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1. Γηκεξείο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο 

Οη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο ρώξαο καο κε ηελ Γεξκαλία επξίζθνληαη δηαρξνληθά ζε πνιύ 

θαιό επίπεδν. Ζ Γεξκαλία απνηειεί επί καθξόλ ηνλ ζεκαληηθόηεξν εκπνξηθό καο εηαίξν, σο πξνο 

ηνλ ζπλνιηθό όγθν εκπνξίνπ θαη ηηο ειιεληθέο εηζαγσγέο, ηάζε πνπ επηβεβαηώζεθε θαη ην ππό 

εμέηαζε έηνο, σζηόζν, από ην 2011 θαη εθεμήο έρεη ππνρσξήζεη ζηε 2
ε
 ζέζε κεηά ηελ Ηηαιία, σο 

πξνο ην ζθέινο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 2018, αιιά θαη ε εμέιημε απηώλ ηελ ηξηεηία 2016-

2018, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ (Ηνύληνο 2019), εκθάληζαλ ηελ εμήο εηθόλα 

(ζηνηρεία Πίλαθα 11): 

ΠΗΝΑΚΑ 11 
Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο 2016-2018 (ζε €) 

 
2016 2017 2018* 

Μεηαβνιή 

2017-2018 

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.959.473.835 2.055.949.932 2.142.527.689 4,2% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 4.905.451.514 5.278.127.261 5.805.099.406 10,0% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 6.864.925.349 7.334.077.193 7.947.627.095 8,4% 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Διιάδνο -2.945.977.679 -3.222.177.329 -3.662.571.717 13,7% 

Βαζκόο Κάιπςεο Δηζαγσγώλ από Δμαγσγέο (%) 39,9% 39,0% 36,9%  

πιελ νξπθηώλ θαπζίκσλ 
   

  

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.897.465.495 1.983.067.508 2.034.266.845 2,6% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 4.879.232.988 5.252.664.421 5.775.286.457 9,9% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 6.776.698.483 7.235.731.929 7.809.553.302 7,9% 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Διιάδνο -2.981.767.493 -3.269.596.913 -3.741.019.612 13,7% 

Βαζκόο Κάιπςεο Δηζαγσγώλ από Δμαγσγέο (%) 38,9% 37,8% 35,2%  

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Ηνύληνο 2019 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν  

*Πξνζσξηλά ζηνηρεία -  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία ην 2018, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 4,2%, δηακνξθώζεθαλ ζην 

επίπεδν ησλ €2,142 δηο, έλαληη €2,055 δηο ην 2017 θαη €1,959 δηο ην 2016, ελώ νη ειιεληθέο 

εηζαγσγέο από Γεξκαλία ην ίδην έηνο αλαθνξάο, θαηαγξάθνληαο αύμεζε 10%, αλήιζαλ ζε €5,805 

δηο, έλαληη €5,278 δηο ην 2017 θαη €4,905 δηο ην 2016. 

Ο όγθνο δηκεξνύο εκπνξίνπ ην 2018, ζεκείσζε αύμεζε 8,4% θαη αλήιζε ζε 7,947 δηο €, έλαληη 

€7,334 δηο ην 2017 θαη €6,864 δηο ην 2016. 

Σν Δκπνξηθό Έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρώξαο καο ην 2018, δηεπξπλζέλ θαηά 13,7%, δηακνξθώζεθε 

ζην επίπεδν ησλ €3,662 δηο, έλαληη €3,222 δηο ην 2017 θαη €2,945 δηο ην 2016. 

Ο βαζκόο θάιπςεο εηζαγσγώλ δηα ησλ εμαγσγώλ ην 2018, κεηώζεθε ελ ζρέζεη κε ην πξνεγνύκελν 

έηνο από 39,0% ζε 36,9%. 

Ζ Γεξκαλία θαηέρεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην επί ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξίνπ θαη ησλ εηζαγσγώλ 

ηεο ρώξαο καο, ήηνη 8,97% θαη 10,5% αληηζηνίρσο. Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο, ε Γεξκαλία 

θαηαιακβάλεη ηελ 2
ε
 ζέζε κε κεξίδην 6,4%, κεηά ηελ Ηηαιία, ε νπνία απνξξνθά ην 10,4% ησλ 



ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Ζ αθόινπζε παξαζηαηηθή απεηθόληζε απνδίδεη ελαξγώο ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ 

Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην ρξνληθό δηάζηεκα 2010-2018. 
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Πηγή: EUROSTAT/ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιοωνιορ 2019 – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

Από ηελ νπηηθή πιεπξά ηεο Γεξκαλίαο θαη ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο DESTATIS, ε Διιάδα απεηέιεζε ην 2018 ηνλ 38
ν
 εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο, σο πξνο ην 

ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €5,74 δηο, ελώ σο πξνο ην ζθέινο ησλ 

γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ, ε Διιάδα θαηεηάγε ζηελ 50
ε
 ζέζε, θαζώο νη γεξκαληθέο εηζαγσγέο 

πξντόλησλ από ηε Διιάδα αλήιζαλ ζε €1,97 δηο. 

2. Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Γεξκαλία ην 2018 

2.1 Σα θπξηόηεξα ειιεληθά εμαγόκελα πξντόληα ζηελ Γεξκαλία ην 2018 

ηελ δηάξζξσζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία θπξηαξρνύλ ηα ηξόθηκα (ΚΟ 01-23), κε 

κεξίδην 36,8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. Αθνινπζνύλ πξντόληα θαη ηερλνπξγήκαηα 

αξγηιίνπ (ΚΟ 76) κε κεξίδην 10,9%, θαξκαθεπηηθά πξντόληα (ΚΟ 30) 10,2%, ειεθηξηθέο 

κεραλέο/ζπζθεπέο (ΚΟ 85) 7,5%, νξπθηά θαύζηκα (ΚΟ 27) 5,1%, ελδύκαηα (ΚΟ 61) 3,9% θιπ. 

ηνλ θαησηέξσ Πίλαθα12 παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ θαη DESTATIS ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία, επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ αλαιύεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε εμέιημε απηώλ θαηά 

ηελ ηξηεηία 2016-2018, αιιά θαη, θαηά πεξίπησζε, ζε βάζνο ελλεαεηίαο (2010-2018) 
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ΠΗΝΑΚΑ 12 
Διιεληθέο Δμαγσγέο πξνο Γεξκαλία 2016 – 2018 

27 πξώηεο θαηεγνξίεο ζε 2ςήθηα δαζκνινγηθή αλάιπζε (αξία σε χιλ €) 

Α/Α ΚΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΨΌΝΣΟ 2016 2017 2018 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2017/2018 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΠΌ 

ΔΛΛΑΓΑ (2018) 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ 

ΤΝΟΛΟ (2018) 

ΜΔΡΗΓΗΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ 

ΑΠΟ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗ 

ΤΝΟΛΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΧΝ 

ΔΗΑΓΧΓΧΝ (2018) 

   
ΔΛΣΑΣ/EUROSTAT DESTATIS 

1 76 ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ 192.233,60 215.745,42 233.931,19 8,4% 250.699 16.777.493 1,5% 

2 30 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ 216.674,73 214.996,29 218.357,79 1,6% 228.205 48.737.591 0,5% 

3 85 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 155.457,75 170.215,55 159.944,92 -6,0% 137.289 135.033.374 0,1% 

4 04 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 138.365,03 152.373,16 158.787,93 4,2% 163.770 8.136.527 2,0% 

5 20 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΗ 

ΦΡΟΤΣΩΝ 
151.291,10 152.214,84 153.648,08 0,9% 161.701 4.977.096 3,2% 

6 08 ΚΑΡΠΟΗ ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΑ 142.816,01 140.780,42 142.933,38 1,5% 111.487 10.052.132 1,1% 

7 27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ 62.008,34 72.882,42 108.260,84 48,5% 14.674 99.747.007 0,0% 

8 61 ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΠΛΔΚΣΑ 91.479,03 92.846,20 82.881,66 -10,7% 76.423 17.148.146 0,4% 

9 39 ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 68.447,25 73.842,14 82.551,46 11,8% 83.338 41.479.042 0,2% 

10 22 ΠΟΣΑ 68.106,79 70.596,56 72.154,54 2,2% 79.020 7.354.514 1,1% 

11 15 ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΛΑΓΗΑ 46.635,21 57.941,05 55.176,26 -4,8% 38.003 3.613.125 1,1% 

12 74 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΚΟ 36.073,38 41.750,33 53.539,87 28,2% 70.189 10.306.396 0,7% 

13 73 
ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ, ΗΓΖΡΟ Ή 

ΥΑΛΤΒΑ 
29.162,76 45.725,36 53.503,56 17,0% 46.158 21.795.963 0,2% 

14 19 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ Ή ΣΟ 

ΓΑΛΑ. ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
41.405,28 43.680,88 52.369,43 19,9% 53.627 4.220.634 1,3% 

15 84 ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ 49.468,69 73.247,98 49.809,59 -32,0% 22.889 140.608.237 0,0% 

16 07 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 49.195,61 44.802,83 46.348,82 3,5% 51.132 6.072.207 0,8% 

17 21 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 31.560,04 30.168,94 37.165,61 23,2% 26.022 3.430.883 0,8% 

18 03 ΗΥΘΤΖΡΑ 26.051,75 28.488,40 30.400,37 6,7% 31.295 3.945.253 0,8% 

19 38 ΥΖΜΗΚΑ 27.534,24 29.648,75 28.575,21 -3,6% 32.575 14.032.672 0,2% 

20 87 ΟΥΖΜΑΣΑ (ΜΔΡΖ) 23.552,79 25.134,80 25.918,45 3,1% 16.509 111.105.559 0,0% 

21 94 ΔΠΗΠΛΑ ΦΩΣΗΜΟ 19.174,10 17.389,64 25.457,80 46,4% 15.842 18.370.911 0,1% 

22 52 ΒΑΜΒΑΚΗ 14.209,24 17.227,09 19.666,82 14,2% 13.898 876.211 1,6% 

23 33 ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 12.976,24 16.868,54 18.685,18 10,8% 15.032 7.343.756 0,2% 

24 17 ΕΑΥΑΡΩΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 16.703,48 18.536,80 16.509,93 -10,9% 20.551 1.560.462 1,3% 

25 90 ΟΡΓΑΝΑ ΤΚΔΤΔ 15.856,70 12.430,05 16.119,67 29,7% 9.595 37.436.733 0,0% 

26 99 ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 44.213,55 15.601,26 14.352,95 -8,0% 22.019 12.302.042 0,2% 

27 62 ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ 12.994,98 13.217,15 14.172,21 7,2% 10.937 16.664.292 0,1% 

ΤΝΟΛΟ 1.959.473,84 2.055.949,93 2.142.527,69 4,2% 1.977.330 1.089.831.769 0,2% 
Πηγή: EUROSTAT/ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιοωνιορ 2019 – Επεξεπγαζία: Γπαθείος ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο



                     ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ     Σελίδα 4 απψ 24 

Kurfürstendamm 185, D-10707, Berlin, Τηλ.: +49 (0)30/2360990, Φαξ: +49 (0)30/23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

→ Πξντόληα Αινπκηλίνπ (ΚΟ 76): Σελ 1
ε
 ζέζε ζηηο εμαγσγέο ηεο ρώξαο καο πξνο Γεξκαλία ην 

2018, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, θαηέιαβαλ ηα πξντόληα αινπκηλίνπ (ΚΟ 76), 

ε αμία ησλ νπνίσλ ζεκείσζε αύμεζε 8,4% θαη δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ €233,9 εθαη., έλαληη 

€215,7 εθαη. ην 2017 θαη €192,2 εθαη. ην 2016. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 22,9% ην 2018, παξακέλεη ν 

2
νο

 ζεκαληηθόηεξνο, κεηά ηελ Ηηαιία, πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξντόλησλ αινπκηλίνπ. 

Σνλ κεγαιύηεξν όγθν ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαιύπηνπλ νη ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 7606 (πιάθεο, 

ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην, κε πάρνο >0,2 mm) θαη ΚΟ 7604 (ξάβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο 

κνξθήο από αξγίιην) κε κεξίδηα 41,9% θαη 41,1% αληηζηνίρσο επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο 

δηςήθηαο θαηεγνξίαο πξνο Γεξκαλία. Σόζνλ ζηνλ έλα, όζνλ θαη ζηνλ άιιν θσδηθό νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία απμήζεθαλ, ην 2018, πεξαηηέξσ ζε €97,6 εθαη. θαη €96,2 εθαη. αληηζηνίρσο 

(2017: €96,7 εθαη. θαη €75,6 εθαη., 2016: €93,5 εθαη. θαη €65,4 εθαη.). Μεηά ηνλ δηπιαζηαζκό ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξντόλησλ ηνπ ΚΟ 7606 πξνο ΖΠΑ, ην 2018, ε Γεξκαλία ππερώξεζε γηα 

πξώηε θνξά ζηελ 2
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ αγνξαζηώλ ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, ελώ 

παξέκεηλε ζηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία πξντόλησλ ηνπ ΚΟ 7604. 

Έπεηαη ε ππνθαηεγνξία (ΚΟ 7607) θύιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, από αξγίιην κε πάρνο <0,2 ρηιηνζηά 

πνπ έρνπλ ππνζηεί απιή έιαζε ρσξίο ππόζεκα θαη ζε ππόζεκα, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ 

ζε €30,6 εθαη., έλαληη €27,6 εθαη. ην 2017 θαη €24 εθαη. ην 2016. ηελ ππνθαηεγνξία απηή ε 

Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηελ 2
ε
 ζέζε σο ρώξα-πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ.  

