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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

Γςζοίυνερ πποβλέτειρ ζσεηικά με ηον κλάδο αςηοκινηηοβιομησανίαρ ζηη Γεπμανία – επιπηώζειρ 

ζηιρ ελληνικέρ εξαγυγέρ/επενδύζειρ 

 

Η απηνθηλεηνβηνκεραλία απνηειεί γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία ηνλ κεγαιύηεξν (από πιεπξάο θύθιν 

εξγαζηώλ) κεηαπνηεηηθό/βηνκεραληθό ηεο θιάδν. Σύκθωλα κε ηε γ/Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, νη εηαηξείεο 

ηνπ ελ ζέκαηη θιάδνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2019 πωιήζεηο άλω ηωλ € 435 δηο, ελώ ν αξηζκόο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ηνπο μεπέξαζε ηα 832 ρηι άηνκα. Σηνλ αλωηέξω θύθιν εξγαζηώλ νη θαηαζθεπαζηέο 

νρεκάηωλ θαη θηλεηήξωλ ζπλεηζέθεξαλ € 343,9 δηο, νη ζπλαθείο πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο € 80 δηο θαη 

ηέινο νη θαηαζθεπαζηέο ππεξθαηαζθεπώλ θαη ξπκνπιθνπκέλωλ νρεκάηωλ € 12,1 δηο. Ο θιάδνο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο πξαγκαηνπνηεί ζρεδόλ ηα δύν ηξίηα ηωλ πωιήζεώλ ηεο, ήηνη € 282 δηο, εθηόο 

Γεξκαλίαο, εηδηθόηεξα δε, ζε ρώξεο εθηόο ΕΕ. 
 

Κλάδορ Αςηοκινηηοβιομησανίαρ 2018 2019 % Μεηαβολή 

Κύθινο Εξγαζηώλ (ζε € εθ.) 426.212 436.156 2,3 

Πωιήζεηο ζηε Γεξκαλία (ρωξίο ΦΠΑ) 149.600 153.425 2,6 

Πωιήζεηο εθηόο Γεξκαλίαο 276.612 282.731 2,2 

Εξγαδόκελνη 833.937 832.841 -0,1 
 

Η βαξύλνπζα ζέζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ γ/νηθνλνκία απνηππώλεηαη θαη ζηε ζπλεηζθνξά 

ηνπ θιάδνπ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγωγέο ηεο Γεξκαλίαο. Αλαιπηηθόηεξα, ην 2019 εμήρζεζαλ από ηε 

Γεξκαλία κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη κέξε απηώλ (1
ν
 εμαγώγηκν πξνϊόλ) αμίαο € 224 δηο ζε ζύλνιν 

εμαγωγώλ € 1.327,7 δηο (16,8% επί ζπλόινπ). 
 

α/α 
γ/Δξαγυγέρ / ππώηερ 10 σώπερ (ζε 

απιθμό επιβαηικών οσημάηυν) 
2018 2019 

% 

Μεηαβολή 

% επί 

ζςνόλος 

1 Η.Β. 665.573 592.566 -11 16,99% 

2 Η.Π.Α. 470.474 417.525 -11,3 11,97% 

3 Κίλα 287.324 267.537 -6,9 7,67% 

4 Ιηαιία 264.354 226.942 -14,2 6,51% 

5 Γαιιία 252.697 224.300 -11,2 6,43% 

6 Ιζπαλία 212.300 194.610 -8,3 5,58% 

7 Βέιγην / Λνπμεκβνύξγν 146.080 131.465 -10 3,77% 

8 Ιαπωλία 146.725 124.899 -14,9 3,58% 

9 Ν. Κνξέα 134.037 120.608 -10 3,46% 

10 Πνιωλία 96.764 86.810 -10,3 2,49% 

32 Ειιάδα 12.658 11.529 -8,9 0,03% 
 

Τν 2019 γεξκαληθώλ ζπκθεξόληωλ εηαηξείεο θαηαζθεύαζαλ 16 εθ. επηβαηηθά νρήκαηα (έλαληη 16,3 εθ. 

ην 2018), εθ ηωλ νπνίωλ 4,6 εθ. (έλαληη 5,1 εθ. ην 2018) παξήρζεζαλ ζηε Γεξκαλία, θαηαγξάθνληαο ην 

ρακειόηεξν επίπεδν από ην 1996. Οη εμαγωγέο αλήιζαλ ζε 3,487 εθ. νρήκαηα (3,992 εθ. ην 2018). Η 

Ειιάδα απνηειεί ηνλ 32
ν
 απνδέθηε ηωλ γ/εμαγωγώλ κε 11.529 επηβαηηθά νρήκαηα. 

Ωο απνηέιεζκα ηωλ επηπηώζεωλ ηεο ηξέρνπζαο παλδεκίαο θνξωλνϊνύ Covid-19 ζηε γ/νηθνλνκία, νη 

εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο γηα ην έηνο 2020 είλαη δπζνίωλεο. 

Σύκθωλα κε ηα ηειεπηαία, δηαζέζηκα ζηνηρεία, ε Επξωπαϊθή Έλωζε Παξαγωγώλ Απηνθηλήηωλ 

(European Automobile Manufacturers Association) εθηηκά, όηη ε κείωζε ηεο παξαγωγήο (ζε κνλάδεο) 

απηνθηλήηωλ ζηελ Επξώπε ζα αλέιζεη ζε 2,446 εθ. απηνθίλεηα, εθ ηωλ νπνίωλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

πηώζεο ζα θαηαγξαθεί ζηε Γεξκαλία (25%, 616.590 κνλάδεο) θαη αθνινύζωο ζηελ Ιζπαλία (18,5%, 

452.150), ζηε Γαιιία (11,4%, 278.450), ζην Η.Β. (10,7%, 262.715) θαη ζηελ Ιηαιία (6,46%, 157.933).  

Οη αλωηέξω εμειίμεηο εθηηκάηαη όηη ζα πιήμνπλ, ελ κέξεη, θαη ηηο ειιεληθέο εμαγωγέο α΄ πιώλ θαη 

εκηέηνηκωλ πξνϊόληωλ. Σύκθωλα κε εθηηκήζεηο καο, θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγωγώλ πξνο Γεξκαλία, 
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όπωο πξνϊόληα αινπκηλίνπ, ειεθηξνινγηθό πιηθό, ηερλνπξγήκαηα από αξγίιην θαζώο θαη 

ηερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα, θαηεγνξίεο νη νπνίεο πξννξίδνληαη θαη γηα ηε 

γ/απηνθηλεηνβηνκεραλία, πηζαλόηαηα ζα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά. 

Επηπξόζζεηα, κηα κείωζε ηεο παξαγωγήο νρεκάηωλ ζηε Γεξκαλία ζα επηζύξεη θαη πηώζε ηωλ 

πωιήζεωλ ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο ειιεληθώλ ζπκθεξόληωλ, νη νπνίεο έρνπλ επελδύζεη θαη 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γ/απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 


