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Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας – διμερές εμπόριο – αύξηση ελληνικών εξαγωγών 
 

Η ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis) δημοσίευσε στις 8 Μαΐου τ.έ. προσωρινά στατιστικά 
δεδομένα εξωτερικού εμπορίου Γερμανίας για τον Μάρτιο 2020 καθώς και για το 1ο τρίμηνο 2020. 
Αναλυτικότερα: 

Α) Μάρτιος 2020: Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε € 108,9 δις, -11,8% (σε ετησιοποιημένη βάση και 
εποχικώς διορθωμένα) σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 και -7,9% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. 
Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε € 91,6 δις, -5,1% (σε ετησιοποιημένη βάση και εποχικώς 
διορθωμένα) σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 και -4,5% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. Το 
εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό και ανήλθε σε € +17,3 δις ή € +12,8 δις (σε ετησιοποιημένη 
βάση και εποχικώς διορθωμένο). Η μεταβολή κατά -11,8% στις εξαγωγές είναι η μεγαλύτερη μείωση που 
καταγράφεται από το Αύγουστο 1990 ενώ η μεταβολή κατά -5,1% στις εισαγωγές αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πτώση από τον Ιανουάριο 2009. Οι εξαγωγές προς τα κ.μ της ΕΕ μειώθηκαν κατά -11% (€ 
55,6 δις) ενώ οι εισαγωγές από τα κ.μ. της ΕΕ μειώθηκαν κατά -8% (€ 48,7 δις). 

Εξωτερικό εμπόριο: αξία (€ δις) 
Μάρτιος 1ο τρίμηνο Φεβρουάριος Μάρτιος 1ο τρίμηνο 

2020 2019 

1 Εξαγωγές 108,9 324,9 109,2 118,2 335,9 

2 Εισαγωγές 91,6 273,1 88,6 95,9 281,3 

3 Εμπορικό ισοζύγιο (1-2) 17,3 51,8 20,6 22,3 54,6 

 

Β) 1ο τρίμηνο 2020: Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε € 324,9 δις, -3,2% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 
2019 (€ 335,9 δις). Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε € 273,1 δις, -2,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 
2019 (€ 281,3 δις). Το εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε σε +€ 51,8 δις (σε ονομαστικές τιμές). 

Γ) Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα προσωρινά στοιχεία του διμερούς εμπορίου Γερμανίας 
Ελλάδας καθώς και της Γερμανίας με επιλεγμένες Μεσογειακές χώρες οι οποίες έχουν πληγεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με την Ελλάδα, από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Οι εξαγωγές 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα τόσο κατά τον Μάρτιο 2020 όσο και κατά το 1ο τρίμηνο 2020 
παρουσίασαν, σε σχέση με το έτος 2019, πτώση κατά -13,8% και -6,7% αντίστοιχα. Ανάλογη εξέλιξη, με 
εξαίρεση την Τουρκία, παρουσιάζεται και για τις λοιπές υπό εξέταση χώρες: Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. 

Εξαγωγές 
σε: 

Μάρτιος 1ο Τρίμηνο Μεταβολή Μεταβολή 

2020 2019 2020 2019 έναντι Μάρτιος 2019 έναντι 1ο Τρίμηνο 2019 

σε 1.000 € σε 1.000 € σε 1.000 € % σε 1.000 € % 

Γαλλία 7.838.159 9.618.523 25.589.214 27.894.768 - 1.780.364 - 18,5 - 2.305.554 - 8,3 

Ελλάδα 487.908 565.714 1.553.042 1.664.570 - 77.806 - 13,8 - 111.528 - 6,7 

Ιταλία 5.052.819 6.304.936 16.474.966 17.803.254 - 1.252.117 - 19,9 - 1.328.288 - 7,5 

Ισπανία 3.390.386 4.022.904 10.674.319 11.623.427 - 632.518 - 15,7 - 949.108 - 8,2 

Τουρκία 1.867.268 1.572.552 5.345.153 4.523.969 + 294.716 + 18,7 + 821.184 + 18,2 
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Ωστόσο, οι εισαγωγές της Γερμανίας από την Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, εν αντιθέσει με τις λοιπές 
εξεταζόμενες χώρες. Αναλυτικότερα, κατά τον Μάρτιο 2020 όσο και κατά το 1ο τρίμηνο 2020 οι 
εισαγωγές από την Ελλάδα παρουσίασαν, σε σχέση με το έτος 2019, αύξηση κατά +2,4% και +7,8% 
αντίστοιχα. 

Εισαγωγές 
από: 

Μάρτιος 1ο Τρίμηνο Μεταβολή Μεταβολή 

2020 2019 2020 2019 έναντι Μάρτιος 2019 έναντι 1ο Τρίμηνο 2019 

σε 1.000 € σε 1.000 € σε 1.000 € % σε 1.000 € % 

Γαλλία 5.430.821 6.019.139 16.152.232 16.902.716 - 588.318 - 9,8 - 750.484 - 4,4 

Ελλάδα 180.912 176.683 523.107 485.381 + 4.229 + 2,4 + 37.726 + 7,8 

Ιταλία 4.701.564 5.072.572 13.940.234 14.287.721 - 371.008 - 7,3 - 347.487 - 2,4 

Ισπανία 2.620.227 3.093.549 8.238.729 8.643.244 - 473.322 - 15,3 - 404.515 - 4,7 

Τουρκία 1.319.069 1.360.811 4.004.976 4.120.313 - 41.742 - 3,1 - 115.337 - 2,8 

 

Τα πρώτα δέκα (10) προϊόντα (CN4) τα οποία εισάγει η Γερμανία από την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν, 
σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το 1ο δίμηνο 2020, περίπου το 38% επί των συνολικών 
εισαγωγών για το ανωτέρω δίμηνο και αφορούν (ιεραρχική κατάταξη βάσει αξίας) σε: Φάρμακα (14% επί 
του συνόλου), Τυροκομικά (5%), Φρούτα φρέσκα (2,9%), Σωλήνες από χαλκό (3,1%), Βέργες και 
Προφίλ αλουμινίου (2,6%), Λαχανικά μη κατεψυγμένα (2,6%), Σωλήνες αλουμινίου (1,6%), Ελάσματα 
και Σύρματα από αλουμίνιο πάχους >0,2mm (1,9%), Φρούτα και Καρποί παρασκευασμένα (1,8%), 
Μονωμένα Σύρματα και Καλώδια (2%). Από τα παραπάνω προϊόντα, σε σχέση με το 1ο δίμηνο του 2019, 
αύξηση παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές φαρμάκων (+62%), φρέσκων φρούτων (+100%) και 
σωλήνων χαλκού (+4,3%).  


