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Αγαπητή κυρία Ζορμπά,

σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας επισυνάπτω άρθρα για τις ελληνογερμανικές εμπορικές 
σχέσεις. Το τελευταίο άρθρο του 2012 αποτελεί έρευνα που έκανα ως εκπρόσωπος του Γερμανικού 
Κέντρου Επενδύσεων και Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (Germany Trade and Invest). Στην 
ιστοσελίδα του GTAI www.atai.de δημοσιεύονται όλα τα άρθρα που γράφω για την Ελλάδα. 
http://www.qtai.de/GTAI/Naviqation/DE/Trade/Service/suche.html?dateFrom=&dateTo=&facets% 
5Bcountrv%
5D-GRIECHENLAND&formId=7880&hitsPerPaqe=10&searchTerm-&sort=date desc&paaeBlock% 
3D1-11-20

Σας επισυνάπτω και τα αποσπάσματα από τις Ετήσιες Εκθέσεις του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που αφορούν στις ελληνογερμανικές σχέσεις και είχα γράψει τα τελευταία 
χρόνια.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Μιχαέλα Μπαλή 
Εκπρόσωπος
Germany Trade and Invest
Γερμανικό Κέντρο Επενδύσεων και Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου 
Τηλ. (απευθείας)
Τηλ. (Κέντρο)
Fax.
www.qtai.de
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
(Έρευνα Germany Trade and Invest)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛ.ΣΤΑΤ η Γερμανία για 
άλλη μια χρονιά διατήρησε την πρωτιά της ως ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Ελλάδας έχοντας ως βάση τον όγκο των συνολικών συναλλαγών. Επί δεκαετίες το διμερές 
εμπόριο κατέγραφε αύξηση ωστόσο ήδη από το 2010 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή αλλά και σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Γερμανίας, η αξία των ελληνογερμανικών εμπορικών συναλλαγών 
υποχώρησε κατά 11,3% και 7,3% αντίστοιχα. Το 2011 η μείωση ανήρθε σε 7% σε σχέση με 
το 2010 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή με συνολικό όγκο συναλλαγών στα 6,3 

δις ευρώ.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία βασισμένη σε ολόκληρο το 2011 καταγράφει μείωση 
της τάξης του 10,7% στην αξία των συναλλαγών που ανέρχονται σε 7 δις ευρώ.

Το 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση 
ως χώρα απορρόφησης ελληνικών προϊόντων με μερίδιο 8% έναντι 9,6% της Ιταλίας που 
προηγείται. Αντίθετα η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση στην πλευρά των ελληνικών 
εισαγωγών με μερίδιο 10,6% έναντι 9,3% της Ρωσίας που ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας η Ελλάδα 
κατέλαβε στην κατάταξη των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας για το 2011 από την πλευρά 
των εισαγωγών την 49η θέση πέφτοντας τέσσερις θέσεις σε σχέση με το 2010, μετά την 
Τουρκία (20η θέση), τη Ρουμανία (24η θέση), την Πορτογαλία (32η θέση) και την Αλγερία (48η 
θέση). Το μερίδιο της Ελλάδας στις γερμανικές εισαγωγές ανήρθε το 2011 σε 0,21% (1,9 δις 
ευρώ). Από την πλευρά των εξαγωγών η Ελλάδα έπεσε από την 33η θέση το 2010 και την 
25η το 2009 στην 38η θέση με μερίδιο επί των συνολικών γερμανικών εξαγωγών της τάξεως 

του 0,48%.

Οι ελληνικές πωλήσεις στη Γερμανία κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 0,02% σύμφωνα με 
την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας σε σχέση πάντα με το 2010.



Μειωμένη κατά 14,2% ήταν η αξία των ελληνικών εισαγωγών από τη Γερμανία σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεγονός που αντανακλά μεταξύ 
άλλων τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

σε εκατ. €
2010
1.-3. τρίμηνο

2011
1.-3.τρίμηνο

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 2.409 2.274

Εμπορικό Ισοζύγιο 2.666 2.423

Γερμανικές αποστολές στην Ελλάδα 4.116 3.887

Γερμανικές παραλαβές από την Ελλάδα 1.450 1.464

Ισοζύγιο Υπηρεσιών -1.850 -1.921

Εισροές -

Εκροές - -

Τρέχουσες Μεταβιβάσεις -474 -450

Κίνηση κεφαλαίων -4.805 -24

Καθαρές γερμ. τοποθετήσεις στην Ελλάδα -4.671 -1.071

Άμεσες επενδύσεις -52 -219

Αξιόγραφα -5.599 3.492

Καθαρές ελλ. τοποθετήσεις στη Γερμανία 586 1047

Άμεσες επενδύσεις 22 30

Αξιόγραφα 154 274

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας (Φεβρουάριος 2012)

Τα τελικά και τα αρχικά προϊόντα κυριάρχησαν μεταξύ των γερμανικών αποστολών στην 

Ελλάδα (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010: 67% και 10,9%) σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή 
Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Οι σημαντικότερες υποκατηγορίες σύμφωνα με την 
κατάταξη (ΕΘ\Λ/ 2002) ήταν τα «φαρμακευτικά προϊόντα» με μερίδιο 12,7% και τα 
«αυτοκίνητα και τροχόσπιτα» με μερίδιο 4,2% επί των συνολικών εξαγωγών της Γερμανίας



