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ΘΔΜΑ: 

 

ηαηιζηικά ζηοισεία διμεπούρ εμποπίος Δλλάδαρ - Γεπμανίαρ για ηο 2021 

 

Από ηα πξνζθάησο δεκνζηεπζέληα, πξνζσξηλά, ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο Γεξκαλίαο (Destatis), αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 

2021, ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ην Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ, ζπγθξαηνύκε ηα 

αθόινπζα: 

Οη επηπηώζεηο ηνπ θνξσλντνύ ζην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο θαίλεηαη όηη άξρηζαλ λα 

ππνρσξνύλ θαηά ην 2021, ρξνληά θαηά ηελ νπνία απμήζεθαλ ηόζν νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο 

ρώξαο θαηά 13,95% ζε ζρέζε κε ην 2020, αλεξρόκελεο ζε €1.375,39 δηο (2020: €1.206,92 δηο), 

όζν θαη νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ζηε ρώξα θαηά 17,14%, αλεξρόκελεο ζε € 1.202,5 δηο (2020: € 

1.026,5 δηο). 

Οη πένηε ππώηερ σώπερ πποέλεςζερ ειζαγωγών (ζε αξία) ζηε Γεπμανία γηα ην 2021 ήηαλ: ε 

Κίλα (€ 141,73 δηο κε κεξίδην 11,78 % επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ Γεξκαλίαο), ε Οιιαλδία (€ 

105,7 δηο, 8,79 % επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα), νη ΗΠΑ (€ 72,1 δηο, 6 % επί ζπλνιηθώλ 

εηζαγσγώλ ζηε ρώξα), ε Πνισλία (€ 68,72 δηο, 5,71 % επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα) 

θαη ε Ιηαιία (€ 65,31 δηο, 5,43% επί ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα). 

ύκθσλα κε ηελ Destatis, ε Δλλάδα απεηέιεζε ηνλ 39ν, θαηά ζεηξά, εκπνξηθό εηαίξν ηεο 

Γεξκαλίαο γηα ην 2021, κε ζπλνιηθό όγθν εκπνξίνπ €9,87 δηο, πνπ αληηζηνηρεί ζε κεξίδην 

0,38% επί ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ηεο Γεξκαλίαο κε ην εμσηεξηθό, 

ππνρσξώληαο έηζη κία ζέζε ζε ζρέζε κε ην 2020, νπόηε θαη ε ρώξα καο απνηέιεζε ηνλ 38ν 

εκπνξηθό εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο.  

Η επίδνζε απηή πεξηιακβάλεη εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα ύςνπο €2,76 δηο (κεξίδην 0,23% επί 

ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη θαηάηαμε ηεο ρώξαο καο ζηελ 48ε ζέζε κεηαμύ 

ησλ ρσξώλ πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ ζηε Γεξκαλία) θαη εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα ύςνπο 

€7,1 δηο (κεξίδην 0,5% επί ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη θαηάηαμε ηεο ρώξαο 

καο ζηελ 35
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ πξννξηζκνύ ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ). 

 

Γιμεπέρ Δμπόπιο Δλλάδαρ – Γεπμανίαρ  

(αξία ζε διρ €) 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

% 

Μεηαβολή 

 2021/2020  

Δξαγωγέρ ζηε 

Γεπμανία 2,13 2,23 2,76 23,8 

Διζαγωγέρ από 

Γεπμανία 6,08 6,06 7,1 17,2 

ςνολικόρ Όγκορ 8,2 8,29 9,87 19 

Δμποπικό Ιζοδύγιο -3,95 -3,83 -4,34 13,3 
         Πηγή: Destatis- Επεξεπγαζία Γπαφείο ΟΕΥ Βεπολίνος Φεβποςάπιορ 2022 

 



Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεμανηική αύξεζε καηά 23,8% παποςζίαζαν οι ελλενικέρ εξαγωγέρ 