Θεηηθή ήηαλ ηέινο θαη ε πνξεία ζηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο εμαγσγώλ, ελ ζπλόισ, πξντόλησλ 

αινπκηλίνπ ηεο ρώξαο καο πξνο Γεξκαλία, πιελ ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 7601 (αινπκίλην ζε 

αθαηέξγαζηε κνξθή), ε νπνία δηαρξνληθά εκθαλίδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη όπνπ ην 2018 

ζεκεηώζεθε κείσζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ε αμία ησλ νπνίσλ δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 

€280,5 ρηι., έλαληη €6,8 εθαη. ην 2017 (2016: €1,9 εθαη.) θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ησλ θαηεγνξηώλ 

ΚΟ 7602 θαη 7615 κε εμαγσγέο €98,9 ρηι. θαη €3,5 ρηι ην 2018, έλαληη €508,7 ρηι θαη €641,7 ρηι. ην 

2017 αληηζηνίρσο (2016: €266,9 εθαη. €17,9 ρηι.). 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν πποφψνηυν αλοςμινίος ηος 

διτήθιος ΚΣΟ 76, παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(14), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν αλοςμινίος ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ζηοισείυν ηος ανυηέπυ γπαθήμαηορ, η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 20
η
 θέζη μεηαξω 

ηυν ππομηθεςηϊν ηηρ Γεπμανίαρ ζε ηεσνοςπγήμαηα απψ απγίλιο. Οι εξαγυγέρ μαρ, αςξανψμενερ μεηαξω 

2010 και 2018 με λίαν μεγαλωηεπο πςθμψ εν ζσέζει με ηον πςθμψ αωξηζηρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν 

ειζαγυγϊν ηηρ καηηγοπίαρ, καηψπθυζαν να αςξήζοςν μεπίδια επί ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν 
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ειζαγυγϊν πποφψνηυν αλοςμινίος απψ 0,1% 2010 ζε 0,2% 2018. 

→ Φαξκαθεπηηθά Πξντόληα (ΚΟ 30): Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία, ζύκθσλα κε 

ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 1,6% ην 2018, δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν 

ησλ €218,3 εθαη., έλαληη €214,6 εθαη. ην 2017 θαη €216,6 εθαη. ην 2016. Δλ ιόγσ αύμεζε 

ππεξθεξάζζεθε από ηνλ ππεξδηπιαζηαζκό, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ησλ εμαγσγώλ καο πξνο Γαιιία, ε 

νπνία θαηέιαβε γηα πξώηε θνξά ζηα ρξνληθά ηελ 1
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο. 

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ (93%) αθνξά ζε 

πξντόληα ηνπ 4ςήθηνπ ΚΟ 3004 (θάξκαθα πνπ απνηεινύληαη από πξντόληα αλακεκεηγκέλα ή κε 

αλακεκεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα ζεξαπεπηηθνύο ή πξνιεπηηθνύο ζθνπνύο, πνπ παξνπζηάδνληαη 

κε κνξθή δόζεσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ 

δηαδεξκηθά ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε),  νη εμαγσγέο ηεο νπνίαο αλήιζαλ ην 2018 ζε 

€204,4 εθαη., έλαληη €197,7 εθαη. ην 2017 θαη €194,3 εθαη. ην 2016. Ο ππεξδηπιαζηαζκόο ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ αθξηβώο απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο πξνο Γαιιία, απεηέιεζε ηελ αηηία ηεο 

πξναλαθεξνκέλεο απώιεηαο ηεο 1
εο 

ζέζεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ ρσξώλ –

ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν θαπμακεςηικϊν πποφψνηυν 

ηος διτήθιος ΚΣΟ 30, παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(15), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS,, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 15 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 18
η
 θέζη μεηαξω ηυν 

ππομηθεςηϊν ηηρ Γεπμανίαρ ζε θαπμακεςηικά πποφψνηα ηος ΚΣΟ 3004. Οι ελληνικέρ εξαγυγέρ, 

υζηψζο, μεηαξω 2010 και 2018, καηέγπαταν γενικϊρ απνηηική ποπεία, με αποηέλεζμα ηο μεπίδιο 

αςηϊν επί ηος ζςνψλος ηυν ανηίζηοισυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν να ζςππικνυθεί απψ 1,8% ηο 2010 ζε 

0,8% ηο 2018. 

Οη ινηπέο ππνθαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαξκάθσλ πεξηιακβάλνπλ: Πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο 

ΚΟ 3003 (θάξκαθα πνπ απνηεινύληαη από πξντόληα αλακεκεηγκέλα κεηαμύ ηνπο, παξαζθεπαζκέλα 

γηα ζεξαπεπηηθνύο ή πξνιεπηηθνύο ζθνπνύο, αιιά πνπ δελ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ, νύηε 

είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε), νη εμαγσγέο ηεο νπνίαο κεηώζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2018 ζε 

€10,3 εθαη. από €12,6 εθαη. ην 2017 θαη €15,8 εθαη. ην 2016. ηελ ελ ιόγσ ππνθαηεγνξία ε 

Γεξκαλία, κε κεξίδην 33,5% ην 2018, δηαηεξεί ηελ 1
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ησλ 

αληηζηνίρσλ ειιεληθώλ πξντόλησλ. 

Σελ ζρεηηθώο ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζπλέρηζαλ θαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο 
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πξντόλησλ ηεο ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 3006 (δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα θαη θαξκαθεπηηθά είδε, όπσο 

γηα παξάδεηγκα απνζηεηξσκέλα ξάκκαηα, αηκνζηαηηθά, αληηζπιιεπηηθά θα) αλειζνύζεο ην 2018 

ζηελ αμία ησλ €2,4 εθαη., έλαληη €2 εθαη. ην 2017 θαη €1,1 εθαη. ην 2016. 

→ Μεραλέο, πζθεπέο θαη Τιηθά Ζιεθηξηθά θαη Μέξε ησλ (ΚΟ 85): Απνηειεί ηελ 3
ε
 

ζεκαληηθόηεξε θαη πνιππιεζέζηεξε, κε 47 ειιεληθνύο εμαγσγηθνύο θσδηθνύο θαηεγνξία. Οη 

εμαγσγέο ησλ ζρεηηθώλ πξντόλησλ από ηελ ρώξα καο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, 

ζεκείσζαλ ην 2018 κείσζε 6% ελ ζρέζεη κε ην 2017 θαη δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €159,9 

εθαη., έλαληη €170,2 εθαη. ην 2017 (2016: €155,4 εθαη.). ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία ε Γεξκαλία, ην 

ρξνληθό δηάζηεκα 2010-2018, ελαιιάζζεηαη ζηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ, κε ηελ Κύπξν
1
. Σν 2018 ην κεξίδην ηεο Γεξκαλίαο επί ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο αλήιζε ζε 15,7%. Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 13 πνπ αθνινπζεί απνδίδνπλ 

ελαξγώο ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξντόλησλ ηνπ ΚΟ 85 θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

2010-2018. 

ΠΗΝΑΚΑ 13 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ (ΚΟ 85) ΠΡΟ ΓΔΡΜΑΝΗΑ (ζε €) 

ΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

8544 θαιώδηα 20.744.983 46.657.522 55.282.708 39.569.005 37.842.353 63.601.851 63.167.633 47.254.716 52.146.999 

8507 ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο 23.074.089 40.064.686 29.732.445 24.353.057 29.205.604 36.509.065 31.481.617 57.786.067 28.004.389 

8517 

ηειεθσληθέο & άιιεο 

ζπζθεπέο κεηάδνζεο & 

ιήςεο θσλήο, εηθόλσλ & 

δεδνκέλσλ 

10.730.153 7.503.034 7.383.151 12.005.440 22.527.861 12.553.811 6.976.832 10.333.204 15.615.650 

8516 ειεθηξνζεξκηθέο ζπζθεπέο 1.544.046 5.700.147 8.329.448 10.405.445 9.800.816 9.584.952 10.359.451 9.940.681 14.513.340 

8523 

δίζθνη, ηαηλίεο, δηαηάμεηο 

απνζήθεπζεο κε εκηαγσγό, 

«έμππλεο θάξηεο» θιπ 

3.180.885 2.856.372 1.536.859 5.300.152 5.318.207 5.471.087 8.293.497 6.578.731 13.096.638 

8536 

δηαθόπηεο, βύζκαηα, 

ππνδνρέο ειεθηξηθώλ 

ιακπηήξσλ 

24.910.487 26.789.613 18.326.401 12.430.391 7.233.719 6.549.120 8.160.718 10.512.495 10.331.987 

8529 

ζπζθεπέο 

ξαδηνθσλίαο/ηειεόξαζεο, 

ιήςεο εηθόλσλ, ξαληάξ, 

εγγξαθήο/αλαπαξαγσγήο 

ήρνπ θαη νζνλώλ 

απεηθόληζεο 

1.154.586 1.483.496 1.180.722 761.511 607.116 520.533 3.152.733 2.744.420 6.276.672 

8515 κεραλέο ζπγθόιιεζεο 176.900 327.951 1.599.850 814.880 2.053.828 1.529.466 3.786.802 8.945.845 3.090.071 

8538 

Μέξε πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα 

ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 

8535, 8536 ή 8537 

2.320.103 2.247.681 2.240.731 2.577.023 3.427.524 3.509.006 3.156.457 2.365.246 2.824.288 

8528 
νζόλεο απεηθόληζεο, δέθηεο 

ηειεόξαζεο θιπ 
7.060.928 5.699.150 5.311.027 4.605.232 2.125.312 2.463.198 3.597.960 4.664.450 2.682.640 

8502 
ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
66.390 58.464 548.791 4.154.156 2.114.574 1.952.550 5.529.549 1.469.315 2.254.222 

8512 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

θσηηζκνύ ή 

ζεκαηνδόηεζεο θιπ 

17.923 16.922 310 15.120 20.611 847.169 993.000 1.137.444 1.302.074 

8518 κηθξόθσλα 48.486 99.937 75.366 27.687 30.731 53.203 220.483 249.870 1.290.327 

 
Λνηπά Πξντόληα 27.213.884 19.063.251 20.615.971 16.299.747 15.298.476 11.545.053 6.581.013 6.233.069 6.515.618 

 
ΤΝΟΛΟ 122.243.843 158.568.226 152.163.780 133.318.846 137.606.732 156.690.064 155.457.745 170.215.553 159.944.915 

Πηγή: EUROSTAT/ΕΛΣΤΑΤ 

εκαληηθόηεξν 4ςήθην θσδηθό ηεο θαηεγνξίαο απεηέιεζαλ, ην 2018, ηα θαιώδηα (ΚΟ 8544), νη 

εμαγσγέο ησλ νπνίσλ πξνο Γεξκαλία απμήζεθαλ, από €47,2 εθαη. ην 2017 ζε €52,1 εθαη. ην 2018 

(2016: €63,1 εθαη.). Σν γεγνλόο ηνύην, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κείσζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο 

Ζ.Β., θαηέηαμε ηελ Γεξκαλία γηα πξώηε θνξά ζηελ 1
ε
 ζέζε ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο πξντόλησλ ηνπ 

ζρεηηθνύ θσδηθνύ κε κεξίδην 19,8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ νκνεηδώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ.  

Οη εμαγσγέο ειεθηξηθώλ ζπζζσξεπηώλ (ΚΟ 8507), ππνδηπιαζηαζζείζεο ζε αμία ην 2018, αλήιζαλ 

ζε €28 εθαη. από €57,7 εθαη. ην 2017 (2016: €31,4) θαη θαηέιαβαλ ηελ 2
ε
 ζέζε ηεο θαηεγνξίαο. 

Παξά ηελ κείσζε ε Γεξκαλία, κε κεξίδην 32,2% ην 2018, δηαηήξεζε ηελ 1
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-

ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο.  

εκαληηθή αύμεζε ζεκείσζαλ θαη νη εμαγσγέο ησλ ΚΟ 8517 (ηειεθσληθέο θαη άιιεο ζπζθεπέο 

                                                 
1 Γεδνκέλεο ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη κεγάιν ηκήκα ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ δελ 
έρνπλ σο ηειηθό πξννξηζκό ηελ Κύπξν, αιιά δξνκνινγνύληαη κε απηό ηνλ ηξόπν γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο (βι. «Δμαγσγέο θαη Δμαγσγηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα», Οξγαληζκόο Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο «δηαλένζηο», Γεθέκβξηνο 2018) 
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κεηάδνζεο θαη ιήςεο θσλήο, εηθόλσλ θαη δεδνκέλσλ), ΚΟ 8516 (ειεθηξνζεξκηθέο ζπζθεπέο) θαη 

ΚΟ 8523 (δίζθνη, ηαηλίεο, δηαηάμεηο απνζήθεπζεο κε εκηαγσγό, «έμππλεο θάξηεο» θιπ.) από €10,3 

εθαη., €9,9 εθαη. θαη €6,5 εθαη. ην 2017 ζε €15,6 εθαη., €14,5 εθαη. θαη €13 εθαη. ην 2018 

αληηζηνίρσο (2016: €6,9 εθαη., €10,3εθαη. €8,2 εθαη.) Οη εμαγσγέο ηνπ ΚΟ 8536 (δηαθόπηεο, 

βύζκαηα, ππνδνρέο ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ) θαζώο θαη ηα κέξε απηώλ (ΚΟ 8538) παξέκεηλαλ 

πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ην 2017 (2018: 10,3 εθαη. € θαη 2,8 εθαη. € αληηζηνίρσο), ελώ ηα κέξε 

ζπζθεπώλ ησλ θιάζεσλ 8525-8528, δειαδή ησλ ζπζθεπώλ ξαδηνθσλίαο/ηειεόξαζεο, ιήςεο 

εηθόλσλ, ξαληάξ, εγγξαθήο/αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη νζνλώλ απεηθόληζεο (ΚΟ 8529) 

ηξηπιαζηάζζεθαλ ην 2018, αλεξρόκελεο ζε €6,2 εθαη. (2017: €2,7 εθαη., 2016: €3,1 εθαη.). Οη 

εμαγσγέο ησλ ΚΟ 8515 (κεραλέο ζπγθόιιεζεο) θαη ΚΟ 8528 (νζόλεο απεηθόληζεο, δέθηεο 

ηειεόξαζεο θιπ.) κεηώζεθαλ ην 2018 ζηα €3,0 εθαη. θαη €2,6 εθαη. αληηζηνίρσο, έλαληη €8,9 εθαη. 

