκαλψλ πνιηηψλ πνπ επηζθέπηνληαη εηεζίσο ηελ Ειιάδα.  

 Επηζεκαίλεηαη φηη ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο απψιεζαλ, απφ ηηο αξρέο αθφκε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, πξντφληα ηνπ θιάδνπ δηαηξνθήο, ηδηαηηέξσο ηα εππαζή λσπά νπσξνθεπεπηηθά, κεηαμχ άιισλ 

ιφγσ αλαθαηαηάμεσλ θαη αλαδηαηάμεσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, νη νπνίεο άξρηζαλ λα 

ζπληεινχληαη πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε παξαδνζηαθέο ρψξεο-εηαίξνπο ηεο Ειιάδνο, 

φπσο Γεξκαλία, Απζηξία, Ιηαιία, Γαιιία, Κάησ Φψξεο θιπ., κε απνηέιεζκα πεξί ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, λα αλαδηνξγαλσζεί ν θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ ππφ ηελ κνξθή κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνιπθαηαζηεκάησλ θαη αιπζίδσλ 

θαηαζηεκάησλ, κε βαζκφ ζπγθεληξψζεσο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έσο θαη 90%. Η 

νξγαλσηηθή αλαδφκεζε, ζε απηή ηελ έθηαζε, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, είρε κεηαμχ ησλ άιισλ σο 

ζπλέπεηα θαη ηελ κεξηθή εθηφπηζε ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ αγνξψλ.  

 Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπηηθήο θαη Κεληξηθήο Επξψπεο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή κεηαζηξνθή ησλ κεηαθνξψλ δηα ζαιάζζεο, 

επηβαξχλνληαη, έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, ιφγσ ηνπ πςεινχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 

2.5. Δπισημάνσεις 

1. Τν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο Γεξκαλίαο, ην 2017, 

παξέκεηλε ζην ηζρλφ 0,2%. Τν 2017 ε Ειιάδα θαηέιαβε ηελ 48
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ-
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πξνκεζεπηψλ ηεο Γεξκαλίαο, θαηαδεηθλχνληαο ηελ κηθξή αμηνπνίεζε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

2. Τν γεγνλφο φηη ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην είλαη απαιιαγκέλν απφ εηζαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, 

δαζκνινγηθά θαη κε δαζκνινγηθά εκπφδηα, δελ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξε πξνζπάζεηα πξνο παγίσζε 

ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο θαη αχμεζεο εκπνξηθψλ κεξηδίσλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά. Η γεξκαληθή 

αγνξά απνηειεί πεδίν έληνλνπ αληαγσληζκνχ (ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηνπ πςεινχ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο) θαη ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο απαηηεηηθή, θπξίσο σο πξνο ηελ 

ζρέζε ηηκήο/πνηφηεηαο, αιιά θαη ηελ ζηαζεξή θαη επαξθή παξαγσγηθή/εμαγσγηθή δπλακηθφηαηα 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δήηεζεο. 

3. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελδηαθέξνληαη έληνλα γηα ηελ γεξκαληθή 

αγνξά, κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ ηεο ειιεληθήο νκνγελεηαθήο παξνπζίαο ζηελ ρψξα. Τν ελδηαθέξνλ 

απηφ αληαλαθιάηαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ αηηεκάησλ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, απφ κεγάιεο 

εμαγσγηθέο, έσο λενθπείο ή κηθξέο αθφκε επηρεηξήζεηο, πνπ απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν καο. 

