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Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Βάδης Βυρτεμβέργης 2022 
 
 

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βάδη Βυρτεμβέργη το 2022, 

σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της στατιστικής Αρχής του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης. Ειδικότερα 

οι εξαγωγές προϊόντων από Ελλάδα προς το κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης αυξήθηκαν κατά 18,3% σε 

σχέση με το 2021 και έφθασαν από 409 εκατ. ευρώ σε 484 εκατ. ευρώ. Η Βάδη Βυρτεμβέργη κατέχει μερίδιο 

16% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία ενώ η Ελλάδα αποτελεί τον 51ο εμπορικό 

εταίρο. Το 11% των συνολικών μας εισαγωγών από τη Γερμανία προήλθε από τη Βάδη Βυρτεμβέργη. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση κατά 31,2% στις εισαγωγές της Βάδης 

Βυρτεμβέργης, οι οποίες ανήλθαν σε 259 δις ευρώ. Τις πέντε πρώτες θέσεις ως προς τις εξαγωγές στη Βάδη 

Βυρτεμβέργη το 2022 καταλαμβάνουν η Κίνα (38,9 δις ευρώ / +111%), η Ελβετία (18,6 δις ευρώ / +16%), η 

Ιταλία (17,9 δις ευρώ / +16,7%), οι Η.Π.Α. (16,4 δις ευρώ / +25%) και η Ολλανδία (14 δις ευρώ / +12%).  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη των διμερών εμπορικών ανταλλαγών 

Ελλάδας – Βάδη Βυρτεμβέργης για το έτος 2022. 

 
Διμερές εμπόριο Ελλάδα / Βάδη 

Βυρτεμβέργη (εκατ. ευρώ) 
2022 2021 Μεταβολή % 

Όγκος Εμπορίου 1.407 1.391 1,15% 

Εξαγωγές προς Βάδη Βυρτεμβέργη 484 409 18,3% 

Εισαγωγές από Βάδη Βυρτεμβέργη 923 982 -6,01% 

Εμπορικό ισοζύγιο -439 -573 -23,38% 

 

Οι 10 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων που εισήγαγε η Βάδη Βυρτεμβέργη από την Ελλάδα το 

2022 αναλύονται, στον ακόλουθο πίνακα. 

Αξιόλογη αύξηση παρατηρείται σε μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, ηλεκτρονικό και οπτικό 

εξοπλισμό, μέταλλα και τρόφιμα ενώ τα ποτά και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καταγράφουν μείωση. 

 

Εξαγωγές Ελλάδας προς Βάδη Βυρτεμβέργη 
2022 

εκατ. ευρώ 
% επί 

συνόλου 
% μεταβολή 
έναντι 2021 

Τρόφιμα και προϊόντα διατροφής 165,66 34,2 + 19,9 

Μέταλλα 59,77 12,3 + 61,7 

Φαρμακευτικά προϊόντα 45,21 9,3 + 6,2 

Χημικά προϊόντα 26,76 5,5 + 2,2 

Ποτά 20,10 4,1 - 21,4 

Αγροτικά προϊόντα 18,74 3,9 + 4,4 

Υφάσματα 16,14 3,3 - 3,4 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 13,58 2,8 - 20,7 

Μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, ηλεκτρονικός και 
οπτικός εξοπλισμός 

12,77 2,6 +167,7 

Ενδύματα 12,09 2,5 - 4,2 
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Οι 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εισήγαγε η Ελλάδα από τη Βάδη Βυρτεμβέργη το 2022 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Σημαντική αύξηση καταγράφεται σε χαρτικά, χημικά προϊόντα και 

επιβατικά οχήματα ενώ μείωση παρατηρείται στα φάρμακα και στα πλαστικά προϊόντα. 

 

Εισαγωγές Ελλάδας από Βάδη Βυρτεμβέργη 
2022 

εκατ. ευρώ 
% επί 

συνόλου 
% μεταβολή 
έναντι 2021 

Φαρμακευτικά προϊόντα 237,40 25,7 - 32,3 

Μηχανολογικός εξοπλισμός – μηχανές 112,60 12,2 - 9,2 

Μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, ηλεκτρονικός και 
οπτικός εξοπλισμός 

112,15 12,1 - 9,9 

Χημικά προϊόντα 80,65 8,7 + 34,2 

Επιβατικά οχήματα 75,14 8,2 + 36,2 

Τρόφιμα και προϊόντα διατροφής 52,45 5,7 + 16,2 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 44,78 4,8 + 4,4 

Χαρτικά προϊόντα 35,33 3,8 + 49,2 

Πλαστικά προϊόντα 32,13 3,5 - 17,6 

Τεχνουργήματα από μέταλλα 30,32 3,3 + 17,3 

 

Από τα ανωτέρω συγκρατούμε ότι το 34% της αξίας των προϊόντων που εξάγει η χώρα μας στο 

ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης αφορά σε τρόφιμα και προϊόντα διατροφής (το 

αντίστοιχο ποσοστό εξαγωγών μας τροφίμων και προϊόντων διατροφής στη Βαυαρία ανέρχεται σε περίπου 

36%), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, εκτιμάται περί το 75-80%, κατευθύνεται μέσω των εδώ 

ελληνικών συμφερόντων εισαγωγέων / διανομέων τροφίμων στα πολυάριθμα ελληνικά εστιατόρια στη 

Γερμανία. 

Κατά συνέπεια, στόχος είναι η παράλληλη ανάπτυξη των εμπορικών συνεργασιών των ελληνικών 

εταιριών τροφίμων με τις μεγάλες γερμανικές αλυσίδες λιανεμπορίου ώστε να διευρυνθεί η γκάμα των 

ελληνικών προϊόντων, εκτός από τα δημοφιλή ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα, οι ελιές και το γιαούρτι, που 

θα προσφέρονται στους γερμανούς καταναλωτές. 

Προς τούτο θα πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη διοργάνωση σε τακτά χρονικά 

διαστήματα εκδηλώσεων προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων μας στην άκρως 

ανταγωνιστική γερμανική αγορά. Σε αυτήν την κατεύθυνση το Γραφείο μας συνδράμει την πρωτοβουλία 

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ως προς τη διοργάνωση δράσης προβολής ελληνικών προϊόντων (in store promotion) σε 4 

ιδιόκτητα καταστήματα της αλυσίδας REWE στο Μόναχο. 

 