πξνο ηε Γεξκαλία θαηά ην 2021 ζε ζύγθξηζε κε ην 2020, σζηόζν απηό δε ζηάζεθε αξθεηό γηα 

ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ζε βάξνο ηεο ρώξαο, ην νπνίν απμήζεθε 

θαηά 13,3% ζε ζύγθξηζε κε ην 2020. Η ζπγθεθξηκέλε αύμεζε νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ 

θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαπλνύ, ειεθηξνηερληθώλ πξντόλησλ, ραιθνύ, 

αινπκηλίνπ, θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ θαη πιαζηηθώλ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θνξπθώζεθαλ 

ηνλ Ινύιην 2021 μεπεξλώληαο κάιηζηα ηα 261 εθ. €. 

Αμίδεη λα θαηαγξαθεί όηη όιεο νη θάησζη εμεηαδόκελεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ ηηο εμαγσγέο ηνπο 

πξνο ηε Γεξκαλία  ην 2021 ζε ζρέζε κε ην 2020, όπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

σζηόζν ε Διιάδα θαηέγξαςε ηε ζεκαληηθόηεξε αύμεζε (+23,8%), αθνινπζνύκελε από ηελ 

Ιηαιία. 

 

Διζαγωγέρ ζε 

Γεπμανία 

Έηε Μεηαβολή 

2020 2021 
% 

Αξία ζε διρ € 

Δλλάδα 2,23 2,76 
 

23,8 

Ιηαιία 53,86 65,31 
 

21,26 

Πνξηνγαιία 6,4 7,1 
 

10,9 

Ιζπαλία 31,36 34,11 
 

8,77 

Σνπξθία 15,33 18,36 
 

19,76 
 Πηγή: Destatis- Επεξεπγαζία Γπαφείο ΟΕΥ Βεπολίνος Φεβποςάπιορ 2022 

 

Οη πξώηεο δέθα θαηεγνξίεο πξντόλησλ ηηο νπνίεο εηζήγαγε ε Γεξκαλία από ηελ Διιάδα ην 

2021 θαη ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 68,7% επί ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ ζηε 

Γεξκαλία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:  

 

Δλλενικέρ Δξαγωγέρ ζε Γεπμανία  

(αξία ζε € εκ.) 

Πποϊόνηα (CN2) 
2020 

 

2021 

 

Μεηαβολή  

%  

2021/2020 

%  

επί ζςνόλος 

2021 

Φαξκαθεπηηθά Πξντόληα 331,1 392,7 +18,6 14,2 

Αινπκίλην 232,2 277,1 +19,3 10 

Ηιεθηξηθέο Μεραλέο θαη 

Δμνπιηζκόο 150,9 222,2 +47,3 8 

Γαιαθηνθνκηθά, Απγά, Μέιη 181,4 205,2 +13,2 7,4 

Καπλόο 44,1 188,4 +327,7 6,8 

Παξαζθεπέο Φξνύησλ θαη 

Λαραληθώλ 177 174,6 -1,38 6,3 

Βξώζηκα Φξνύηα θαη Καξπνί 164,6 163,2 -0,87 5,9 

Πιαζηηθά 90,6 102,3 +12,9 3,7 

Υαιθόο 73,3 95 +29,5 3,4 

Πνηά, Αθεςήκαηα, Ξύδη 74,2 78 +5 2,8 
Πηγή: Destatis- Επεξεπγαζία Γπαφείο ΟΕΥ Βεπολίνος Φεβποςάπιορ 2022 

 

ηνλ αληίπνδα ηα πξώηα δέθα πξντόληα ηα νπνία εμήγαγε ε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα ην 2021 θαη ηα 

νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 72,1% επί ησλ ζπλνιηθώλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ ζηελ Διιάδα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

 



Γεπμανικέρ Δξαγωγέρ ζε Δλλάδα  

(αξία ζε € εκ.) 

