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NEWSLETTER #4 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

    

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

στο newsletter αυτό σας ενημερώνουμε για τη νέα συνεργασία του ΟΑΕΠ με 

την Optima bank σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισης και χρηματοδότησης 

των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον θα βρείτε στοιχεία σχετικά με την πορεία του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδας- Γαλλίας, όπως και τις εξελίξεις στο γερμανικό εξωτερικό 

εμπόριο, όπως ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της 

χώρας. 

 

 

 
 

 

 

 

ΟΑΕΠ και Optima bank στο πλευρό των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 
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Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΕΠ κ. Γρηγόρης Σταματόπουλος και ο CEO της 

Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, υπέγραψαν πρόσφατα στρατηγικής 

σημασίας συνεργασία για την εθνική οικονομία και τις εξαγωγές. 

 

Μέσω του προγράμματος "Εξωστρέφεια" του ΟΑΕΠ, η Optima bank 

χρηματοδοτεί με προνομιακό επιτόκιο εξαγωγικές επιχειρήσεις, με έως και 

1.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που 

συνδυάζει χρηματοδότηση και ασφάλιση, δίνοντας πολύτιμη «ανάσα» 

ρευστότητας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

 

 
 

 

 

 

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας 

κατά το Α΄ εξάμηνο 2020 

 

 

 

 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του 

1,3% κατά το α΄ εξάμηνο του 2020, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19. Ο όγκος 
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εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές 

εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή 

αύξηση της τάξης του 36,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 

και διαμορφώθηκαν σε 760 εκατ. ευρώ από 558 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 

2019. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κινήθηκαν πτωτικά κατά 

14,4% και ξεπέρασαν οριακά το 1 δισ. ευρώ. 

 

Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει έντονα 

ελλειμματικό για τη χώρα μας, κατέγραψε θεαματική βελτίωση κατά 380 εκ. 

ευρώ.  

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  

 

 

 

Πηγή: Agora.mfa.gr 
 

 

 
 

 

 

 

Εξελίξεις στο γερμανικό εξωτερικό εμπόριο - 

Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας 

 

 

 

 

Αναλυτικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας και τις 

πρόσφατες εξελίξεις παρουσιάζει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή της 

Γερμανίας. Συγκεκριμένα η απεικόνιση των στοιχείων, τόσο για τις εξαγωγές 
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όσο και για τις εισαγωγές της Γερμανίας για τον μήνα Ιούλιο τ.έ., σε σύγκριση 

προς τον Ιούλιο 2019, καταδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας 

του κορωνοϊού. Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε, για τον μήνα 

Ιούλιο τ.έ., πλεόνασμα 19,2 δις € έναντι 21,3 δις € τον Ιούλιο 2019. 

Αντίστοιχα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε, τον Ιούλιο τ.έ,, 

πλεόνασμα 20,0 δις €, σε σύγκριση προς τον Ιούλιο 2019 οπότε και το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 19,4 δις €. Οσον 

αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές της Γερμανίας η εικόνα που καταγράφεται 

έχει ως εξής: τον Ιούλιο τ.έ. η Γερμανία εξήγαγε αγαθά αξίας 52,4 δις € στα 

υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ εισήγαγε αγαθά αξίας 

44,4 δις €. Συγκριτικά προς τον Ιούλιο 2019 οι εξαγωγές της Γερμανίας προς 

την Ευρωπαϊκή Ενωση μειώθηκαν κατά 9,6% και οι εισαγωγές από τις χώρες 

αυτές προς την Γερμανία μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 10,4%. Αγαθά 

συνολικής αξίας 36,8 δις € (-10,7%) εξήχθησαν στις χώρες της ζώνης του 

ευρώ τον Ιούλιο 2020, ενώ η αξία των εμπορευμάτων που εισήχθησαν από τις 

χώρες αυτές ήταν 30,1 δις € (-13,1%). Επίσης αγαθά συνολικής αξίας 15,6 δις 

€ (-7,0%) εξήχθησαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν ανήκουν 

στην ζώνη του ευρώ, ενώ η αξία των εμπορευμάτων που εισήχθησαν στην 

Γερμανία από τις χώρες αυτές ήταν 14,3 δις € (-4,2%). 

 

Εξωτερικό Εμπόριο με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης   

Οι γερμανικές εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, ανήλθαν σε 49,9 δις €, ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές 

ανήλθαν σε 39,7 δις €. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019, οι γερμανικές 

εξαγωγές σε τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 12,5% και οι εισαγωγές αντίστοιχα 

κατά 12,2%. 

 

Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στο εμπόριο με 

επιλεγμένες χώρες  

Ο βαθμός στον οποίον επηρεάστηκαν οι ετήσιες γερμανικές εξαγωγές, 

βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με τον εκάστοτε εμπορικό εταίρο. Οι 

γερμανικές εξαγωγές προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μειώθηκαν μόλις 

0,1%, σε 8,7 δις € τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση προς τον Ιούλιο 2019. Οι 

γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την 

πανδημία του κορωνοϊού, μειώθηκαν κατά 17,0% έως και 9,3 δις €. Σε 

σύγκριση με τον Ιούλιο 2019, οι γερμανικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο 

Βασίλειο παρουσίασαν μείωση 12,6%, σε 5,5 δις € για τον μήνα Ιούλιο 2020. 

Τον Ιούλιο 2020 οι περισσότερες εισαγωγές προς την Γερμανία προήλθαν 

από την Κίνα. Αγαθά συνολικής αξίας 10,3 δις € εισήχθησαν από εκεί, 

παρουσιάζοντας αύξηση 7,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019. Οι γερμανικές 

εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 14,8%, στα 5,2 δις € τον Ιούλιο 



 

2020. Επίσης οι γερμανικές εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 

σημαντικά, 24,8% σε 2,4 δις €. 

 

 

Πηγή: Agora.mfa.gr 
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Our mailing address is: 
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