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ΘΕΜΑ:  «Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή – Εξωτερικό Εμπόριο 

Γερμανίας» 

 

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του γερμανικού εξωτερικού εμπορίου για τον μήνα 

Δεκέμβριο του 2020 έδωσε στην δημοσιότητα η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή 

(DESTATIS). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η Γερμανία εξήγαγε αγαθά αξίας 100,7 δις € και 

εισήγαγε αντιστοίχως αγαθά συνολικής αξίας 85,9 δις €. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 

του 2019, οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές κατά 3,5% το 

Δεκέμβριο του 2020. Στο σύνολο του 2020, οι εξαγωγές ήταν 9,3% και οι εισαγωγές 7,1% 

χαμηλότερες από το 2019. 

 

Το γερμανικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2020, 

πλεόνασμα 14,8 δις € έναντι 15,1 δις € τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε επίσης πλεόνασμα, τον Δεκέμβριο 2020, 28,2 δις € στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται το ισοζύγιο εμπορίου αγαθών και προϊόντων (+17,3 δις €), οι 

υπηρεσίες (+2,5 δις €), το πρωτογενές εισόδημα (+14,21 δις €) και το δευτερογενές εισόδημα 

(-5,8 δις €). Τον αντίστοιχο μήνα του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε 

πλεόνασμα 25,3 δις € 

Εξωτερικό Εμπόριο με χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Τον Δεκέμβριο 2020 η Γερμανία εξήγαγε προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αγαθά συνολικής αξίας 51,4 δις €, ενώ αντίστοιχα εισήγαγε αγαθά από αυτές τις χώρες 

συνολικής αξίας 46,0 δις €. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, οι γερμανικές εξαγωγές 

προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 4,2% και οι εισαγωγές από 

τις χώρες αυτές αυξήθηκαν, επίσης, κατά 6,0%. Αγαθά συνολικής αξίας 35,7 δις € (+2,8%) 

εξήχθησαν προς τις χώρες της ευρωζώνης τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ αντίστοιχα η αξία 

των εμπορευμάτων και αγαθών που εισήχθησαν στην Γερμανία από τις χώρες της ευρωζώνης 

ανήλθαν σε 31,1 δις € (+3,1%). Προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη 

της ευρωζώνης οι γερμανικές εξαγωγές, τον Δεκέμβριο του 2020, ανήλθαν σε 15,7 δις € 

(+7,6%), ενώ η αξία των προϊόντων που εισήχθησαν στην Γερμανία από τις χώρες αυτές 

ανήλθαν σε 15,0 δις € (+12,5%). 

 

Εξωτερικό Εμπόριο με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

 

Οι γερμανικές εξαγωγές αγαθών και προϊόντων προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(τρίτες χώρες) ανήλθαν, τον Δεκέμβριο 2020, σε 49,2 δις €, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές 

αυτές τις χώρες ανήλθαν σε 39,8 δις €. Σε σύγκριση προς τον Δεκέμβριο 2019, οι γερμανικές 

εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 1,1% και οι εισαγωγές της Γερμανίας από τις 

ίδιες χώρες αυξήθηκαν κατά 0,8%. 

 

Εμπορικές Συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο   

 

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, οι γερμανικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο 

μειώθηκαν κατά 3,3% στα 5,0 δις € τον Δεκέμβριο του 2020. Επίσης οι γερμανικές 

εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 11,4% στα 2,8 δις €. Μετά από μία 

μεταβατική περίοδο έως τα τέλη του 2020, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου τέθηκε σε ισχύ προσωρινά την 1η 

Ιανουαρίου του 2021. Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά 

και την τελωνειακή ένωση, η έξοδός του από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον 

ολοκληρωθεί. 

 

Αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στο εμπόριο με επιλεγμένες χώρες  

 

Τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση προς τον Δεκέμβριο του 2019, οι γερμανικές 

εξαγωγές προς τη Κίνα αυξήθηκαν κατά 11,6% στα 9,3 δις €. Οι γερμανικές εξαγωγές προς 

τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,4% στα 9,2 δις €, καταγράφοντας την πρώτη αύξηση των 

γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2020. Αντίστοιχα τον 

Δεκέμβριο του 2020 οι γερμανικές εισαγωγές από την Κίνα ανήλθαν σε 10,0 δις € και από τις 

ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,2% φθάνοντας στα 5,6 δις €. 

 

Αποτελέσματα γερμανικού εξωτερικού εμπορίου για το 2020 

 

Για το 2020 η Γερμανία εξήγαγε αγαθά συνολικής αξίας 1.204,7 δις €, ενώ αντίστοιχα 

εισήγαγε αγαθά συνολικής αξίας 1.025,6 δις €. Η μείωση των γερμανικών εξαγωγών κατά 

9,3% και των εισαγωγών κατά 7,1%, σε σύγκριση προς το 2019, ήταν οι μεγαλύτερες, τόσο 

για τις εξαγωγές, όσο και για τις εισαγωγές από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 

του 2009. Κατά την διάρκεια της κρίσης αυτής οι γερμανικές εξαγωγές είχαν παρουσιάσει 

μείωση κατά 18,4% και οι εισαγωγές κατά 17,5%. 

 

 

 

Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε για το 2020 πλεόνασμα 179,1 δις €. Αυτό 

σημαίνει ότι το πλεόνασμα, όσον αφορά τις γερμανικές εξαγωγές, μειώθηκε για τέταρτη 
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συνεχόμενη χρονιά. Ένα χαμηλότερο πλεόνασμα για τις γερμανικές εξαγωγές από το έτος 

2020 αναφέρθηκε το 2011, όταν το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα +58,7 δις €. Για το 

2019 το πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε στα +224,0 δις € 

 

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας για το 2020 

 

Η πλειοψηφία των γερμανικών προϊόντων εξήχθησαν το 2020 προς τις ΗΠΑ. Παρόλο που οι 

γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12,5%, στα 103,8 δις €, σε σύγκριση με 

το 2019, οι ΗΠΑ κατέκτησαν και πάλι την πρώτη θέση στο κατάλογο των σημαντικότερων 

πελατών των γερμανικών προϊόντων. Η Κίνα κατατάσσεται στην δεύτερη θέση με 95,9 δις € 

(-0,1%  με το 2019) ακολουθούμενη από την Γαλλία με 91,0 δις € (-14,6%). 

 

Αντίστοιχα ο κυριότερος προμηθευτές της Γερμανίας σε προϊόντα και εμπορεύματα, για το 

2020, είναι η Κίνα με εισαγωγές συνολικής αξίας 116,2 δις € (+5,6% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος). Η Ολλανδία κατέχει την δεύτερη θέση, μεταξύ των σημαντικότερων 

προμηθευτριών – χωρών της Γερμανίας, με εξαγωγές συνολικής αξίας 88,4 δις € (-9,6% σε 

σύγκριση προς το προηγούμενο έτος) και τις ΗΠΑ να καταλαμβάνουν τη τρίτη θέση με 

εξαγωγές προς την Γερμανία συνολικής αξίας 67,8 δις € (-5,0%). 
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