Πποϊόνηα (CN2) 
2020 

 

2021 

 

Μεηαβολή  

% 

 2021/2020 

%  

επί ζςνόλος 

2021 

Φαξκαθεπηηθά Πξντόληα 905,6 1.175,9 +29,9 16,6 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 684,1 834,8 +22 11,8 

Υεκηθά πξντόληα (νξγαληθά) 672,3 753,4 +12 10,6 

Ηιεθηξνινγηθέο ζπζθεπέο 

θαη κεραλέο 490,1 640,7 +30,7 9 

Ορήκαηα 428,1 542,9 +26,8 7,6 

Πιαζηηθά 264,4 337,6 +27,7 4,8 

Οπηηθά θαη θσηνγξαθηθά 

πξντόληα 261,7 275,1 +5,13 3,9 

Γαιαθηνθνκηθά, Απγά, Μέιη 234,4 267,1 +13,9 3,8 

Κξέαο 131,2 152,5 +16,3 2,2 

Γηάθνξα πξντόληα ηεο 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο 131,6 143,4 +9 2 
Πηγή: Destatis- Επεξεπγαζία Γπαφείο ΟΕΥ Βεπολίνος Φεβποςάπιορ 2022 

 

πλνιηθά εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ε παλδεκία ήδε από ηελ αξρή ηεο έρεη 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά σο πξνο ηελ αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία θαη έρεη 

βειηηώζεη ηε ζέζε ηεο Διιάδαο, σο εκπνξηθνύ εηαίξνπ ηεο Γεξκαλίαο.  

πγθξαηνύκε εηδηθόηεξα ηε δηαηήξεζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε 

Γεξκαλία θαη ην 2021, ρξνληά θαηά ηελ νπνία επηηεύρζεθε κάιηζηα πνιύ κεγαιύηεξε 

πνζνζηηαία αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ (+23,8%) ζπγθξηηηθά κε ην 2020 (+4,7%). 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ζπλέβαιιε ην όηη νη, πξνο ηε Γεξκαλία, ειιεληθέο εμαγσγέο 

ραιθνύ, αινπκηλίνπ θαη πιαζηηθώλ (θιάδνη ηεο ειιεληθήο εμσζηξεθνύο κεηαπνίεζεο, κε 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό γηα ηε ρώξα καο πιενλέθηεκα) επαλήιζαλ ην 2021 δπλακηθά, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξώησλ πιώλ πνπ θαηέγξαςε ε γεξκαληθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηεο 

ζηαδηαθήο αλάθακςεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ε νπνία νδήγεζε ζε απμεκέλε δήηεζε, 

ηδηαίηεξα από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, αιιά θαη ηνπο θιάδνπο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(θπξίσο γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα) θαη ελέξγεηαο (θπξίσο γηα θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο 

θ.α), άκεζα ζρεηηδόκελνη κε ηνπο θηιόδνμνο ζηόρνπο ‘πξάζηλεο’ κεηάβαζεο πνπ έρεη ζέζεη ε 

Γεξκαλία. Δηδηθόηεξα ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηε ζρεηηθή ιίζηα εηζαγσγώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ε Γεξκαλία γηα ηα ελ ιόγσ πξντόληα ην 2021, παξνπζίαζε ηελ εμήο εηθόλα: 

-Υαιθόο: 21ε, ύζηεξα από Πνισλία, Βέιγην, Οιιαλδία, Ρσζία, Ιηαιία, νπεδία, Απζηξία, 

Γαιιία, Φηλιαλδία, Διβεηία, 

-Αινπκίλην: 22ε, ύζηεξα από Οιιαλδία, Απζηξία, Ιηαιία, Γαιιία, Διβεηία, Πνισλία, 

Ρσζία, Κίλα, Ννξβεγία, Ιζπαλία, 

-Πιαζηηθά: 36
ε
, ύζηεξα από Οιιαλδία, Βέιγην, Ιηαιία, Κίλα, Γαιιία, Πνισλία, Απζηξία, 

Διβεηία, ΗΠΑ, Σζερία. 