θαη €4,6 εθαη. ην 2017 (2016: €3,7 εθαη. €3,5 εθαη.). 

Ζ αμία, ηέινο ησλ εμαγσγώλ ησλ ππνθαηεγνξηώλ ΚΟ 8502 (ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο), ΚΟ 8512 (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θσηηζκνύ ή ζεκαηνδόηεζεο θιπ) θαη ΚΟ 8518 

(κηθξόθσλα),  αλήιζαλ ζε €2,2 εθαη., €1,3 εθαη. θαη €1,3 εθαη. αληηζηνίρσο ην 2018, έλαληη €1,4 

εθαη., €1,1 εθαη. θαη €249,8 ρηι. ην 2017 (2016: €5,5 εθαη., €993 ρηι. €220 ρηι). 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 85, παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(16), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS,, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 16 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 47
η
 θέζη μεηαξω ηυν 

ππομηθεςηϊν ηηρ Γεπμανίαρ ζε ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ (ΚΣΟ 85). Σηιρ γεπμανικέρ ειζαγυγέρ κςπιαπσοων 

η Κίνα και ακολοςθοων, με πολω μικπψηεπα, αλλά ζημανηικά μεπίδια, οι παπαδοζιακέρ βιομησανικέρ 

σϊπερ (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιηαλία κλπ.), οι σϊπερ ηηρ Κενηπικήρ και Αναηολικήρ Εςπϊπηρ, ηηρ ΝΑ Αζίαρ, 

Ιαπυνία κα. Οι εξαγυγέρ απψ ηην σϊπα μαρ ππορ Γεπμανία, μεηαξω 2010 και 2018, αν και 

καηοπθϊνοςν ζε γενικέρ γπαμμέρ να ακολοςθοων ηην αςξηηική ποπεία ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ζηο 

ζωνολψ ηοςρ, δεν έσοςν ςπεπβεί ζε μεπίδιο ηο 0,1% επί ηυν ζςνολικϊν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηηρ 

καηηγοπίαρ. 

→ Πεηξειαηνεηδή ΚΟ 27: Ζ επόκελε δηςήθηα θαηεγνξία ειιεληθώλ εμαγσγώλ (παξαιεηπνκέλσλ 

ησλ ΚΟ 20, 08 θαη 04 πνπ αθνξνύλ ηξόθηκα θαη νη νπνίεο εμεηάδνληαη ρσξηζηά θαησηέξσ), 

πεξηιακβάλεη ηα πεηξειαηνεηδή ΚΟ 27, ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία 

EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, θαηαγξάθνπλ θαηά θαηξνύο έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη αζηάζεηα. Σν 2018 νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδώλ, ζεκεηώλνληαο κεγάιε αύμεζε 48,5%, αλήιζαλ ζε €108,2 εθαη., 
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έλαληη €72,8 εθαη. ην 2017 θαη €62 εθαη. ην 2016. Σν κεγαιύηεξν ηκήκα απηώλ θαηέιαβαλ νη 

εμαγσγέο εηδηθνύ θαπζίκνπ αεξησζνπκέλσλ (ΚΟ 27101921), ε αμία ησλ νπνίσλ δηακνξθώζεθε ζην 

επίπεδν ησλ €90,2 εθαη., έλαληη €57,4 εθαη. ην 2017 θαη €42,8 εθαη. ην 2016. εκεηώλεηαη όηη ε 

Γεξκαλία, κε κεξίδην 5,6% επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαπζίκνπ αεξησζνπκέλσλ ην 2018, 

απεηέιεζε ηελ 5
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, κεηά από Ηζπαλία, 

Ζ.Β., Σνπξθία θαη Ηηαιία. 

Έπνληαη ηα πξντόληα νξπθηώλ θεξηώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 27129099, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

αλήιζαλ ην 2018 ζε €11,7 εθαη., έλαληη €8,9 εθαη. ην 2017 (2016: €7,8 εθαη.). Σέινο, αλαθέξνληαη 

άιιεο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο πξντόλησλ δηύιηζεο πεηξειαίνπ, ήηνη νη ΚΟ 27101968 (πεηξέιαην 

εμσηεξηθήο θαύζεσο), ΚΟ 27101947 (πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαύζεσο) θαη ΚΟ 27101290 (άιια 

ειαθξηά ιάδηα), όπνπ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ην 2018 αλήιζαλ ζε €4,3 εθαη., €1,0 εθαη. θαη €660,6 

ρηι., έλαληη €3,9 εθαη., €818 ρηι. θαη €267,2 ρηι. αληηζηνίρσο ην 2017 (2016: €7,5 εθαη., €799,2 ρηι, 

€275,1 ρηι.). 

→ Δλδύκαηα (ΚΟ 61): Απνηεινύλ ηνλ 5
ν
 ζεκαληηθόηεξν εμαγσγηθό θσδηθό ηεο ρώξαο καο. Οη 

ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο πξνο Γεξκαλία, ζύκθσλα κε ζηνηρεία 

EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, ην ρξνληθό δηάζηεκα 2010-2018, έρνπλ κεησζεί ζρεδόλ ζην ήκηζπ, από 

€158,2 εθαη. ην 2010 ζε €82,8 εθαη. ην 2018. Παξά ηαύηα ε Γεξκαλία, κε κεξίδην 20,9% επί 

ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, παξέκεηλε ν 1
νο

 εμαγσγηθόο πξννξηζκόο ειιεληθώλ 

ελδπκάησλ.  

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ελδπκάησλ θαηαιακβάλεη ε ππνθαηεγνξία ΚΟ 

6106 (θνξέκαηα-πνπθάκηζα, κπινύδεο-πνπθάκηζα γηα γπλαίθεο θαη θνξίηζηα), παξά ην γεγνλόο όηη ε 

αμία ηνπο κεηώλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία έηε (2018: €35 εθαη., 2017: €40,3 εθαη., 2016: €42,9 

εθαη. θιπ.). Δπόκελνη ζεκαληηθόηεξνη θσδηθνί είλαη νη ΚΟ 6104 θαη 6109, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

αλήιζαλ ην 2018 ζε €28,5 εθαη. θαη €18,3 εθαη., έλαληη €23,3 εθαη. θαη €19,6 εθαη. ην 2017 (2016: 

€42,9 εθαη. €19,5 εθαη.). Μείσζε ζεκείσζαλ ζπλαθώο θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο 4ςήθηαο αλάιπζεο 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 61, παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(17), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS,, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 17 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 30
η
 θέζη μεηαξω ηυν 

ππομηθεςηϊν ενδςμάηυν ηος ΚΣΟ 61 ηηρ Γεπμανίαρ. Οι ελληνικέρ εξαγυγέρ ππορ Γεπμανία, υζηψζο, 

μειϊνονηαι ζςνεσϊρ μεηαξω 2010 και 2018, εν ανηιθέζει ππορ ηο ζωνολο ηυν ανηίζηοισυν γεπμανικϊν 

ειζαγυγϊν, οι οποίερ αςξάνονηαι, με αποηέλεζμα ηο μεπίδιο ηηρ σϊπαρ μαρ επί ηυν ηελεςηαίυν να 

μειυθεί απψ 1,3% ηο 2010 ζε 0,4% ηο 2018. 

→ Πιαζηηθέο Ύιεο (ΚΟ 39): ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία ε ρώξα καο δηαθαίλεηαη λα έρεη εδξαηώζεη 

ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Γεξκαλία ζε ζεκαληηθό αξηζκό ππνθαηεγνξηώλ, θαηαγξάθνληαο κάιηζηα, 

ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, από ην 2010 θαη εθεμήο ζπλερή αύμεζε εμαγσγώλ. Σν 

2018 νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία αλήιζαλ ζε €82,5 εθαη. έλαληη €73,8 εθαη. ην 2017 θαη 

€68,4 εθαη. ην 2016. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 6,9% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο 

θαηεγνξίαο, θαηέζηε ν 5
νο

 ζεκαληηθόηεξνο πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ κεηά από 

Βνπιγαξία (12,2%), Σνπξθία (10,9%), Ρνπκαλία (8,9%) θαη Ηηαιία (8,1%). 

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο πξνο Γεξκαλία ζηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία (29,1%) 

θαηαιακβάλεη ν ΚΟ 3920 (πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο από πιαζηηθέο ύιεο πάρνπο <1mm) κε 

εμαγσγέο, νη νπνίεο ην 2018 αλήιζαλ €24,0 εθαη., κεησκέλεο ειαθξά έλαληη 2017 (€24,6 εθαη.) 

(2016: €22,4 εθαη.). Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 15,8% επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίαο  πξντόλησλ (2010: 8,5%), ην 2018, ζπληζηά πιένλ ηνλ 1
ν
 πξννξηζκό 

ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ.  

ηελ 2
ε
 ζέζε αλήιζαλ νη εμαγσγέο ηνπ ΚΟ 3924 (Πηαηηθά, άιια είδε λνηθνθπξηνύ ή νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο θαη είδε πγηεηλήο ή θαιισπηζκνύ, από πιαζηηθέο ύιεο), δηπιαζηαδόκελεο από €7,8 εθαη. 

ην 2017 ζε €14,0 εθαη. ην 2018 (2016: €9,4 εθαη.). ηελ ελ ιόγσ ππνθαηεγνξία ε Γεξκαλία, κε 

κεξίδην ην νπνίν απμήζεθε από 3,3% ην 2010 ζε 14,2% ην 2018, ζπληζηά ηνλ 2
ν
 ζεκαληηθόηεξν 

πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Αύμεζε θαηέγξαςαλ θαη νη ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 3921 (Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη 

ινπξίδεο από πιαζηηθέο ύιεο), ΚΟ 3919 (Πιάθεο, θύιια, ηαηλίεο, ινπξίδεο, κεκβξάλεο θαη άιιεο 

επίπεδεο κνξθέο, απηνθόιιεηα, από πιαζηηθέο ύιεο) θαη ΚΟ 3926 (Άιια ηερλνπξγήκαηα από 

πιαζηηθέο ύιεο θαη ηερλνπξγήκαηα από άιιεο ύιεο ησλ θιάζεσλ 3901 κέρξη 3914 πρ. είδε γξαθείνπ, 

γάληηα, πιαζηηθά θίιηξα θιπ.), από €9,7 εθαη., €8,5 εθαη. θαη €4,0 εθαη. ην 2018 ζε €12,2 εθαη., €9,9 

εθαη. θαη €5,6 εθαη. ην 2018 αληηζηνίρσο. Καη ζηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ε Γεξκαλία θαηέζηε ην 2018 

1
νο

 εμαγσγηθόο πξννξηζκόο, μεθηλώληαο από πνιύ ρακειά επίπεδα ην 2010.  

ηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο θαηαγξάθεηαη γεληθά ζηαζεξόηεηα ή ειαθξά κείσζε, πιελ ησλ (ΚΟ 

3901, 3905, 3908), πνπ πεξηιακβάλνπλ πιαζηηθά πξντόληα αξρηθήο κνξθήο, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

ζεκείσζαλ ηδηαηηέξσο αηζζεηήο κείσζε. 
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Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 39, παπαηίθεηαι καηυηέπυ  Γπάθημα(18), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS,, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 18 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 34
η
 θέζη μεηαξω ηυν 

ππομηθεςηϊν πλαζηικϊν πποφψνηυν ηηρ Γεπμανίαρ. Οι εξαγυγέρ μαρ, υζηψζο, αςξανψμενερ μεηαξω 

2010 και 2018 με μεγαλωηεπο πςθμψ εκείνος ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηηρ καηηγοπίαρ, 

έσοςν καηοπθϊζει να αςξήζοςν μεπίδια επί ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν πλαζηικϊν, απψ 

0,1% ζε 0,2%. 

→ Υαιθόο θαη Σερλνπξγήκαηα από Υαιθό (ΚΟ 74). Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξντόλησλ ηεο ελ 

ιόγσ θαηεγνξίαο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, απμήζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2018 θαη 

δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €53,5 εθαη., έλαληη €41,7 εθαη. ην 2017. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 

8,0% ην 2018, απνηειεί ηνλ 6
ν
 ζεκαληηθόηεξν πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, 

πξνεγνπκέλσλ ηεο Ηηαιίαο, Βνπιγαξίαο, ηνπ Ζ.Β., ηεο Ρνπκαλίαο θαη Γαιιίαο. 

Σνύην νθείιεηαη, θαηά βάζε, ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο θπξηόηεξεο ππνθαηεγνξίαο (κεξίδην 

85,9% επί ησλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 74), ήηνη ησλ ράιθηλσλ ζσιήλσλ ΚΟ 7411, νη 

νπνίεο αλήιζαλ ην 2018 ζε €45,9 εθαη., έλαληη €36,8 εθαη. ην 2017 (2016: €31,4 εθαη.). ηελ 

θαηεγνξία ελ ιόγσ θαηεγνξία ε Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηελ 4
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, κε κεξίδην 9,8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

εκαληηθέο απμήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηερλνπξγεκάησλ από ραιθό, μεθηλώληαο σζηόζν από πνιύ ρακειόηεξν 

επίπεδν. Ακειεηέα αύμεζε ζηα €3,4 εθαη. θαηέγξαςαλ θαη νη εμαγσγέο ξάβδσλ από ραιθό ηνπ ΚΟ 

7407 (2017: €2,5 εθαη. από €2,4 εθαη. ην 2016) παξακέλνληαο, σζηόζν, ζε ρακειά επίπεδα ελ 

ζπγθξίζεη κε ηηο αξρέο ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο (2010: €7,4 εθαη.). Παξά ηηο επί κέξνπο 

δηαθπκάλζεηο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο (πιάθεο θαη θύιια από ραιθό, 

απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα ραιθνύ, ζύξκαηα από ραιθό θα.) παξέκεηλαλ ην 2018  ζην ίδην πεξίπνπ 

επίπεδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (2017: 2,4 εθαη. €). 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 74, παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(19), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ, ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 19 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 2
η
 θέζη μεηαξω ηυν 

ππομηθεςηϊν σάλκινυν ζυλήνυν ηηρ Γεπμανίαρ, έσονηαρ καηοπθϊζει απψ ηο 2010 και εθεξήρ να 

αςξήζει ηο μεπίδιψ ηηρ επί ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηηρ ςποκαηηγοπίαρ, απψ 16,2% ηο 

2010 ζε 21,7% ηο 2018. Κωπιοι ππομηθεςηέρ: Αςζηπία με μεπίδιο 23,6%, ακολοςθοωμενη ζηην 3
η
 θέζη 

απψ Ιηαλία (17,8%), ενϊ η Κίνα αςξάνει ζηαθεπά ηιρ εξαγυγέρ ηηρ απψ ηο 2010 και εθεξήρ, έσονηαρ, 

υζηψζο, καηοπθϊζει ππορ ηο παπψν να αποζπάζει μεπίδιο 6,2%. 

