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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

  

ΘΔΜΑ:  Δξωηεπικό εμπόπιο Γεπμανίαρ Μάιορ – διμεπέρ εμπόπιο – αύξεζε ελλενικών εξαγωγών 

 

Η νκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Destatis) δεκνζίεπζε ζηηο 9 Ινπιίνπ η.έ. πποζωπινά ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ Γεξκαλίαο γηα ηνλ Μάην 2020 θαζώο θαη γηα ην 1
ν
 πεληάκελν 2020. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζπγθξαηνύκε θαη ζαο παξαζέηνπκε από ηα αλσηέξσ ηα αθόινπζα: 

Α) Μάιορ 2020: Οη ζπλνιηθέο γεξκαληθέο εξαγωγέρ αλήιζαλ ζε € 80,3 δηο, +9,0% (ζε εηεζηνπνηεκέλε 

βάζε θαη επνρηθώο δηνξζσκέλα) ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην 2020 θαη -29,7% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην 

2019. Εμ απηώλ, € 42,4 δηο (52,8% ηνπ ζπλόινπ) είραλ πξννξηζκό θ.κ. ΕΕ. Οη ζπλνιηθέο ειζαγωγέρ 

αλήιζαλ ζε € 73,2 δηο, +3,5% (ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε θαη επνρηθώο δηνξζσκέλα) ζε ζρέζε κε ηνλ 

Απξίιην 2020 θαη -21,7% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. Εμ απηώλ, € 38,4 δηο (52,45% ηνπ ζπλόινπ) 

πξνήιζαλ από θ.κ. ΕΕ. 

Καηά ζπλέπεηα, ην εκπνξηθό ηζνδύγην παξέκεηλε πιενλαζκαηηθό θαη αλήιζε ζε € +7,1 δηο ή € +7,6 δηο (ζε 

εηεζηνπνηεκέλε βάζε θαη επνρηθώο δηνξζσκέλν). 

Δξωηεπικό εμπόπιο: αξία (€ διρ) 
Μάιορ 1

ο
 πενηάμενο Αππίλιορ Μάιορ 1

ο
 πενηάμενο 

2020 2019 

1 Δξαγωγέρ 80,3 481,0 75,8 114,2 560,1 

2 Διζαγωγέρ 73,2 418,8 72,2 93,6 467,0 

3 Δμποπικό ιζοδύγιο (1-2) 7,1 62,2 3,6 20,6 93,1 
 

Β) 1
ο
 πενηάμενο 2020: Οη ζπλνιηθέο εξαγωγέρ αλήιζαλ ζε € 481,0 δηο, -14,12% ζε ζρέζε κε ην 1

ν
 

πεληάκελν 2019 (€ 560,1 δηο). Οη ζπλνιηθέο ειζαγωγέρ αλήιζαλ ζε € 418,8 δηο, -10,32% ζε ζρέζε κε ην 

1
ν
 πεληάκελν 2019 (€ 467,0 δηο). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθό ηζνδύγην αλήιζε ζε +€ 62,2 δηο (ζε 

νλνκαζηηθέο ηηκέο). 

Γ) ηαηιζηικά ζηοισεία διμεπούρ εμποπίος 

ηνπο αθόινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ Γεξκαλίαο 

Ειιάδαο θαζώο θαη ηεο Γεξκαλίαο κε επηιεγκέλεο Μεζνγεηαθέο ρώξεο, ησλ νπνίσλ ην δηκεξέο εκπόξην κε 

ηε Γεξκαλία έρεη πιεγεί ζε κεγαιύηεξν βαζκό, ζε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα, από ηηο επηπηώζεηο ηεο 

παλδεκίαο Covid-19. Οι εξαγωγέρ ηερ Γεπμανίαρ ππορ ηεν Δλλάδα ηόζν θαηά ηνλ Μάην 2020 όζν θαη 

θαηά ην 1
ν
 πεληάκελν 2020 παξνπζίαζαλ, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2019, πηώζε θαηά -12,1% θαη -28,5% 

αληίζηνηρα. Αλάινγε εμέιημε παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηηο ινηπέο ππό εμέηαζε ρώξεο: Γαιιία, Ιηαιία θαη 

Ιζπαλία, κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία 1
νπ

 πεληακήλνπ 2020 γηα ηελ Σνπξθία. 

