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ΠΡΟΣ: - Β3 Διεύθυνση  
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
 
ΘΕΜΑ: «Γερμανική Κεντρική Στατιστική Αρχή – Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας» 
 
Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία της Γερμανικής Κεντρικής 
Στατιστικής Αρχής (DESTATIS), το Μάϊο 2021 οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
0,3% και οι εισαγωγές αντίστοιχα κατά 3,4% σε ημερολογιακή και εποχιακά 
προσαρμοσμένη βάση σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021. Με βάση τα μέχρι στιγμής 
επεξεργασμένα στοιχεία οι γερμανικές εξαγωγές ήταν κατά 0,3% χαμηλότερες και οι 
εισαγωγές αντίστοιχα κατά 9,4% υψηλότερες συγκριτικά προς τον Φεβρουάριο 2020, 
το μήνα πριν την επιβολή των πρώτων περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 
 
Το Μάϊο 2021 η Γερμανία εξήγαγε αγαθά συνολικής αξίας 109, 4 δις € και εισήγαγε 
αντίστοιχα αγαθά και προϊόντα συνολικής αξίας 97,1 δις €. Σε σύγκριση προς τον Μάϊο 
2020, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36,4% και οι εισαγωγές κατά 32,6%. 
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Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε πλεόνασμα 12,3 δις €. Τον αντίστοιχο 
μήνα Μάϊο 2020 το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου είχε ανέλθει σε 7,0 δις €. Σε 
ημερολογιακούς και εποχικά προσαρμοσμένους όρους, το ισοζύγιο εξωτερικού 
εμπορίου κατέγραψε τον Μάϊο τ.έ. πλεόνασμα 12,6 δις €. 
 
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε, επίσης τον Μάϊο τ.έ., πλεόνασμα 
13,1 δις €, πλεόνασμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα υπόλοιπα εμπορίου αγαθών 
(+14,4 δις €), υπηρεσίες (+1,2 δις €), πρωτογενές εισόδημα (-0,1 δις €) και 
δευτερογενές εισόδημα (-2,4 δις €). Τον αντίστοιχο μήνα Μάϊο 2020 το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 7,1 δις €.  
 
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης  
 
Τον Μάϊο τ.έ. η Γερμανία εξήγαγε αγαθά συνολικής αξίας 60,7 δις € στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ εισήγαγε αγαθά συνολικής αξίας 52,9 δις € από αυτές τις 
χώρες. Σε σύγκριση προς τον Μάϊο 2020, οι γερμανικές εξαγωγές προς τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης αυξήθηκαν κατά 43,3% και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες 
κατά 38,1%. Αγαθά συνολικής αξίας 41,9 δις € (+40,2%) εξήχθησαν στις χώρες-μέλη 
της Ευρωζώνης, ενώ η αξία των αγαθών που εισήχθησαν στη Γερμανία από τις χώρες 
αυτές ανήλθαν σε 36.4 δις € (+36,9%). Αντίστοιχα, την ίδια χρονική περίοδο, αγαθά 
συνολικής αξίας 18,7 δις € (+50,8%) εξήχθησαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που 
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, ενώ η αξία των εμπορευμάτων που εισήχθησαν από 
τις χώρες αυτές ήταν 16,5 δις € (+40,8%). 
 
Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης  
 
Τον Μάϊο τ.έ. οι γερμανικές εξαγωγές αγαθών προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ανήλθαν σε 48,8 δις €, ενώ οι εισαγωγές αντίστοιχα από τις ίδιες χώρες 
ανήλθαν σε 44,3 δις €. Σε σύγκριση προς τον Μάϊο 2020, οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες 
αυξήθηκαν κατά 28,7% και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες αυξήθηκαν κατά 26,5%. 
 
Εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο  
 
Σε σύγκριση με τον Μάϊο 2020, οι γερμανικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
αυξήθηκαν κατά 46,3% σε 5,0 δις € και οι γερμανικές εισαγωγές από την ίδια χώρα 
αυξήθηκαν κατά 26,2% φθάνοντας στα 2,7 δις €.  
 
Εμπορικές Συναλλαγές με άλλες επιλεγμένες χώρες  
 
Τον Μάιο τ.έ. οι γερμανικές εξαγωγές προς τη Κίνα αυξήθηκαν κατά 17,1% φθάνοντας 
στα 8,4 δις € σε σύγκριση προς τον Μάϊο 2020. Επίσης οι γερμανικές εξαγωγές προς τις 
ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 40,7% φθάνοντας στα 9,1 δις €. Για το ίδιο χρονικό διάστημα οι 
περισσότερες εισαγωγές αγαθών εξήχθησαν στη Γερμανία από τη Κίνα. Η συνολική 
αξία των γερμανικών εισαγωγών από τη Κίνα έφθασαν στα 10,3 δις € (-4,4% από τον 
ίδιο μήνα του 2020). Αντίστοιχα οι γερμανικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν 
κατά 32,6% φθάνοντας στα 5,9 δις €. 
 
      Ο Προϊστάμενος  
   
 
                           Θεόδωρος Ξυπολιάς 
               Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  
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