4. Η αλάθηεζε θαη παγίσζε ειιεληθψλ κεξηδίσλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά, ηεο νπνίαο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ε πςειή θαη πιενλάδνπζα αγνξαζηηθή δχλακε, ε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ε ζρεδφλ γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηεο 

αλαινγίαο ηηκή/πνηφηεο σο βαζηθφ ζηνηρείν δηακνξθψζεσο ηεο δεηήζεσο, ε δηακφξθσζε 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (απμαλνκέλε ζηξνθή ηεο 

θαηαλαιψζεσο ζε πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ -αθνξά φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηνο, φπσο ζπζθεπαζίεο θιπ.-), ε βαζκηαία κεηαζηξνθή ησλ κεηαθνξψλ 

αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ πξνο ηηο ζηδεξνηξνρηέο, ε επαηζζεζία ζε ζέκαηα Δεκνζίαο Υγείαο, ε 

πςειή ξνπή πξνο θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ θιπ. απαηηεί, ζνβαξέο θαη ζπλεπείο 

πξνζπάζεηεο, ππφ κνξθήλ αλαδείμεσο θαη αλαιήςεσο εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ αλά θιάδν 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηνο. 

5. Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο εληζρχζεσο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο αζθαιψο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππ’ φςηλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ πειαηψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, φπσο ε Γεξκαλία, δηφηη ηα δπλακηθά ζηνηρεία 

ηέηνησλ αγνξψλ πξνζθέξνπλ, θαηά θαλφλα, κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο θαη θαιχηεξεο ίζσο 

πξνυπνζέζεηο απνξξνθήζεσο θαη παγηψζεσο εκπνξηθψλ κεξηδίσλ, ελ ζρέζεη κε εθείλεο 

αλαδπνκέλσλ ή αλαπηπζζνκέλσλ αγνξψλ, ηδηαηηέξσο γηα πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο 

εκπνξεχκαηα, εμεηδηθεπκέλα ή πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, ηα νπνία πξνζθέξνληαη απηνλφεηα ζε 

πςειφηεξεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκέο θαη απεπζχλνληαη ζε πιένλ εχξσζην νηθνλνκηθά θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ. 

6. Η θξνληίδα σο εθ ηνχηνπ θαη ε δπλακηθή ζεψξεζε ησλ παξακέηξσλ ζπγρξφλσο ησλ αλαδπνκέλσλ 

θαη ησλ σξίκσλ-παξαδνζηαθψλ αγνξψλ, αιιά θαη ε δηαξθήο βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηνο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί κνλφδξνκν, ππφ ην 

θσο ησλ εμειίμεσλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, φπνπ ζπληεινχληαη ξαγδαίεο αιιαγέο, 

κεηαμχ ησλ άιισλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ηεο αλαζεσξήζεσο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κεξίκλεο θαη εθνδηαζηηθήο δηαρεηξίζεσο 

(logistics), ζηελ αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ηείλεη ζε αλαδηαηάμεηο ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο πξνο ηελ κνξθή επηρεηξήζεσλ ρσξίο ζχλνξα, εζηηαζκέλσλ ζηνλ ηειηθφ 

πειάηε, ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν, ζηελ βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο θνηλήο (κε άιια κέιε) δηαδηθαζίαο, ζηελ ηαρεία ιεηηνπξγηθή, νξγαλσηηθή θαη 

πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ αληαπφθξηζε, ζηελ ηαρχηεηα ξνήο αγαζψλ, ζηελ άκεζε 

πιεξνθφξεζε θιπ. 

7. Ελ πάζε πεξηπηψζεη ε αλάζρεζε ηεο δηεπξχλζεσο ηνπ εκπνξηθνχ καο ειιείκκαηνο, θαη φρη κφλνλ 

κε ηελ Γεξκαλία, είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί δηα ηεο αλαδείμεσο ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλαιήςεσο εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ αλά 

θιάδν θαη θαηεγνξία πξντφληνο, πξνζαξκνδνκέλσλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη απαηηήζεηο κίαο 

εθάζηεο αγνξάο, ηελ πξφζβαζε ζηελ νπνία ζηνρεχνπκε, ελ ζπλδπαζκψ κε ηελ παξνπζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο θαη πνιηηηθέο παγηψζεσο εκπνξηθψλ κεξηδίσλ. 