→ Σερλνπξγήκαηα από Υπηνζίδεξν, ίδεξν, ή Υάιπβα (ΚΟ 73): Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο ελ 

ιόγσ 2ςήθηαο θαηεγνξίαο πξνο Γεξκαλία, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, απμήζεθαλ 

ην 2018 ζε €53,5 εθαη., έλαληη  €45,7 εθαη. ην 2017. Μεηαμύ 2012 θαη  2018, ε Γεξκαλία,  (κεξίδην 

8,3% ην 2018), παξακέλεη ν 2
νο

 ζεκαληηθόηεξνο πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ελ ιόγσ 

θαηεγνξίαο κεηά ηηο ΖΠΑ.  

Πξώηνο 4ςήθηνο εμαγσγηθόο θσδηθόο, παξά ηελ κείσζε ησλ εμαγσγώλ, από €13,8 εθαη. ην 2017 ζε 

€10,7 εθαη. ην 2018, παξέκεηλε ν ΚΟ 7326 (άιια ηερλνπξγήκαηα από ζίδεξν ή ράιπβα). ηελ ελ 

ιόγσ ππνθαηεγνξία, ε Γεξκαλία, κε κεξίδην 30% θαη πιένλ, θαηαιακβάλεη ηα ηειεπηαία 2 έηε (2017, 

2018) ηελ 1
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξντόλησλ ηνπ ΚΟ 7312 (ζπξκαηόζρνηλα) θαηαγξάθνπλ ζηαζεξή αλνδηθή 

πνξεία, από €818,8 ρηι. ην 2010 ζε €9,3 εθαη. ην 2018. ηελ ππνθαηεγνξία ελ πξνθεηκέλσ, ε 

Γεξκαλία παξακέλεη δηαρξνληθά ν 1
νο

 πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. Ζ Διιάδα παξάιιεια 

απμάλεη ζπλερώο εκπνξηθά κεξίδηα επί ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ (0,38% ην 2010 ζε 2,25% ην 

2018). 

ηελ 3
ε
 θαη 4

ε
 ζέζε θαηαηάζζνληαη νη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο αγσγνύο πεηξειαίνπ 

ή αεξίνπ από ζίδεξν ή ράιπβα κε ΚΟ 7306 θαη 7305 θαη εμαγσγέο ην 2018 €9,1 εθαη. θαη €8,9 

εθαη. αληηζηνίρσο (2017: €11,5 εθαη. θαη €0). ηηο ελ ιόγσ ππνθαηεγνξίεο, ε Γεξκαλία 

θαηαιακβάλεη ηελ 2
ε
 θαη 5

ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ. 

ηαζεξά, ζε ζρεηηθώο πςειά επίπεδα, δηαηεξείηαη ε πνξεία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηνπ ΚΟ 7324 

(είδε πγηεηλήο θαη κέξε από ρπηνζίδεξν) κεηαμύ 2010 θαη 2018, δεδνκέλνπ όηη ε αμία ησλ εμαγσγώλ,  

ην 2018, δηακνξθσζείζα ζην επίπεδν ησλ €8,5 εθαη., έλαληη  €6,2 εθαη. ην 2010, θαηέζηεζε ηελ 

Γεξκαλία εθ λένπ ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ.  

Σημειϊνεηαι ψηι ζηην καηηγοπία αςηή, ζωμθυνα με ζηοισεία ηηρ γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ 

DESTATIS, η σϊπα μαρ καηαηάζζεηαι ζηην 6
η
 θέζη μεηαξω ηυν ππομηθεςηϊν-συπϊν ηηρ Γεπμανίαρ, με 

ζσεηικά ζηαθεπψ διασπονικά μεπίδιο, ηο οποίο, ηο 2018, ανήλθε ζηο 5,29% επί ηος ζςνψλος ηυν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηηρ ςποκαηηγοπίαρ. 

Άμηεο κλείαο ζεσξνύληαη ηέινο, νη ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 7308 (δηάθνξεο θαηαζθεπέο από ρπηνζίδεξν) 
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θαη ΚΟ 7307 (εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ), κε εμαγσγέο ην 2018 €3,1 εθαη. θαη €1,5 εθαη. 

αληηζηνίρσο (2017: €2 εθαη. θαη €1,1 εθαη., 2016: €849,4 ρηι. €1,68 εθαη.). ηελ πξώηε 

ππνθαηεγνξία ε Γεξκαλία απνηειεί ηνλ 2
ν
 εμαγσγηθό πξννξηζκό, ελώ ζηελ δεύηεξε ηνλ 9

ν
 

πξννξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 73, παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(20), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 20 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ, με μεπίδιο 0,2% επί ηος ζςνψλος ηυν ζςναθϊν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν, καηαηάζζεηαι ζηην 38
η
 θέζη μεηαξω ηυν ππομηθεςηϊν ηηρ Γεπμανίαρ ζε 

πποφψνηα ηος ΚΣΟ 73, Σηιρ γεπμανικέρ ειζαγυγέρ κςπιαπσοων Ιηαλία, Κίνα, Πολυνία και Τζεσία. Οι 

ελληνικέρ εξαγυγέρ είσαν καθοδική ποπεία μεηαξω 2010-2016. Την διεηία 2017 και 2018 η ηάζη 

ανεζηπάθη, με αποηέλεζμα η σϊπα μαρ να επανακηήζει μεπίδια επί ηος ζςνψλος ηυν ανηίζηοισυν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν. 

→ Μεραληθέο Δπηλνήζεηο, Λέβεηεο, Μεραλέο, πζθεπέο, κέξε απηώλ θιπ (ΚΟ 84): Οη 

ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, αλήιζαλ 

ζε €49,7 εθαη. ην 2018, ζε παξόκνηα ησλ εηώλ 2017 θαη 2016 επίπεδα. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην ην 

2018 3,1%, απνηειεί ηνλ 7
ν
 ζεκαληηθόηεξν πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ελ ιόγσ 

θαηεγνξίαο. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηαλέκνληαη ζε πνιινύο 4ςήθηνπο θσδηθνύο πξντόλησλ, νη 

νπνίνη εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο από έηνο ζε έηνο, δπζρεξαίλνληαο έηζη ηελ εμαγσγή 

αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηηο καθξνπξόζεζκεο δπλαηόηεηεο παγίσζεο ζηαζεξνύ κεξηδίνπ 

ζηελ γεξκαληθή αγνξά. Δλ ιόγσ εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο θιηκαηηζκνύ, κεραλέο 

εθηύπσζεο, αλειθπζηήξεο, θηλεηήξεο πινίσλ, κέξε ζπζηεκάησλ θξνπλνπνηίαο, ςπθηηθέο ζπζθεπέο 

θαη έπηπια, ζεξκαληήξεο, κεραλέο πιαλίζκαηνο, θάκςεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηζηώκαηνο, Ζ/Τ, 

θίιηξα αέξα/λεξνύ, κέξε κεραλώλ ζπγθνκηδήο/αισληζκνύ, ζπζθεπέο ςεθαζκνύ θ.ά. Σα πεξηζζόηεξα 

εμ απηώλ αθνξνύλ ζε πξντόληα, ηα νπνία δελ δηαθηλνύληαη κέζσ ιηαληθνύ εκπνξίνπ, αιιά 

παξάγνληαη/εμάγνληαη θαηόπηλ παξαγγειίαο ή/θαη αλάιεςεο ππεξγνιαβίαο, ραξαθηεξηζηηθό πνπ 

δηθαηνινγεί  ηνλ επθαηξηαθό θαη απνζπαζκαηηθό ραξαθηήξα ησλ εμαγσγώλ. 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 84 παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(21), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 21 

 
Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν η σϊπα μαρ, με μεπίδιο μψλιρ 0,02%, καηαηάζζεηαι ζηην 59
η
 

θέζη μεηαξω ηυν ππομηθεςηϊν ηηρ Γεπμανίαρ ζε πποφψνηα ηος ΚΣΟ 84. Σηιρ γεπμανικέρ ειζαγυγέρ 

κςπιαπσοων η Κίνα και ακολοςθοων, με πολω μικπψηεπα αλλά ζημανηικά μεπίδια, παπαδοζιακέρ 

βιομησανικέρ σϊπερ (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιηαλία κλπ.), οι σϊπερ ηηρ Κενηπικήρ και Αναηολικήρ Εςπϊπηρ, ηηρ 

Νοηιοαναηολικήρ Αζίαρ κ.ά. Οι εξαγυγέρ απψ ηην σϊπα μαρ μειϊθηκαν ζημανηικά μεηαξω 2010-2014 

και παπέμειναν ζε σαμηλψ επίπεδο έυρ ηο 2018, ενϊ οι γεπμανικέρ ειζαγυγέρ ζε ψλο ηο ανυηέπυ 

σπονικψ διάζηημα διαηήπηζαν ανοδική ηάζη. 

→ Γηάθνξα Πξντόληα Υεκηθώλ Βηνκεραληώλ (ΚΟ 38): Μείσζε θαηέγξαςαλ ην 2018 θαη 

δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €28,5 εθαη., έλαληη €29,6 εθαη. ην 2017 θαη €27,5 εθαη. ην 2016, 

ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, νη εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 38 (Γηάθνξα 

πξντόληα ρεκηθώλ βηνκεραληώλ). εκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία (77,4% ησλ εμαγσγώλ ηεο δηςήθηαο 

θαηεγνξίαο) ζπληζηά ν ελεξγόο άλζξαθαο ΚΟ 3802 (ρξεζηκνπνηείηαη, κεηαμύ άιισλ, ζηα θίιηξα 

ηζηγάξσλ), κε εμαγσγέο ην 2018 €22,1 εθαη., έλαληη €22,4 εθαη. ην 2017. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 

30,1% επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίαο, παξακέλεη δηαρξνληθά ε 

1
ε
 ρώξα-πξννξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ.  

Η σϊπα μαρ ανηιζηοίσυρ, ζωμθυνα με ζηοισεία ηηρ DESTATIS, ζςνιζηά ηον 2
ο
 καηά ζειπά ππομηθεςηή 

ηηρ Γεπμανίαρ ζηην εν λψγυ ςποκαηηγοπία πποφψνηυν, με μεπίδιο 11,1% επί ηυν ζςνολικϊν 

ειζαγυγϊν αςηήρ ηο 2018. Πποηγείηαι η Κίνα με μεπίδιο 17,7% και ακολοςθοων Φιλιππίνερ (11,1%), 

Ολλανδία (9,1%), Βέλγιο (8,8%), ΗΠΑ (7,4%) κ.ά. 

Δθ ησλ ππνινίπσλ ππνθαηεγνξηώλ ηνπ ΚΟ 38  ζεκεηώλνληαη ηα εκπνξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 3824 (δηάθνξα θνληάκαηα θαη ζθπξνδέκαηα) κε εμαγσγέο, ην 2018, €3,7 εθαη., 

έλαληη €4,5 εθαη. ην 2017 θαη €4,6 εθαη. ην 2016. Οη ινηπέο εμαγσγέο θαηαλέκνληαη ζε δηάθνξεο 

ππνθαηεγνξίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θνινθώληα θαη ξεηηληθά νμέα, ππνθηλεηέο αληίδξαζεο, 

αληηδξαζηήξηα δηαγλσζηηθήο, πξντόληα γηα ην θνιιάξηζκα θ.ά., νη εμαγσγέο ηεο νπνίαο 

θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 9,6% επί ηνπ ζπλόινπ ηεο δηςήθηαο θαηεγνξίαο, αλήιζαλ ην 2018 ζε 

€2,73 εθαη., έλαληη €2,71 εθαη. ην 2017 θαη €3,74 εθαη. ην 2016.  

Σωμθυνα με ζηοισεία ηηρ γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο μεπίδιο ηηρ σϊπαρ μαρ επί 

ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν, ζε ψλερ ηιρ ςποκαηηγοπίερ πλην ηος ΚΣΟ 3802, κςμάνθηκε ηην πεπίοδο 

2010-2018 ζε ιδιαιηέπυρ σαμηλά επίπεδα, μεηαξω 0,06% και 0,08%. 

→ Ορήκαηα (ΚΟ 87): ύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, νη εμαγσγέο ησλ πξντόλησλ 

ηνπ ΚΟ 87 αλήιζαλ ην 2018 ζε €25,9 εθαη., έλαληη €25,1 εθαη. ην 2017 θαη €23,5 εθαη. ην 2016. 

Δπηζεκαίλεηαη ζπλαθώο όηη νη εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ θαη αθνξνύλ θαηά ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο 

αμίαο, επαλεμαγσγέο απηνθηλήησλ ή κεραλώλ κεγάινπ θπβηζκνύ, θαηλνύξγησλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ, 

θαζώο θαη αληαιιαθηηθώλ, πξντόληα ηα νπνία, πιελ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ, δελ παξάγνληαη ζηελ 
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ρώξα καο. Καηά ζπλέπεηα δελ ρξήδνπλ αλάιπζεο ζην πιαίζην ηεο παξνύζεο εθζέζεσο.  

Καηαγξάθεηαη κόλνλ ν θσδηθόο ΚΟ 8712 (Πνδήιαηα), όπνπ ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

αλήιζε ην 2018 ζε €2,5 εθαη., ειαθξώο κεησκέλε, έλαληη €2,7 εθαη. ην 2017 (2016: €2,5 εθαη.). 