στην Ελλάδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Γ ε ρ μ α ν ια -Ε λ λ α δ α )

Εκατ. €

2010
1.-3.
τρίμηνο

2011
1.-3.
τρίμηνο

Εισπράξεις, συνολικά - -

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες - -

Μεταφορικές Υπηρεσίες 230 214

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 39 41

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 40 48

Άλλες υπηρεσίες 172 137

Πληρωμές, συνολικά - -

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες - -

Μεταφορικές Υπηρεσίες 1.128 1.077

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 0 0

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 5 2

Άλλες υπηρεσίες 217 223

Πηγή: Γερμανική Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Φεβρουάριος 2012)

Τελικά προϊόντα και τρόφιμα φυτικής προέλευσης κυριαρχούσαν την ίδια χρονική περίοδο 
στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία με 41,2% και 19,6%αντίστοιχα. Τα 
«φαρμακευτικά προϊόντα», τα «ημικατεργασμένα προϊόντα από αλουμίνιο» και οι «συσκευές 
για την παραγωγή ενέργειας» αποτελούν τα σημαντικότερα τελικά προϊόντα από πλευράς 
απορρόφησης από τη γερμανική αγορά. Τα μερίδιά τους στο σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών στη Γερμανία έφτασαν αντίστοιχα το 14,4%, 6,5% και 5,7%.

Το έλλειμμα (από ελληνικής πλευράς) στο διμερές εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε τα τρία 
πρώτα τρίμηνα του 2011 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ομοσπονδιακής Κεντρικής 
Τράπεζας της Γερμανίας κατά 9,1% και έφτασε τα 2.423 εκατ. ευρώ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι γερμανικές επενδύσεις αυξάνονταν τα τελευταία χρόνια αργά αλλά σταθερά, παρόλο



που δεν επετεύχθη, να εγκατασταθούν βιομηχανίες κλειδιά σε αυτήν κυρίως λόγω της 
απόστασης από τα κέντρα αποφάσεων, του αυξημένου μεταφορικού κόστους και των 
γραφειοκρατικών και φορολογικών εμποδίων.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

2006 2007 2008 2009

Ά μεσες επενδύσεις 1.712 1.928 3.184 3.434

Αριθμός 131 129 152 153

Απασχολούμενοι σε χιλ.. 24 23 37 36

Κύκλος εργασιών (σε δις €) 6,9 7,7 11,0 10,7

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας

Το μερίδιο της Ελλάδας στις γερμανικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκε μηδαμινά 
από 0,37% το 2008 σε 0,38% το 2009. To 20091 οι επενδύσεις ανέρχονταν σε 3.434 
εκατ. ευρώ, έναντι 3.184 εκατ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 8%.

Περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού γερμανικού επενδυτικού κεφαλαίου στην 
Ελλάδα συγκεντρώθηκε το 2009 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κεντρικής 
Τράπεζας της Γερμανίας (άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανά οικονομικό κλάδο 
Γερμανών επενδυτών) στον κλάδο: «Real Estate, μίσθωση κινητών αγαθών, προσφορά 
υπηρεσιών κυρίως για επιχειρήσεις» (άμεσες: 1.354 εκατ. €, μερίδιο: 39%) και κυρίως 
στις εταιρείες συμμετοχών (άμεσες: 1.182 εκατ. €, μερίδιο: 34%). 30% των άμεσων 
επενδύσεων συγκεντρώθηκε στον τομέα «συγκοινωνία και διαβίβαση πληροφοριών» 
(1036 εκατ. €) και 19% στην μεταποίηση και ειδικότερα στην κατασκευή αυτοκινήτων και 
τμημάτων αυτοκινήτων (135 εκατ. €) και στη χημική βιομηχανία (165 εκατ. €). Το 
επενδυτικό κεφάλαιο στον τομέα του “Real Estate” αυξήθηκε σε σχέση με τον 
προηγούμενο του έτους αναφοράς χρόνο (2008) κατά 14,5% και στον τομέα της 
μεταποίησης μειώθηκε κατά 6,5%. Το επενδυτικό κεφάλαιο στον τομέα «συγκοινωνία και 
διαβίβαση πληροφοριών» αυξήθηκε κατά 17%.

Στην Ελλάδα υπήρχαν το 2009 περίπου 153 γερμανικές επιχειρήσεις, που

1 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της 
Γερμανίας.



απασχολούσαν 36.000 συνεργάτες και πραγματοποιούσαν ετήσιο τζίρο περίπου της 
τάξεως των 10,7 δις ευρώ (Στοιχεία 2009).

Ελληνικές επενδύσεις στη Γερμανία (σε  ε κ α τ . Ευ ρ ώ )

2006 2007 2008 2009

Ά μ ε σ ε ς  ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς 134 181 208 178

Αριθμός
13 16 15 11

Απασχολούμενοι σε χιλ..
2 2 2 2

Κύκλος εργασιών (σε δις €) 0,4 0,5 0,7 0,4

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας

Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Γερμανία ανέρχονται σε 178 εκ. ευρώ το 2009. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας έντεκα 
επιχειρήσεις απασχολούσαν δύο χιλιάδες εργαζόμενους με κύκλο εργασιών της τάξης 
των 0,4 εκατ. ευρώ.