Δξαγωγέρ 

ζε: 

Μάιορ 1ο Πενηάμενο Μεηαβολή Μεηαβολή 

2020 2019 2020 2019 ένανηι Μάιορ 2019 ένανηι 1ος Πενηαμήνος 2019 

ζε €1.000 ζε €1.000 ζε €1.000 % ζε €1.000 % 

Ιζπαλία 2.362.534 3.841.385 14.961.243 19.236.232 - 1.478.851 - 38,5 - 4.274.989 - 22,2 

Γαιιία 6.144.330 8.972.129 36.523.650 46.110.804 - 2.826.799 - 31,5 - 9.587.154 - 20,8 

Ιηαιία 4.383.565 5.970.107 24.173.587 29.367.079 - 1.586.542 - 26,6 - 5.193.492 - 17,7 

Δλλάδα 416.543 582.591 2.373.532 2.699.118 - 166.048 - 28,5 - 325.586 - 12,1 

Σνπξθία 1.244.172 1.651.616 7.967.954 7.663.004 - 407.444 - 24,7 + 304.950 + 4,0 
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Ωζηόζν, οι ειζαγωγέρ ηερ Γεπμανίαρ από ηεν Δλλάδα ζεκείσζαλ αύξεζε, ελ αληηζέζεη κε ηηο ινηπέο 

εμεηαδόκελεο ρώξεο. Αλαιπηηθόηεξα, θαηά ηνλ Μάην 2020 όζν θαη θαηά ην 1
ν
 πεληάκελν 2020 νη 

εηζαγσγέο από ηελ Ειιάδα παξνπζίαζαλ, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2019, αύμεζε θαηά +6,5% θαη +2,1% 

αληίζηνηρα. 

Διζαγωγέρ 

από: 

Μάιορ 1ο Πενηάμενο Μεηαβολή Μεηαβολή 

2020 2019 2020 2019 ένανηι Μάιορ 2019 ένανηι 1ος Πενηαμήνος 2019 

ζε €1.000 ζε €1.000 ζε €1.000 % ζε €1.000 % 

Δλλάδα 169.225 165.671 889.673 835.567 + 3.554 + 2,1 + 54.106 + 6,5 

Ιηαιία 3.883.887 4.910.693 21.104.141 23.995.359 - 1.026.806 - 20,9 - 2.855.218 - 11,9 

Σνπξθία 918.642 1314.238 5.897.813 6.790.407 - 395.596 - 30,1 - 892.595 - 13,1 

Γαιιία 3.970.084 5.706.081 23.574.580 28.163.746 - 1.735.997 - 30,4 - 4.589.166 - 16,3 

Ιζπαλία 2.230.245 3.350.666 12.296.052 14.707.261 - 1.120.421 - 33,4 - 2.411.209 - 16,4 
 

ύκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο γ/ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηα πξώηα δέθα (10) πξντόληα (CN4) ηα 

νπνία εηζάγεη ε Γεξκαλία από ηελ Ειιάδα αληηπξνζσπεύνπλ γηα ην 1
ν
 ηεηξάκελν 2020 ην 41,13% επί ησλ 

ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ από Ειιάδα γηα ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα. Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.  

Δλλενικέρ Δξαγωγέρ ζε Γεπμανία (€ σιλ.) 

CN4 Πποϊόνηα 1ο Σεηπάμενο 2019 1ο Σεηπάμενο 2020 
Μεηαβολή 

2020/2019 

% επί ςνόλος 

2020 

3004 Φάξκαθα 76.118 106.312 39,67% 14,76% 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 42.186 40.636 -3,67% 5,64% 

0810 Άιινη θαξπνί θαη θξνύηα λσπά 13.800 21.284 54,23% 2,96% 

7411 σιήλεο θάζε είδνπο από ραιθό 22.049 20.826 -5,55% 2,89% 

2008 

Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια 

βξώζηκα κέξε θπηώλ, αιιηώο 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 

17.529 19.593 11,77% 2,72% 

7604 
Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο 

κνξθήο από αξγίιην 
20.668 18.921 -8,45% 2,63% 

2005 

Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα 

ή δηαηεξεκέλα αιιηώο, όρη 

θαηεςπγκέλα 

24.286 18.739 -22,84% 2,60% 

8507 Ηιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο 7.849 18.075 130,28% 2,51% 

7606 
Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από 

αξγίιην, 
26.430 16.606 -37,17% 2,31% 

2403 

Άιια θαπλά θαη ππνθαηάζηαηα 

ηνπ θαπλνύ, πνπ έρνπλ 

βηνκεραλνπνηεζεί 

36 15.251 42.263,89% 2,06% 

 

Από ηα παξαπάλσ πξντόληα, ζε ζρέζε κε ην 1
ν
 ηεηξάκελν ηνπ 2019, ζεκαληηθή αύμεζε παξνπζίαζαλ νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο θαπλώλ, ειεθηξηθώλ ζπζζσξεπηώλ, θαξπώλ, θξέζθσλ θξνύησλ θαη θαξκάθσλ. 

 


