
 
Σελ.1 από 3 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
Η γερμανική οικονομία και οι ελληνογερμανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις στο 2019 
 
ΓΕΝΙΚΑ  

Η Γερμανία, με ΑΕΠ €3.436 δις, απετέλεσε το 2019 τη μεγαλύτερη εθνική οικονομία στην ΕΕ και την 4η 
παγκοσμίως, μετά από ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία, καθώς επίσης και την 3η εξαγωγική δύναμη στον κόσμο 
μετά από Κίνα και ΗΠΑ. 

Η γερμανική οικονομία κατάφερε το 2019 (για 10ο συναπτό έτος) να διατηρηθεί τελικά σε τροχιά 
αναιμικής ανάπτυξης, ωστόσο με το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να επιβραδύνεται σε 0,6%, έναντι 1,5% 
το 2018 και 2,5% το 2017. Κατά τη διάρκεια του 2019 οι επιδόσεις της γερμανικής οικονομίας 
εμφανίστηκαν «διχασμένες» (+0,5% το 1ο τρίμηνο, - 0,2% το 2ο τρίμηνο, + 0,1% το 3ο τρίμηνο και το 4ο 
τρίμηνο 0%).  

Η ανάπτυξη αποδίδεται κυρίως στη σταθερή αύξηση της απασχόλησης, στη ζήτηση συνδυαζόμενη με το 
καλό επίπεδο μισθών και την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στους πλεονασματικούς κρατικούς 
προϋπολογισμούς, στα χαμηλά επιτόκια δανεισμού και στην εδραιωμένη θέση των γερμανικών 
προϊόντων στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,6%), 
αύξηση των δημόσιων δαπανών (+2,5%) και αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό και κτιριακές 
εγκαταστάσεις. Βασική πηγή κινδύνων για την εξωστρεφή και έντονα εξαρτημένη από το διεθνές εμπόριο 
γερμανική οικονομία αποτέλεσε η βεβαρημένη διεθνής συγκυρία (μείωση διεθνούς ζήτησης προϊόντων, 
επιβράδυνση ρυθμών ανάπτυξης Κίνας, εμπορικές τριβές, πολιτική αστάθεια κλπ). 

Για το 2020 οι αρχικές προβλέψεις (πριν τη κρίση του Covid-19) για τους ρυθμούς ανάπτυξης της 
γερμανικής οικονομίας είναι αρνητικές. Συγκεκριμένα η Γερμανική Κυβέρνηση προέβλεπε ρυθμό 
ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας της τάξεως του 1,0% και οι εκτιμήσεις των κυριότερων Διεθνών 
Οργανισμών κυμαίνονταν περί το 0,6% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0,5%, ΔΝΤ 0,7% και ΟΟΣΑ 0,6%). 
Ωστόσο λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, οι νεότερες 
εκτιμήσεις, όπως αυτές του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων-«Επιτροπή Σοφών», προβλέπουν μείωση του 
εγχώριου ΑΕΠ από -2,8% έως -5,4%. 

Αναφορικά με το διεθνές εμπόριο, η Γερμανία εξήγαγε το 2019 προϊόντα αξίας €1,327 τρις (έναντι 
€1,317 δις το 2018), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €1,104 τρις (οι εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις 
εξαγωγές). Ως αποτέλεσμα, το παγίως πλεονασματικό Εμπορικό Ισοζύγιο της Γερμανίας σημείωσε 
κάμψη 2,2% το 2019 έναντι 2018 ανερχόμενο σε €223 δις (2018: €228 δις). 

Ποσοστό 58,5% των γερμανικών εξαγωγικών προϊόντων (€ 770 δις) κατευθύνθηκε το 2019 προς χώρες 
ΕΕ εκ των οποίων τα €492 δις προς χώρες Ευρωζώνης.  

Πλεονασματικό κατά €245,0 δις (7,1% του ΑΕΠ) ήταν το 2019 το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, 
έναντι 247,0 δις το 2018 (7,2% του ΑΕΠ). Το Δημοσιονομικό Ισοζύγιο της χώρας «έκλεισε» το 2019 (για 
6ο συνεχόμενο έτος) με πλεόνασμα και συγκεκριμένα  στο επίπεδο-ρεκόρ των €49,8 δις ή 1,4% του ΑΕΠ, 
-20%, έναντι πλεονάσματος  €62,4 δις ή 1,9% του ΑΕΠ το 2018. 

Σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας απετέλεσαν το 2019 η αυξημένη ιδιωτική και δημόσια 
δαπάνη, καθώς και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη, 
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κατέγραψαν, από κοινού, αύξηση 3,4% το 2019, και έφθασαν στο επίπεδο των €2.493 δις, έναντι €2.409 
δις το 2018.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNCTAD για το 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) το απόθεμα των 
γερμανικών Άμεσων Επενδύσεων στο εξωτερικό θα ανέλθει σε $1.645 δις και το σύνολο των ξένων 
Άμεσων Επενδύσεων στη Γερμανία σε $939. Για το έτος 2017, από τις γερμανικές επενδύσεις στο 
εξωτερικό το 56,5% αποτελούν ΑΞΕ σε χώρες ΕΕ28 (38,9% σε χώρες Ευρωζώνης).  