Σωμθυνα με ζηοισεία ηηρ γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, η Γεπμανία ζςνιζηά ηην 

ππϊηη σϊπα-πποοπιζμψ ηυν ελληνικϊν εξαγυγϊν ποδηλάηυν, ηο μεπίδιο, υζηψζο, ηηρ σϊπαρ μαρ επί 

ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ποδηλάηυν ανέπσεηαι ζε μψλιρ 0,12%. 

→ Έπηπια, είδε Κιηλνζηξσκλήο, πζθεπέο Φσηηζκνύ θιπ. (ΚΟ 94). Οη ειιεληθέο εμαγσγέο 

ηνπ ελ ιόγσ θσδηθνύ θαηαγξάθνληαο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, ζεκαληηθή 

αύμεζε ην 2018, αλήιζαλ ζε €25,4 εθαη., έλαληη €17,3 εθαη. ην 2017 θαη €19,1 εθαη. ην 2016. Από 

ην 2013 θαη εθεμήο ε Γεξκαλία ζπληζηά, κεηά ηελ Κύπξν (2018: €27,3 εθαη.), ηελ 2
ε
 ζεκαληηθόηεξε 

ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, επνκέλσλ Βνπιγαξίαο (€14,6 εθαη.), Ρνπκαλίαο (€8,0 

εθαη.), Ηηαιίαο, Γαιιίαο θ.ά.  

Ζ σο άλσ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ δηςήθηα θαηεγνξία, νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο θπξηόηεξεο ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 9403 (άιια έπηπια 

θαη κέξε απηώλ θπξίσο από κέηαιιν), νη νπνίεο αλήιζαλ ην 2018 ζε €17,3 εθαη., έλαληη €9,4 εθαη. 

ην 2017 θαη €10,0 εθαη. ην 2016. Ζ Γεξκαλία, από ην 2012 θαη εθεμήο, απνηειεί ηελ 1
ε
 ρώξα-

πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ επίπισλ από κέηαιιν. Έπνληαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ ΚΟ 

9401 (θαζίζκαηα), κε εμαγσγέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαο ζηαζεξή αύμεζε ηα ηειεπηαία έηε, 

αλήιζαλ ην 2018 ζε €2,0 εθαη., έλαληη €1,9 εθαη. ην 2017. Ζ Γεξκαλία απνηειεί ηελ 2
ε
 ρώξα-

πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο, κεηά ηελ Κύπξν. 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 94 (9403 και 9401) παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(22), επί ηη βάζει ζηοισείυν 

ηηρ γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω 

μεηαβολήρ ηυν ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 22 

 
Πηγή: DESTATIS 

Οι γεπμανικέρ ειζαγυγέρ απψ Ελλάδα καηαλαμβάνοςν μεπίδιο μψλιρ 0,11% επί ζςνψλος ανηιζηοίσυν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν, πποζδίδονηαρ ζηην σϊπα μαρ μψλιρ ηην 44
η
 θέζη μεηαξω ηυν συπϊν-

ππομηθεςηϊν ηηρ Γεπμανίαρ. Τα μεγαλωηεπα μεπίδια καηανέμονηαι μεηαξω Πολυνίαρ και Κίναρ. 

Σημανηικέρ εξαγυγέρ ππαγμαηοποιοων η Ιηαλία, οι σϊπερ ηηρ Κενηπικήρ και Αναηολικήρ Εςπϊπηρ, η 

Τοςπκία, οι Σκανδιναβικέρ σϊπερ κ.ά. Ανυηέπυ διάγπαμμα καθιζηά εμθανέρ ψηι ελληνικέρ εξαγυγέρ 

δεν ακολοςθοων γενικϊρ ηην ανοδική ηάζη ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν καηά ηο ςπψ εξέηαζη σπονικψ 

διάζηημα 2010-2018. Τα ελληνικά πποφψνηα έσοςν μικπψ μεπίδιο ζηην γεπμανική αγοπά, ενϊ δεν 

ζςγκενηπϊνοςν, πποθανϊρ,  πποχποθέζειρ και σαπακηηπιζηικά υρ επί παπαδείγμαηι. καινοηομία, 

design, brand name, οικονομία κλίμακορ, ζε βαθμψ, ο οποίορ θα πποζέδιδε πποοπηική μελλονηικήρ 
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αωξηζηρ ηυν μεπιδίυν ηοςρ ζηην γεπμανική αγοπά 

ρεηηθά ζηαζεξέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία ηα ηειεπηαία έηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα ησλ πξντόλησλ 

ηεο ππνθαηεγνξίαο(ΚΟ 9405). Σν 2018, νη εμαγσγέο ζπζθεπώλ θσηηζκνύ πξνο Γεξκαλία αλήιζαλ 

ζε €2,0 εθαη., έλαληη €1,7 εθαη. ην 2017 θαη €1,9 εθαη. ην 2016. Ζ Γεξκαλία απνηειεί ηελ 8
ε
 ρώξα-

πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο, κεηά από Βνπιγαξία, Κύπξν, ΖΑΔ, 

Ννξβεγία, Ρνπκαλία, πξία θαη εξβία. Σωμθυνα με ζηοισεία ηηρ γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ 

DESTATIS, ηο μεπίδιο ηηρ σϊπαρ μαρ επί ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηος εν λψγυ ΚΣΟ ανήλθε, ηο 

2018, μψλιρ ζηο 0,03%. 

Μείσζε θαηέγξαςαλ, ηέινο, ην 2018 νη ειιεληθέο εμαγσγέο κε ΚΟ 9404 (ζνκηέδεο θαη ζηξώκαηα), 

ζηα €1,8 εθαη., έλαληη €2,5 εθαη. ην 2017 θαη €2,5 εθ ην 2016. Από ην 2013 θαη εθεμήο, ε Γεξκαλία 

ελαιιάζζεηαη κε ηελ Κύπξν ζηηο δύν πξώηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ειιεληθώλ 

ζηξσκάησλ. Ωζηόζν, ην κεξίδην ηεο ρώξαο καο επί ζπλόινπ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ, αλεξρόκελν ζε 

0,02%, παξακέλεη ρακειό. 

→ Βακβάθη (ΚΟ 52): Οη ειιεληθέο εμαγσγέο βάκβαθνο (δηαθόξσλ βαζκώλ επεμεξγαζίαο), 

ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, απμεζείζεο πεξαηηέξσ ην 2018, αλήιζαλ ζε €19,6 

εθαη., έλαληη €17,2 εθαη. ην 2017. Από ην 2010, σζηόζν, θαη εθεμήο, ε αλάπηπμε ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ βάκβαθνο, ηόζνλ πξνο Γεξκαλία, όζνλ θαη ζπλνιηθά παξακέλεη αδηακθηζβήηεηα 

αξλεηηθή. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 5% επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, ζπληζηά 

ηελ 6
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ βάκβαθνο, κεηά από Σνπξθία (24,9%), Αίγππην 

(17%), Κίλα (10,6%), Ηλδνλεζία (7,48%), Παθηζηάλ (5,17%), ελώ θαη ην Μπαγθιαληέο θηλείηαη 

αλνδηθά κε κεξίδην 4,15%.  

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 52 παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(23), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ καηαλαμβάνει ηην 16
η
 θέζη μεηαξω ηυν 

ππομηθεςηϊν βάμβακορ ηηρ Γεπμανίαρ, με μεπίδιο ηο οποίο ανήλθε ηο 2018 ζε 1,59%, ένανηι 3,36% 

ηο 2010. 

→ Καιιπληηθά (ΚΟ 33): Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαιιπληηθώλ πξνο Γεξκαλία, ζύκθσλα κε 

ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, θηλνύληαη από ην 2010 θαη εθεμήο ζπλερώο αλνδηθά, 

δηακνξθσζείζεο, ην 2018, ζην επίπεδν ησλ €18,6 εθαη. Σν κεξίδην ηεο Γεξκαλίαο, επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, αλήιζε από 4,93% ην 2010 ζε 7,21% ην 2018, 

θαζηζηώληαο ηελ Γεξκαλία 3
ε 

ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαιιπληηθώλ.  
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Ζ ζεκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία ΚΟ 3304 αθνξά ζε πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο, νη 

εμαγσγέο ησλ νπνίσλ από ηελ ρώξα καο πξνο  Γεξκαλία αλήιζαλ, ην 2018, ζε €10,6 εθαη., έλαληη 

€8,4 εθαη. ην 2017 θαη €7,5 εθαη. ην 2016. Οη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ γηα ην μύξηζκα θαη 

απνζκεηηθώλ (ΚΟ 3307) απμήζεθαλ επίζεο, ην 2018, ζε €4,4 εθαη., έλαληη €3,8 εθαη. ην 2017 θαη 

€1,6 εθαη. ην 2016. Σελ 3
ε
 ζέζε θαηέιαβαλ νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ γηα καιιηά (ΚΟ 3305), 

θαηαγξάθνληαο κείσζε ην 2018 ζηα €2,5 εθαη., έλαληη €3,6 εθαη. ην 2017 (2016: €2,9 εθαη.). 

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 33 παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(24), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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Πηγή: DESTATIS 

Επί ηη βάζει ηυν ανυηέπυ ζηοισείυν, η σϊπα μαρ ζςνιζηά ηην 27
η
 σϊπα-ππομηθεςηή ηηρ Γεπμανίαρ ζε 

καλλςνηικά, έσονηαρ αςξήζει ηο μεπίδιψ ηηρ επί ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηηρ 

καηηγοπίαρ απψ 0,15% ηο 2010 ζε 0,20% ηο 2018. 

→ Όξγαλα θαη πζθεπέο Οπηηθήο, Φσηνγξαθίαο, Μέηξεζεο, Όξγαλα Ηαηξνρεηξνπξγηθήο 
(ΚΟ 90): Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 90 (Όξγαλα θα ζπζθεπέο νπηηθήο, 

θσηνγξαθίαο, κέηξεζεο, όξγαλα ηαηξνρεηξνπξγηθήο) ην 2018, ζύκθσλα κε ζηνηρεία 

EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €16,1 εθαη., έλαληη €12,4 εθαη. ην 2017 θαη 

€15,8 εθαη. ην 2016. Παξά ηελ αύμεζε, Γεξκαλία επξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-

ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, κε κεξίδην ην νπνίν κεηώζεθε από 13% ην 2010 

ζε 5,25% ην 2018. εκαληηθόηεξεο ρώξεο-ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ είλαη πιένλ: Μεμηθό 

(16,7%), Οιιαλδία (11%), Κύπξνο (8,19%), ελώ δπλακηθή εκθαλίδνπλ επίζεο Γαλία, ινβελία, 

Γαιιία, Διβεηία θιπ.  

Ππορ ζωγκπιζη και μψπθυζη εικψναρ επί εξελίξευρ ελληνικϊν εξαγυγϊν ηηρ 2τήθιαρ καηηγοπίαρ 

πποφψνηυν ηος ΚΣΟ 90 παπαηίθεηαι καηυηέπυ Γπάθημα(25), επί ηη βάζει ζηοισείυν ηηρ γεπμανικήρ 

Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, ηο οποίο αποδίδει ηην εξέλιξη ηος πςθμοω μεηαβολήρ ηυν 

ελληνικϊν εξαγυγϊν εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ μεηαβολήρ ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν 

πποφψνηυν ηηρ εν λψγυ καηηγοπίαρ ηο σπονικψ διάζηημα 2010-2018. 
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Πηγή: DESTATIS 

Το μεπίδιο ηηρ σϊπαρ μαρ επί ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν, απψ 0,14% ηο 2010 μειϊθηκε ηο 2018 ζε 

0,03%. 

εκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία ζπληζηνύλ ηα πξντόληα ηνπ ΚΟ 9028 (κεηξεηέο αεξίσλ), νη εμαγσγέο 

ησλ νπνίσλ, ην 2018, αλήιζαλ ζε €5,3 εθαη., έλαληη €2,5 εθαη. ην 2017 θαη €5,5 εθαη. ην 2016. Ζ 

Γεξκαλία απνηειεί ηελ 7
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο. Αθνινπζεί 

ε ππνθαηεγνξία πξντόλησλ κε ΚΟ 9021 (είδε θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

αλήιζαλ ην 2018 ζε €3,1 εθαη., έλαληη €1,8 εθαη. ην 2017 θαη €3,9 εθαη. ηα 2016. ηελ ελ ιόγσ 

ππνθαηεγνξία  ε Γεξκαλία ζπληζηά ηελ 1
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ.  

Σέινο αλαθέξεηαη ε ππνθαηεγνξία ΚΟ 9018 (όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, 

ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή), ζηελ νπνία νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ην 2018 ζηα €2,1 

εθαη., έλαληη €1,5 εθαη. ην 2017. 

Σωμθυνα με ζηοισεία ηηρ Γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, επί ζςνψλος γεπμανικϊν 

ειζαγυγϊν, η σϊπα μαρ καηέλαβε αμεληηέο μεπίδιο 0,01% ηο 2018.  

→ Λνηπά Πξντόληα (ΚΟ 99): Ζ αλάιπζε ηνπ ελ ιόγσ θσδηθνύ παξέιθεη, θαζώο δελ αθνξά ζε 

εκπνξεύκαηα θαζαπηά. 

→ Δλδύκαηα άιια από Πιεθηά (ΚΟ 62): Ζ θαηεγνξία ΚΟ 62 (Δλδύκαηα άιια από πιεθηά), 

παξά ηηο θαηά θαηξνύο δηαθπκάλζεηο, δηαηεξεί δηαρξνληθά αμηνζεκείσην κεξίδην ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία. Σν 2018, ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, ζύκθσλα κε 

ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, απμήζεθε έηη πεξαηηέξσ ζε €14,1 εθαη., έλαληη €13,9 εθαη. ην 2017 

(2016: €12,9 εθαη.). Ζ Γεξκαλία ζπληζηά ηελ 4
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ ηεο 

θαηεγνξίαο κεηά από Κύπξν, Ηηαιία θαη Σνπξθία.  

Η σϊπα μαρ, ζωμθυνα με ζηοισεία ηηρ Γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ DESTATIS, καηαλαμβάνει 

πολω μικπψ μεπίδιο 0,07% επί ηος ζςνψλος ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν, ψπος κςπιαπσοων οι σϊπερ ηηρ 

νοηιοαναηολικήρ Αζίαρ.  

Σα ζηνηρεία ηνπ αθνινύζνπ Πίλαθα 14 απνδίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξντόλησλ 

ηεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ππνθαηεγνξηώλ ηνπ ΚΟ 62 (Δλδύκαηα άιια από Πιεθηά), θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα 2010-2018:  
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ΠΗΝΑΚΑ 14 

ΚΟ ΠΡΟΨΌΝ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6203 
θνπζηνύκηα θαη 

παληειόληα γηα άληξεο 
3.726.764 5.598.274 4.381.317 3.715.165 2.882.843 2.697.310 3.342.225 2.866.873 3.282.446 

6204 

ηαγέξ, δαθέηεο, 

θνξέκαηα, παληειόληα 

γηα γπλαίθεο 

1.620.487 3.719.074 3.187.967 3.293.656 2.718.900 3.476.185 3.318.178 3.496.235 1.891.062 

6207 
εζώξνπρα θαη 

πηηδάκεο γηα άληξεο 
13.766 49.305 167.170 902.790 1.717.011 1.686.135 1.764.699 1.449.470 1.813.116 

6206 
πνπθάκηζα γηα 

γπλαίθεο 
1.988.394 1.869.370 643.582 416.136 1.428.875 1.717.434 1.264.110 1.230.806 1.509.058 

6208 
θαλειάθηα, κεζνθόξηα 

γηα γπλαίθεο 
26.390 75.862 61.229 7.937 7.836 11.579 1.045 161.338 1.121.861 

6214 καληίιηα, θαζθόι 151.949 75.775 31.208 81.250 177.917 877.120 778.900 1.189.033 1.091.585 

6210 

Δλδύκαηα 

θαηαζθεπαζκέλα από 

δηάθνξα πιηθά 

59.329 41.946 12.871 13.008 110.612 361.569 848.001 833.000 898.007 

6205 
ππνπθάκηζα γηα 

άλδξεο 
66.619 114.460 63.211 59.979 39.993 47.068 82.023 251.537 703.420 

6211 
θόξκεο θαη αζιεηηθή 

ελδπκαζία 
159.905 191.515 601.081 123.019 467.337 594.413 112.978 158.153 369.917 

6212 ηεζόδεζκνη 1.407.230 875.348 179.788 257.774 465.074 406.433 385.718 213.875 338.715 

6202 παιηά γηα γπλαίθεο 164.012 313.879 51.580 56.071 100.019 58.379 140.730 299.763 305.740 

6201 παιηά γηα άλδξεο 75.022 315.708 61.543 84.606 73.554 98.542 173.533 198.256 282.268 

6209 Δλδύκαηα γηα βξέθε 52.350 94.080 64.213 133.328 24.301 3.778 8.651 12.312 21.855 

 
ΤΝΟΛΟ 10.059.025 13.809.145 9.818.955 9.526.115 11.281.720 13.053.700 12.994.978 13.217.150 14.172.209 

Πηγή: EUROSTAT/ΕΛΣΤΑΤ 
 

ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ/ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΣΑ ΚΑΠΝΟ 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο DESTATIS, ην ζύλνιν ησλ 

γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ΚΟ 1-24, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αγξνηηθά 

πξντόληα/ηξόθηκα-πνηά-θαπλό, αλήιζαλ ην 2018 ζε €92,29 δηο, έλαληη €92,5 δηο ην 2017 θαη €87,6 

δηο ην 2016, σο απνδίδεηαη δηα ηνπ Γξαθήκαηνο ελ ζπλερεία. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 26 

 
Πηγή: DESTATIS 

 

Σα κεξίδηα ησλ επί κέξνπο δηςήθησλ θσδηθώλ ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, επί ζπλόινπ 

γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ/ηξνθίκσλ-πνηώλ-θαπλνύ, απνδίδνληαη παξαζηαηηθά 

δηά ηνπ αθνινύζνπ Γξαθήκαηνο 27: 
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Πηγή: DESTATIS 

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ειιεληθώλ εμαγσγώλ, επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ/ηξνθίκσλ-πνηώλ-θαπλνύ, θαιύπηνπλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: Φξνύηα (11%). 

γαιαθηνθνκηθά (9%), πνηά (8%), ιαραληθά θαη θξέαο από 7% αληηζηνίρσο, ζπέξκαηα (6%), δηάθνξα 

παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαη θξνύησλ, είδε δαραξνπιαζηηθήο από 5% αληηζηνίρσο, ηρζπεξά, 

δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο, δσνηξνθέο, ιάδηα, αθεςήκαηα θαη κπαραξηθά από 4% 

αληηζηνίρσο, θαπλόο, παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ θαη ηρζπεξώλ, δεκεηξηαθά, θπηά από 3% 

αληηζηνίρσο, δώληα δώα θαη δαραξώδε παξαζθεπάζκαηα από 2% αληηζηνίρσο θιπ. 

Ο ξπζκόο αύμεζεο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ από όιεο ηηο ρώξεο (ζεηξά Α) θαη από Διιάδα (ζεηξά 

Β) μερσξηζηά, θαζώο θαη ην κεξίδην ησλ ηειεπηαίσλ επί ησλ πξώησλ (ζεηξά Γ), ζηηο επί κέξνπο 

δηςήθηεο θαηεγνξίεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ/ηξνθίκσλ-πνηώλ-θαπλνύ, θαηαηαζζόκελεο ζύκθσλα κε 

ην ύςνο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ εθάζηνηε θαηεγνξίαο, ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2010-2018, απνδίδεηαη ελαξγώο δηά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

ΠΗΝΑΚΑ 15 

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΚΟ 04 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

Α 100 107 107 116 121 119 120 143 141 

Β 100 104 120 132 136 158 166 185 186 

Γ 1,53% 1,49% 1,71% 1,75% 1,72% 2,04% 2,11% 1,98% 2,01% 

ΚΟ 20 
    ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 

ΦΡΟΤΣΧΝ 

Α 100 113 117 114 116 129 127 137 137 

Β 100 104 106 108 110 108 101 101 106 

Γ 4,20% 3,88% 3,81% 3,96% 3,96% 3,53% 3,34% 3,08% 3,25% 

ΚΟ 08 ΦΡΟΤΣΑ 

Α 100 104 109 123 124 148 152 161 163 

Β 100 81 75 86 83 74 81 82 77 

Γ 2,35% 1,83% 1,61% 1,64% 1,58% 1,18% 1,26% 1,20% 1,11% 

ΚΟ 22 ΠΟΣΑ 

Α 100 112 118 119 114 117 122 128 133 

Β 100 116 114 107 111 109 124 128 114 

Γ 1,25% 1,30% 1,21% 1,13% 1,22% 1,17% 1,27% 1,25% 1,07% 

ΚΟ 19 ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

Α 100 109 114 129 137 159 167 177 177 

Β 100 112 81 72 78 78 108 119 143 

Γ 1,58% 1,62% 1,11% 0,88% 0,89% 0,78% 1,02% 1,06% 1,27% 

ΚΟ 07 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

Α 100 95 100 109 105 116 123 129 127 

Β 100 72 78 91 86 79 75 75 77 

Γ 1,38% 1,05% 1,07% 1,15% 1,13% 0,94% 0,85% 0,80% 0,84% 

ΚΟ 15 ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΛΑΓΗΑ 

Α 100 137 117 120 118 121 129 131 119 

Β 100 98 100 109 101 105 130 146 157 

Γ 0,80% 0,57% 0,69% 0,72% 0,68% 0,70% 0,80% 0,89% 1,05% 

01-ΖΩΑ ΖΩΝΣΑΝΑ
2% 02-ΚΡΕΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΣΑ 

ΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΙΜΑ
7%

03-
ΙΧΘΤΗΡΑ

4%

04-ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ
9% 05-ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΣΑ ΖΩΪΚΗ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ
1%

06-ΦΤΣΑ
3%

07-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
7%

08-ΦΡΟΤΣΑ
11%

09-ΚΑΦΕ,ΑΦΕΨΗΜΑ, 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

4%
10-ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ

3%

11-ΠΡΟΙΟΝΣΑ 
ΑΛΕΤΡΟΠΟΙΙΑ

1%

12-ΠΕΡΜΑΣΑ
6%

13-ΦΤΣΙΚΑ 
ΕΚΧΤΛΙΜΑΣΑ

1%

14-ΠΛΕΚΣΙΚΕ ΤΛΕ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

ΦΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ
0%

15-ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ
4%

16-ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΚΡΕΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΙΧΘΤΗΡΩΝ

3%

17-ΖΑΧΑΡΩΔΗ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ

2%

18-ΚΑΚΑΟ
5%

19-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ
5%

20-ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΡΟΤΣΩΝ

5%

21-ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 
ΔΙΑΣΡΟΦΗ

4%

22-ΠΟΣΑ
8%

23-ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΑ ΣΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ. ΖΩΟΣΡΟΦΕ
4%

24-ΚΑΠΝΟ
3%
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ΚΟ 03 ΗΥΘΤΖΡΑ 

Α 100 109 107 111 124 128 143 146 140 

Β 100 99 109 106 99 94 111 139 141 

Γ 0,78% 0,71% 0,80% 0,75% 0,63% 0,58% 0,61% 0,75% 0,79% 

ΚΟ 21 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Α 100 89 101 105 113 120 128 136 141 

Β 100 101 67 105 149 177 337 364 414 

Γ 0,26% 0,30% 0,17% 0,26% 0,34% 0,38% 0,68% 0,70% 0,76% 

ΚΟ 17 ΕΑΥΑΡΧΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

Α 100 114 129 134 131 130 131 134 127 

Β 100 114 301 278 293 356 594 302 368 

Γ 0,46% 0,46% 1,06% 0,95% 1,02% 1,24% 2,06% 1,03% 1,32% 

ΚΟ 24 ΚΑΠΝΟ 

Α 100 120 119 117 116 125 125 139 152 

Β 100 119 88 110 84 145 161 123 103 

Γ 1,11% 1,11% 0,82% 1,05% 0,80% 1,29% 1,44% 0,98% 0,75% 

ΚΟ 16 
    ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΚΡΔΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΗΥΘΤΖΡΧΝ 

Α 100 108 120 118 115 122 129 141 152 

Β 100 87 62 106 142 124 193 242 249 

Γ 0,13% 0,10% 0,07% 0,12% 0,16% 0,13% 0,20% 0,22% 0,21% 

ΚΟ 02 
ΚΡΔΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΡΟΗΟΝΣΑ 

ΦΑΓΗΧΝ, ΒΡΧΗΜΑ 

Α 100 116 118 120 121 120 126 135 135 

Β 100 163 106 125 94 99 118 193 209 

Γ 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 

ΚΟ 09    ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑ, ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ 

Α 100 143 137 111 122 129 128 133 117 

Β 100 163 194 182 235 243 291 316 302 

Γ 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 

ΚΟ 12 ΠΔΡΜΑΣΑ 

Α 100 131 165 169 154 161 166 176 177 

Β 100 80 51 149 149 137 121 116 206 

Γ 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 

ΚΟ 18 ΚΑΚΑΟ 

Α 100 108 99 102 122 141 154 147 145 

Β 100 34 37 46 78 104 122 244 187 

Γ 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

ΚΟ 10 ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 

Α 100 135 134 140 144 144 137 136 151 

Β 100 157 49 31 104 36 51 43 38 

Γ 0,10% 0,11% 0,04% 0,02% 0,07% 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 

ΚΟ 05 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΨΌΝΣΑ ΕΧΨΚΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Α 100 119 136 135 131 126 127 150 148 

Β 100 243 492 104 139 99 165 150 126 

Γ 0,07% 0,15% 0,26% 0,05% 0,08% 0,06% 0,09% 0,07% 0,06% 

ΚΟ 06 ΦΤΣΑ 

Α 100 108 107 100 101 102 106 107 109 

Β 100 0 55 85 390 95 318 715 853 

Γ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 

ΚΟ 23 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΣΧΝ 

 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΔΗΓΧΝ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΕΧΟΣΡΟΦΔ 

Α 100 108 126 130 130 134 133 136 140 

Β 100 247 413 135 928 299 285 191 444 

Γ 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 

ΚΟ 13 ΦΤΣΗΚΑ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ 

Α 100 110 122 122 121 129 132 135 154 

Β 100 13.600 35.200 18.100 29.000 19.200 72.900 28.600 22.900 

Γ 0,00% 0,03% 0,08% 0,04% 0,07% 0,04% 0,15% 0,06% 0,04% 

ΚΟ 01 ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ 

Α 100 102 119 135 130 118 136 130 109 

Β 100 133 667 0 183 33 83 67 1.183 

Γ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΟ 11 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΛΔΤΡΟΠΟΗΗΑ 

Α 100 131 126 130 123 130 139 141 166 

Β 100 63 84 134 1.094 253 472 275 100 

Γ 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,07% 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 

ΚΟ 14 

ΠΛΔΚΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Α 100 109 101 112 141 147 150 156 163 

Β 100 - - - - - - - - 

Γ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΟ 1-24 
   ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΨΌΝΣΑ/ΣΡΟΦΗΜΑ-

ΠΟΣΑ-ΚΑΠΝΟ 

Α 100 112 117 120 121 129 133 141 140 

Β 100 98 98 104 104 106 116 118 120 

Γ 0,98% 0,85% 0,82% 0,84% 0,84% 0,81% 0,85% 0,82% 0,83% 

Πεγή: DESTATIS – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

*(Α) Ρπζκόο αύμεζεο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ από όιεο ηηο ρώξεο, (Β) Ρπζκόο αύμεζεο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ από Διιάδα, (Γ) κεξίδην ησλ 
ηειεπηαίσλ επί ησλ πξώησλ  
 

Σν κεξίδην ησλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία 

ζεκείσζε κείσζε ην 2018 ηεο ηάμεσο ηνπ 37,3%, έλαληη 36,9% ην 2017. 