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Διμερές Εμπόριο  

Η Ελλάδα (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) εξήγαγε στη Γερμανία το 2019 αγαθά αξίας €2,290 
δις, ήτοι αύξηση 6,71% έναντι 2018 (€2,146 δις), ενώ οι ελληνικές εισαγωγές αγαθών από Γερμανία 
αυξήθηκαν κατά 5,44% σε σχέση με 2018 και ανήλθαν σε €6,139 δις, έναντι €5,823 δις το 2018. Ως 
αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα, εις βάρος της χώρας μας, το 2019 διευρύνθηκε κατά 4,69% έναντι 
του 2018 και διαμορφώθηκε στο επίπεδο των €3,849 δις, έναντι €3,676 δις το 2018. 

Αντιστοίχως, ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,78% έναντι 2018 και ανήλθε σε 
€8,429 δις, έναντι €7,969 δις το 2018. 

Το 2019 η Γερμανία κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνολικού όγκου εμπορίου και των 
εισαγωγών της χώρας μας, ήτοι 9,4% και 11% αντιστοίχως. Όσον αφορά στις εξαγωγές, η Γερμανία 
καταλαμβάνει τη 2η θέση με μερίδιο 7%, μετά την Ιταλία, η οποία απορροφά το 11% των ελληνικών 
εξαγωγών. 

Από την οπτική πλευρά της Γερμανίας (στοιχεία γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας Destatis), η Ελλάδα 
απετέλεσε το 2019 τον 35ο εταίρο της Γερμανίας, ως προς το σκέλος των γερμανικών εξαγωγών, οι 
οποίες ανήλθαν σε €6,077 δις, ενώ ως προς το σκέλος των γερμανικών εισαγωγών, η Ελλάδα κατετάγη 
στην 51η θέση, καθώς οι γερμανικές εισαγωγές προϊόντων από τη Ελλάδα ανήλθαν σε €2,087 δις. 

Γενικά η χώρα μας, με αξία διμερούς εμπορίου €8,18 δις περίπου (στοιχεία Destatis), καταλαμβάνει την 
41η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας. 

Η σύνθεση και διαστρωμάτωση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία κυριαρχείται από προϊόντα των 
κλάδων εντάσεως εργασίας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας, εν αντιθέσει με τη δομή των γερμανικών 
εξαγωγών προς Ελλάδα, όπου δεσπόζουν προϊόντα κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεγονός το 
οποίο αντανακλάται ευθέως στο διευρυμένο εμπορικό έλλειμμα εις βάρος της χώρας μας. 

Άμεσες Επενδύσεις  

Οι γερμανικές άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας (στοιχεία Τραπέζης της Ελλάδος, τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία) το 2018 κατέγραψαν αύξηση 7,5%, ανερχόμενες σε €6,923 δις, έναντι €6,437 δις το 2017. Το 
2018 η Γερμανία κατετάγη στην 1η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ, με μερίδιο 22,7% επί του 
συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, με 2ο το Λουξεμβούργο (€6,607 δις), 3η την Ολλανδία (€4,754 δις) 
κοκ.  

Το απόθεμα ελληνικών ΑΞΕ στη Γερμανία το 2018, σημείωσε αύξηση 5,1% και ανήλθε σε €321,7 εκατ., 
έναντι €305,8 εκατ. το 2017. Ωστόσο, το επίπεδο των ελληνικών επενδύσεων στη Γερμανία είναι 
διαχρονικά χαμηλό. Με μερίδιο 1,88% επί του συνόλου των ελληνικών ΞΑΕ στο εξωτερικό, η Γερμανία 
κατέλαβε το 2018 την 11η θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων. Οι 
ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στη Γερμανία υπολείπονται αισθητά, όχι μόνον εκείνων προς γειτονικές 
χώρες (Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία), διαχρονικά χώρες-υποδοχής μεγάλου μεριδίου ελληνικών Άμεσων 
Επενδύσεων, αλλά και εκείνων που κατευθύνονται προς Ολλανδία, Αυστρία, ΗΠΑ, Χόνγκ-Κόνγκ και 
λοιπές χώρες. 
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Τουρισμός – Τουριστική Κίνηση/Αφίξεις 

Η χώρα μας συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών των 
Γερμανών: Το 2019 (στοιχεία Τραπέζης της Ελλάδος) επεσκέφθησαν την Ελλάδα 4,026 εκατ. Γερμανοί 
τουρίστες, περίπου 355 χιλιάδες λιγότεροι έναντι 2018 (2018: 4,381 εκατ. αφίξεις). Με μερίδιο 11,8% 
(2018: 13,2%) επί του συνόλου της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, η Γερμανία 
παρέμεινε και το 2019 στην 1η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης, ακολουθούμενη από  Ην. Βασίλειο 
(10,2%), Γαλλία (4,5%) κλπ. 

Ωστόσο, όσον αφορά την τουριστική δαπάνη, κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Ελλάδα κατά το έτος 
2019, οι Γερμανοί ταξιδιώτες δαπάνησαν ανά ταξίδι κατά μ.ό. €640 (2018: €586, αύξηση 9,2%), 
καταλαμβάνοντας την 8η θέση στη σχετική κατάταξη, σημαντικά χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης 
δαπάνης των επισκεπτών από ΗΠΑ (€931), Αυστραλία (€930), Καναδά (€902), Ελβετία (€788), και 
Αυστρία (€672). 