Ζ αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ησλ ΚΟ 01-24 (Σξόθηκα-Πνηά-Καπλόο), παξά ηηο δηαθπκάλζεηο  

ηελ ελλεαηία 2010-2018, εκθάληζε, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, αλνδηθή ηάζε,  θαη 

δηακνξθώζεθε ην 2018 ζην επίπεδν ησλ €795,8 εθαη., έλαληη €770,3 εθαη. ην 2017 θαη €746,3 εθαη. 

ην 2016 (2010: €638 εθαη.). Ζ Γεξκαλία θαηαιακβάλεη δηαρξνληθά ηελ 2
ε
 ζέζε, κεηά ηελ 1

ε
 Ηηαιία, 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ησλ αληηζηνίρσλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ-πνηώλ-θαπλνύ. Σν 

2018 ε Γεξκαλία απεξξόθεζε ην 12,86% ησλ ζπλαθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ (Ηηαιία: 17,25%).  

Ππορ διαμψπθυζη εικψναρ αναθοπικά με ηην θέζη και ηην διασπονική ποπεία ηυν ελληνικϊν 

εξαγυγϊν αγποηικϊν πποφψνηυν/ηποθίμυν-ποηϊν-καπνοω ΚΣΟ (1-24) επί ζςνψλος ανηιζηοίσυν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν, ζημειϊνεηαι ψηι, ζωμθυνα με ζηοισεία ηηρ γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ 

DESTATIS, Γπάθημα(28), η σϊπα μαρ καηαλαμβάνει ηην 20
η
 θέζη μεηαξω ηυν συπϊν-ππομηθεςηϊν 
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ηηρ Γεπμανίαρ ζε ηπψθιμα-ποηά-καπνψ (ΚΣΟ 01-24) με μεπίδιο ηο οποίο, ηο 2018, ανήλθε ζε 0,83%. 

Μεηαξω 2010 και 2018 ηο μεπίδιο ηηρ Ελλάδορ επί ζςνψλος γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηποθίμυν-ποηϊν-

καπνοω καηέγπατε ελαθπά μείυζη, οθειλομένηρ δε αςηήρ ζηο γεγονψρ ψηι ο πςθμψρ αωξηζηρ ηυν 

γεπμανικϊν ειζαγυγϊν απψ Ελλάδα ήηαν σαμηλψηεπορ εν ζςγκπίζει με ηον πςθμψ αωξηζηρ ηος ζςνψλος 

ηυν γεπμανικϊν ειζαγυγϊν ηποθίμυν-ποηϊν-καπνοω. 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 28 

 
Πηγή: DESTATIS 

 

→ Σελ 1
ε
 ζέζε ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ ηξνθίκσλ θαη ηελ 4

ε
 ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

πξνο Γεξκαλία, κε κεξίδην 7,4% επί απηώλ, θαηαιακβάλνπλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (ΚΟ 04) 

κε αμία εμαγσγώλ, ε νπνία, ζύκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, αλήιζε ην 2018 ζε €158,7 

εθαη., έλαληη €152,3 εθαη. ην 2017 θαη €138,3 εθαη. ην 2016 (2010: €81,8 εθαη.). Ζ Γεξκαλία 

παξακέλεη δηαρξνληθά ε 1
ε
 ρώξα-πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, κε κεξίδην 

ην νπνίν, ην 2018, αλήιζε ζε 23,8%.  

Σν κεξίδην ησλ ηπξηώλ κε ΚΟ 0406 αλέξρεηαη ζε 89,8% επί ζπλόινπ εμαγσγώλ ηεο δηςήθηαο 

θαηεγνξίαο ΚΟ 04 θαη αθνξά θπξίσο ηε θέηα. Σν 2018, ε αμία εμαγσγώλ ηπξηώλ πξνο Γεξκαλία 

απμήζεθαλ πεξαηηέξσ θαη δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €142,5 εθαη., έλαληη €139 εθαη. ην 2017 

θαη €128,6 εθαη. ην 2016. Ζ Γεξκαλία ζπληζηά δηαρξνληθά ηελ 1
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ θέηαο.  

Αλνδηθά θηλήζεθαλ θαη νη εμαγσγέο ηνπ ειιεληθνύ γηανπξηηνύ (ΚΟ 0403) πξνο Γεξκαλία, ε αμία 

ησλ νπνίσλ αλήιζε ην 2018 ζε  €8,0 εθαη., έλαληη €6,8 εθαη. ην 2017 (2016: €6,5 εθαη.). Ζ Γεξκαλία 

απνηειεί ηελ 3
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ γηανπξηηνύ, κε κεξίδην 5,1%, ην νπνίν, 

ζεκεησηένλ,  ππνιείπεηαη θαηά πνιύ ησλ αληηζηνίρσλ κεξηδίσλ ηεο Ηηαιίαο (40,2%) θαη ηνπ Ζ.Β. 

(24%).  

Αύμεζε θαηέγξαςαλ νκνίσο θαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο κειηνύ, ε αμία ησλ νπνίσλ, ην 2018, αλήιζε 

ζε €4,6 εθαη., έλαληη €3,7 εθαη. ην 2017. 

→ ηελ 2
ε
 ζέζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ πξνο Γεξκαλία θαη ζηελ 5

ε
 ζέζε ησλ 

αληηζηνίρσλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ παξέκεηλε ε θαηεγνξία κε ΚΟ 20 

(Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαη θξνύησλ), νη εμαγσγέο ηεο νπνίαο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία 

EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, απμήζεθαλ ειαθξώο ζε €153,6 εθαη. ην 2018, έλαληη €152,2 εθαη. ην 2017 

(2016: €151,2 εθαη.). Από ην 2015 θαη εθεμήο, ε Γεξκαλία, κε κεξίδην 14,5%,  θαηαιακβάλεη ηελ 2
ε
 , 

κεηά ηηο ΖΠΑ (κεξίδην 16,1%), ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

ηξνθίκσλ.  

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ εμαγσγώλ (2018: €,6 εθαη.) αληηζηνηρεί ζηελ ππνθαηεγνξία ΚΟ 2005 

(ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα αιιηώο παξά κε μίδη, όρη θαηεςπγκέλα). Κπξηόηεξν πξντόλ νη ειηέο 

ρσξίο μίδη (ΚΟ 200570), νη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ νπνίσλ πξνο Γεξκαλία, αλήιζαλ ζε €42,5 εθαη. 
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ΚΣΟ 01-24

ΕΛΛΑΔΑ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ
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ην 2018, έλαληη €40,9 εθαη. ην 2017 θαη €41,4 εθαη. ην 2016 (2010: €22,2 εθαη.). Αμηνζεκείσηεο 

είλαη επίζεο νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηνπο ΚΟ 200599 (άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή 

δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μύδη), κε εμαγσγέο νη νπνίεο αλήιζαλ, ην 2018, ζε €10,2 εθαη., έλαληη 

€10,4 εθαη. ην 2017 θαη €10,1 εθαη. ην 2016 (2010: 15,5 εθαη. €). 

Σε δεύηεξε ζεκαληηθόηεξε 4ςήθηα ππνθαηεγνξία ζπληζηνύλ νη θνκπόζηεο θξνύησλ (ΚΟ 2008), 

νη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ νπνίσλ πξνο Γεξκαλία αλήιζαλ ην 2018 ζε €51,9 εθαη., έλαληη €50,5 

εθαη. ην 2017 θαη €55,8 εθαη. ην 2016 (2010: €70,6 εθαη.) Οη θνκπόζηεο θξνύησλ πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο ξνδάθηλα (ΚΟ 200870), βεξίθνθα (ΚΟ 200850) θαη κείγκαηα θξνύησλ (ΚΟ 200897), κε 

εμαγσγέο, νη νπνίεο, ην 2018,  αλήιζαλ, ζε €40,3 εθαη., €5,2 εθαη. θαη €4,5 εθαη. ην 2017 θαη 2016 

αληηζηνίρσο.  

Σνπξζί (ΚΟ 2001): Ο εμαγσγέο ηεο ππνθαηεγνξίαο, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο, εκθαλίδνπλ από ην 

2010 θαη εθεμήο ειαθξά απμεηηθή ηάζε. Σν 2018, ε αμία απηώλ αλήιζε ζε €29,8 εθαη., έλαληη €29 

εθαη. ην 2017 θαη €24,4 εθαη. ην 2016 (2010: €23,1 εθαη.). Πεξηιακβάλνπλ ηνπξζί πηπεξηάο (ΚΟ 

20019020) θαη ειηέο δηαηεξεκέλεο ζε μύδη (ΚΟ 20019065), ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο ηεο κελ πξώηεο 

παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο δηαρξνληθά (2018: €16,9 εθαη.), ηεο δε δεύηεξεο ππνθαηεγνξίαο 

δηακνξθώζεθαλ , ην 2018, ζε €9,4 εθαη., έλαληη €4,0 εθαη. ην 2010.  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ρπκώλ θξνύησλ (ΚΟ 2009) πξνο Γεξκαλία αλήιζαλ ην 2018 ζε €3,4 εθαη., 

έλαληη €3,7 εθαη. ην 2017 θαη €3,4 εθαη. ην 2016 (2010: €1,4 εθαη.). 

Πηώζε θαηαγξάθνπλ δηαρξνληθά νη εμαγσγέο δηαηεξεκέλεο ληνκάηαο (ΚΟ 2002), ε αμία ησλ 

νπνίσλ, ην 2018, δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ €2,8 εθαη., έλαληη €4,5 εθαη. ην 2017  (2010: €7,1 

εθαη.).  

ηαζεξόηεηα, ζε ρακειό επίπεδν σζηόζν, θαηαγξάθνπλ, ηέινο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο καξκειάδαο 

(ΚΟ 2007), ε αμία ησλ νπνίσλ, ην 2018, αλήιζε ζε €1,8 εθαη., έλαληη €2,1 εθαη. ην 2017 θαη €1,4 

εθαη. ην 2016. 

→ Οη εμαγσγέο λσπώλ θξνύησλ (ΚΟ 08) ζπληζηνύλ ηελ 3
ε
 ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ θαη ηελ 6
ε
 (κεξίδην 6,7%) επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ καο πξνο Γεξκαλία. Ζ αμία ησλ 

ελ ιόγσ εμαγσγώλ  αλήιζαλ ζε €142,9 εθαη. ην 2018, έλαληη €140,7 εθαη. ην 2017 (2016: €142,8). Ζ 

Γεξκαλία, κε κεξίδην 15,7%, παξακέλεη δηαρξνληθά ε 1
ε
 ρώξα-πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

θξνύησλ. 

Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ζηηο εμαγσγέο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο θαηαιακβάλνπλ ζηαζεξά, ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ηα λσπά ζηαθύιηα (ΚΟ 080610), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ εκθαλίαδνπλ έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο από έηνο εηο έηνο. Σν 2018, ππνρώξεζαλ ζην επίπεδν ησλ  €38,0 εθαη., έλαληη €54,2 

εθαη. ην 2017 (2016: €37,2 εθαη.). Αθνινπζνύλ πνξηνθάιηα (ΚΟ 080510), κε €18,3 εθαη. ην 2018, 

έλαληη €14,9 εθαη. ην 2017 (2016: €26,1 εθαη.), αθηηλίδηα (ΚΟ 081050) κε €15,1 εθαη. ην 2018, 

έλαληη €12,6 εθαη. ην 2017 (2016: €11,2 εθαη.), άιινη θαξπνί δηαηεξεκέλνη (ΚΟ 081190) κε €10,8 

εθαη. ην 2018, έλαληη €10,3 εθαη. ην 2017 (2016: €10,2 εθαη.), θαξπνύδηα (ΚΟ 080711) κε €10,5 

εθαη. ην 2018, έλαληη €8,08 εθαη. ην 2017 (2016: €8,07 εθαη.), θξάνπιεο (ΚΟ 081010), ησλ νπνίσλ 

ε αμία ησλ εμαγσγώλ, θαηαγξάθνληαο ηδηαηηέξσο κεγάιε αύμεζε, δηακνξθώζεθαλ, ην 2018, ζην 

επίπεδν ησλ €8,7 εθαη., έλαληη €3,8 εθαη. ην 2017 (2016: €3,7 εθαη.), λσπά ξνδάθηλα (ΚΟ 080930) 

κε €8,3 εθαη. ην 2018, έλαληη €5,2 εθαη. ην 2017 (2016: €10,2 εθαη.), δηαηεξεκέλα θεξάζηα (ΚΟ 

081210) κε €5,0 εθαη. ην 2018, έλαληη €7,3 εθαη. ην 2017 (2016: €6,2 εθ), βεξίθνθα (ΚΟ 080910) 

κε €5,0 εθαη. ην 2018, έλαληη €2,1 εθαη. ην 2017 (2016: €6,08 εθ), καληαξίληα (ΚΟ 080522) κε €4,6 

εθαη. ην 2018, έλαληη €3,6 εθαη. ην 2017 (2016: €0), θεξάζηα (ΚΟ 080929) κε €4,0 εθαη. ην 2018, 

έλαληη €4,9 εθαη. ην 2017 (2016: €6,0 εθαη.), ζηαθίδεο (ΚΟ 080620) κε €3,3 εθαη. ην 2018, έλαληη 

€1,9 εθαη. ην 2017 (2016: €2,02 εθαη.) θιπ. 

→ Αιθννινύρα Πνηά (ΚΟ 22): Ζ αμία εμαγσγώλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο πξνο Γεξκαλία αλήιζε, 

ην 2018, ζε €72,1 εθαη., έλαληη €70,5 εθαη. ην 2017 θαη €68,1 εθαη. ην 2016 (2010: €58,5 εθαη.). Ζ 

Γεξκαλία, κε κεξίδην 28,3%, απνηειεί καθξάλ ηνλ ζεκαληηθόηεξν πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ αιθννινύρσλ πνηώλ,  

Σελ 1
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο θαηέιαβαλ ην 2018 νη νίλνη 

(ΚΟ 2204), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ, από ην 2010 θαη εθεμήο, ζεκεηώλνπλ, ρακεινύο κελ, αιιά 

ζηαζεξνύο ξπζκνύο αύμεζεο. Σν 2018, ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αλήιζε ζε €31,6 εθαη., 
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έλαληη €29,9 εθαη. ην 2017 θαη €29,2 εθαη. ην 2016 (2010: 26,5 εθαη. €).  

→ Σελ 2
ε
 ζέζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αιθννινύρσλ πνηώλ πξνο Γεξκαλία θαηαιακβάλνπλ  ηα 

απνζηάγκαηα (ΚΟ 2208), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ θηλήζεθαλ γεληθώο αλνδηθά κεηαμύ 2010-2018. 

Σν 2018, ε αμία απηώλ αλήιζε ζε €30,2 εθαη., έλαληη €31,2 εθαη. ην 2017 θαη €31,1 εθαη. ην 2016 

(2010: 24,9 εθαη. €). Κπξηόηεξν εμαγσγηθό πξντόλ απνηειεί ην νύδν (ΚΟ 22089041), ε αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνπ νπνίνπ πξνο Γεξκαλία αλήιζε, ην 2018, ζε €21,1 εθαη., έλαληη €20,4 εθαη. ην 2017 

θαη €20,9 εθαη. ην 2016 (2010: €15,2 εθαη.). Αθνινπζεί ην ηζίπνπξν, νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ, 

ζεκεηώλνληαο κείσζε, δηακνξθώζεθαλ, ην 2018, ζε €30,2 εθαη., έλαληη  €31,2 εθαη. ην 2017. Ζ αμία 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ εμαγσγέο ιηθέξ (ΚΟ 22087010) αλήιζε, ην 2018, ζε €3,3 εθαη., έλαληη 

€3,1 εθαη. ην 2016 θαη €3,3 εθαη. ην 2016 (2010: €401,8 ρηι.). 

→ Σελ 5
ε
 ζέζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ/ηξνθίκσλ-πνηώλ-θαπλνύ 

θαηαιακβάλνπλ ε θαηεγνξία ιίπε (ΚΟ 15), ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη θαη νη εμαγσγέο 

ειαηνιάδνπ. Ζ αμία ησλ εμαγσγώλ ησλ πξντόλησλ ηεο θαηεγνξίαο ελ ζπλόισ, ζεκεηώλνληαο κείσζε, 

δηακνξθώζεθε, ην 2018,  ζην επίπεδν ησλ €55,1 εθαη., έλαληη €57,9 εθαη. ην 2017 θαη  €46,6 εθαη. 

ην 2016. Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 7,56% επί ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο, ζπληζηά 

ηελ 2
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ κεηά ηελ Ηηαιία (κεξίδην 52,3%).  

Ζ ρώξα καο, σο γλσζηόλ, εμάγεη θπξίσο εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν (ΚΟ 150910), νη εμαγσγέο 

ηνπ νπνίνπ πξνο Γεξκαλία αλήιζαλ ην 2018 ζε €50,7 εθαη., έλαληη €43,0 εθαη. ην 2017 θαη €31,1 

εθαη. ην 2016 (2010: €24,8 εθαη.). 

→ Παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα Γεκεηξηαθά (ΚΟ 19): Σν ζεκαληηθό εκπνξηθό απνηέιεζκα ηεο 

θαηεγνξίαο, ην νπνίν απνδίδεηαη δηα ηεο δηακνξθώζεσο ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ, ην 2018, ζην 

επίπεδν ησλ €52,3 εθαη., έλαληη €43,6 εθαη. ην 2017 θαη €41,4 εθαη. ην 2016, ζπλεηέιεζε ζηελ 

βειηίσζε θαηά κία ζέζε, ήηνη από ηελ 7
ε
 ζέζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ θαη 15

ε
 ζέζε επί 

ζπλόινπ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία ην 2017, ζηελ 6
ε
 θαη 14

ε
 ζέζε αληίζηνηρα ην 2018. Ζ 

Γεξκαλία, κε κεξίδην 19,22%, ζπληζηά ηελ 1
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο 

θαηεγνξίαο.  

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο θαηεγνξίαο θαηαιακβάλνπλ ηα κείγκαηα θαη δπκάξηα γηα ηελ παξαζθεπή 

πξντόλησλ αιεπξνπνηίαο (ΚΟ 190120), ησλ νπνίσλ ε αμία ησλ εμαγσγώλ ύςνπο €29,2 εθαη. ην 

2018, θηλήζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηνπ 2017.  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ΚΟ 1905 (Πξντόληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή 

κπηζθνηνπνηίαο), δηπιαζηαζζείζεο έλαληη 2017, αλήιζαλ ζε €14,2 εθαη. (2017: €7,8 εθαη.), ρσξίο 

σζηόζν λα πξνζεγγίζνπλ ην επίπεδν ηνπ  εμαγσγηθνύ απνηειέζκαηνο ηνπ 2010 (€18,3 εθαη.).  

Αλνδηθά θηλήζεθαλ, ηέινο θαη νη ληθάδεο δεκεηξηαθώλ (ΚΟ 1904), απμεζείζεο €4,5 εθαη. ην 2018, 

έλαληη €3,0 εθαη. ην 2017 (2016: €3,2 εθαη.). 

→ Νσπά Λαραληθά (ΚΟ 07): Δπί ηε βάζεη ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ ηνπ ΚΟ 07, ηα λσπά 

ιαραληθά θαηαιακβάλνπλ ηελ 6
ε
 ζέζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ-πνηώλ-θαπλνύ θαη ηελ 

16
ε
 ζέζε ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία. Ζ αμία ησλ εμαγσγώλ, ην 2010-2018, 

ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 30,34%. Σν 2018, θαηεγξάθε κηθξή άλνδνο, κε απνηέιεζκα νη 

εμαγσγέο λα δηακνξθσζνύλ ζην επίπεδν ησλ €46,3 εθαη., έλαληη €44,8 εθαη. ην 2017 (2016: €49,1 

εθαη.). Ζ Γεξκαλία παξακέλεη δηαρξνληθά ε 1
ε
 ρώξα-πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ λσπώλ 

ιαραληθώλ, ην κεξίδην ηεο νπνίαο όκσο, έρνληαο ππνρσξήζεη ζεκαληηθά ην 2010-2018 πξνο όθεινο 

ησλ εμαγσγώλ Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, Πνισλίαο, δηακνξθώζεθε, ην 2018,  ζην επίπεδν ηνπ 27,6%, 

έλαληη κεξηδίνπ 43,9% ην 2010.  

Κπξηόηεξα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα ζπαξάγγηα (ΚΟ 070920), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

ζηελ Γεξκαλία αλήιζαλ, ην 2018, ζε €17,2 εθαη. €17,2 εθαη. ην 2017. Δλ ζπγθξίζεη, σζηόζν, κε ην 

2010, όηαλ νη εμαγσγέο καο επέηπραλ εκπνξηθό απνηέιεζκα ύςνπο €26,8 εθαη., δηαπηζηώλεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε.  

Σελ 2
ε
 ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη πηπεξηέο (ΚΟ 070960), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ, ην 2018, 

δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €9,1 εθαη., έλαληη €10,4 εθαη. ην 2017  €5,5 εθαη. (2010: €5,5 

εθαη.). Διαθξά κείσζε θαηέγξαςαλ ην 2018 νη εμαγσγέο κεηγκάησλ ιαραληθώλ πξνζσξηλά 

δηαηεξεκέλσλ (ΚΟ 071190), ε αμία ησλ νπνίσλ δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ €5,8 εθαη., έλαληη 
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€6,1 εθαη. ην 2017. εκαληηθόηεξα πξντόληα ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο ζε 6ςήθηα αλάιπζε είλαη ε 

θάππαξε (ΚΟ 07119070) κε εμαγσγέο €2,8 εθαη. ην 2018 θαη κείγκαηα δηαθόξσλ ιαραληθώλ (ΚΟ 

07119010, 07119080, 07119030) κε εμαγσγέο €3,6 εθαη. ην ίδην έηνο αλαθνξάο (2011: €3,3 εθαη.). 

Σελ 3
ε
 ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα αγγνύξηα (ΚΟ 070700), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ αλήιζαλ ην 2018 

ζε €5,5 εθαη., έλαληη €4,7 εθαη. ην 2017 (2016: €7,6 εθαη.), παξακέλνληαο καθξηά από ηελ επίδνζε 

ηνπ 2010 (€20,2 εθαη.). 

εκαληηθή άλνδν θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο ιαραληθώλ άβξαζησλ ή βξαζκέλσλ ζην λεξό ή ζηνλ 

αηκό, θαηεςπγκέλσλ (ΚΟ 0710), ε αμία ησλ νπνίσλ δηακνξθώζεθε, ην 2018, ζην επίπεδν ησλ €4,0 

εθαη., έλαληη €3,4 εθαη. ην 2017. Οη εμαγσγέο ειηώλ πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ (ΚΟ 071120) 

αλήιζαλ ην 2018 ζε €1,8 εθαη. θαη λσπώλ (ΚΟ 070992) ζε €676,6 ρηι. 

Σέινο, ε θαηεγνξία ησλ λσπώλ ιαραληθώλ (ΚΟ 07) πεξηιακβάλεη πιεζώξα άιισλ πξντόλησλ 

(όπσο ηνκάηεο, παηάηεο, κειηηδάλεο θα) κε κηθξόηεξε αμία εμαγσγώλ θαη ζεκαληηθέο δηαρξνληθέο 

δηαθπκάλζεηο. 

→ Γηάθνξα Παξαζθεπάζκαηα Γηαηξνθήο (ΚΟ 21): εκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ, ην 2018, νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο, ε αμία ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε €37,1 εθαη., έλαληη €30,1 εθαη. ην 2017 θαη €31,5 

εθαη. ην 2016 (2010: €8,3 εθαη.). Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 12,8%, απνηειεί ηελ 2
ε
 ρώξα-πξννξηζκό, 

κεηά ηελ Κύπξν, ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο.  

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ εμαγσγώλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο (64,2%) θαηαιακβάλνπλ ηα πξντόληα 

ηεο ππνθαηεγνξίαο Λνηπά (ΚΟ 210690), ε αμία ησλ νπνίσλ αλήιζε ην 2018 ζε €26,9 εθαη., έλαληη 

€21,2 εθαη. ην 2017 θαη €21,8 εθαη. ην 2016 (2010: €5,8 εθαη.). Έπνληαη νη εμαγσγέο παγσηνύ (ΚΟ 

210500), ε αμία ησλ νπνίσλ, ην 2018, κεηώζεθε ειαθξά θαη δηακνξθώζεθε ζε €3,4 εθαη., έλαληη 

€4,3 εθαη. ην 2017 θαη €5,2 εθαη. ην 2016. Σέινο, νη εμαγσγέο ζάιηζαο (ΚΟ 2103) αλήιζαλ, ην 

2018, ζε €2,1 εθαη., ελώ ηα παξαζθεπάζκαηα γηα ζνύπεο θαη δσκνύο (ΚΟ 2104) ζε €2,0 εθαη. 

→ Ηρζπεξά (ΚΟ 03): ηελ 8
ε
 ζέζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ-πνηώλ θαη 18

ε
 ζέζε ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία ελ ζπλόισ θαηαηάζζνληαη ηα ηρζπεξά. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο 

ηρζπεξώλ ζηελ Γεξκαλία απμήζεθαλ, ην 2018, ζε €30,4 εθαη., έλαληη €28,4 εθαη. ην 2017 θαη €26,0 

εθαη. ην 2016 (2010: €22,7 εθαη.). Ζ Γεξκαλία, κε κεξίδην 4,4%, απνηειεί κόιηο ηλε 6
ε
 ρώξα-

ππνδνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηρζπεξώλ, Πξνεγνύληαη Ηηαιία (36,9%), Ηζπαλία (13,7%), 

Οιιαλδία (11,2%), Γαιιία (8,5%) θαη Πνξηνγαιία (6,9%).  

Κπξηόηεξν εμαγσγηθό πξντόλ ηεο θαηεγνξίαο παξακέλεη ε ηζηπνύξα (ΚΟ 030285), ε αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηεο νπνίαο αλήιζε, ην 2018, ζε €12,5 εθαη., έλαληη €12,3 εθαη. ην 2017.  

εκαληηθόηεξν αθνινύζσο πξντόλ ηεο θαηεγνξίαο απεηέιεζαλ γηα πξώηε θνξά ηα καιάθηα (ΚΟ 

0307), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ ζηελ Γεξκαλία, ην 2018, ζεκεηώλνληαο πεξαηηέξσ αύμεζε, αλήιζαλ 

ζε €8,8 εθαη., έλαληη €7,4 εθαη. ην 2017 θαη €6,5 εθαη. ην 2016 (2010: €3,4 εθαη.), ελώ νη εμαγσγέο 

ιαβξαθίνπ (ΚΟ 030284), ππνρώξεζαλ ην 2018 ζην επίπεδν ησλ €4,1 εθαη., έλαληη €4,8 εθαη. ην 

2017 (2016: €4,4 εθαη.). 

→ Εαραξώδε Παξαζθεπάζκαηα (ΚΟ 17): Αμηνζεκείσηε, ελ θαηαθιείδη, είλαη ε πνξεία ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ δαραξσδώλ παξαζθεπαζκάησλ πξνο Γεξκαλία, από ην 2010 θαη εθεμήο, παξά 

ηελ θάκςε πνπ θαηέγξαςαλ ην 2018. Οη εμαγσγέο αλαθέξνληαη, ζρεδόλ απνθιεηζηηθά, ζε πξντόληα 

ηνπ ΚΟ 070490, ζε νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαξακέιεο θαη θνπθέηα. Σν 2010, νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο αλήξρνλην ζε €8,6 εθ, ελώ ην 2018 πξνζέγγηζαλ ηελ αμία ησλ €16,5 εθαη. 

 


