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Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Μειέηε ηνπ γεξκαληθνύ Ιδξύκαηνο «Bertelsmann 

Stiftung», ππό ηνλ ηίηιν «Γεξκαληθέο εμαγωγέο: 

έλδεημε αλωηεξόηεηαο ή θίλδπλνο γηα ηελ παγθόζκηα 

νηθνλνκία». 

χκθσλα κε σο άλσ κειέηε, ε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ 

πιενλαζκάησλ, πέξαλ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο 

απνδνρήο ησλ γεξκαληθψλ πξντφλησλ, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πςειή δήηεζε παγθνζκίσο, απνδίδεηαη ζηνπο 

θαησηέξσ θεληξηθήο ζεκαζίαο παξακεηξηθνχο 

παξάγνληεο, ήηνη: 

1. Η ζρεηηθψο «ρακειή» εζσηεξηθή δήηεζε, ελ 

ζπλδπαζκψ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ επαλεπέλδπζεο 

θαη ηελ δηαρξνληθψο πςειή ξνπή πξνο απνηακίεπζε ησλ 

γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά 

ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Η ζπλνιηθή 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ε δηνρέηεπζε απηψλ ζηελ 

απνηακίεπζε νδεγεί ζε εμαζζέληζε ηεο εζσηεξηθήο 

δεηήζεσο. Η γεξκαληθή παξαγσγή αγαζψλ 

ππεξθαιχπηνπζα, σο εθ ηνχηνπ ηε δήηεζε λνηθνθπξηψλ 

θαη επελδπηψλ, ζηξέθεηαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 

πιενλάδνλ ηκήκα απηήο, πξνο ηηο εμαγσγέο θαη 

δηαηίζεηαη πξνο δεκηνπξγία επέθεηλα πιενλαζκάησλ. 

2. Η ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε, σο εμ άιινπ θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ-κειψλ 

απηήο, δελ επηηξέπεη εθαξκνγή ηδίαο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, ε νπνία, φπσο ζε πεξηπηψζεηο πνιηηηθψλ 

ειεχζεξεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, -πνιηηηθή ηξίησλ 

ρσξψλ κε ίδηνλ εζληθφ λφκηζκα επί παξαδείγκαηη-, ζα 

θαζίζηαην δπλαηφλ λα απνηειέζεη εξγαιείν απνδφκεζεο 

πιενλαζκάησλ. Καη ηνχην δηφηη, δηα ηεο λνκηζκαηηθήο 

αλαηηκήζεσο, ζε πεξηβάιινλ απμεκέλεο ή θαη ζηαζεξήο 

αθφκε εμσηεξηθήο δεηήζεσο ζα επήξρεην άλνδνο ηηκψλ 

ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ, ππνρψξεζε κεξηδίσλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, ζπξξίθλσζε αθνινχζσο ησλ εμαγσγψλ 

θαη απνκείσζε ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο θαηά 

ζπλέπεηα. 

Σα εκπνξηθά πιενλάζκαηα έρνπλ επεξγεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ νηθνλνκία, θαζψο απμάλνπλ ηα θνξνινγηθά έζνδα, 

ζηεξίδνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε, 

κεηψλνληαο αληηζηνίρσο ηελ απαξαίηεηε θξαηηθή δαπάλε 

γηα επηδφκαηα αλεξγίαο θαη ινηπέο θνηλσληθέο παξνρέο. 

Δπηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη 

απνζεκαηηθψλ, ηα νπνία δχλαληαη λα δηνρεηεπηνχλ ζε 

πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, αιιά θαη λα 

πξνζθέξνπλ δηαζθάιηζε έλαληη κειινληηθψλ θηλδχλσλ. 

Σαπηφρξνλα, σζηφζν, δχλαληαη λα απνηειέζνπλ πεγή 

κειινληηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, 

θαζψο: 

1. Η ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηηο εμαγσγέο δχλαηαη λα 

πξνθαιέζεη ηδηαίηεξα ηζρπξέο αλαηαξάμεηο, ζε 

πεξίπησζε κίαο λέαο παγθφζκηαο χθεζεο. 

2. Θα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα ιήςεσο, απφ 

πιεπξάο ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο, 

πξνζηαηεπηηθψλ αληηκέηξσλ, ηα νπνία ζα έπιεηηαλ 

θαίξηα κία εμεξηεκέλε απφ ηηο εμαγσγέο νηθνλνκία, 

φπσο ε γεξκαληθή. 

Παξάιιεια, ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ εκπνξηθψλ 

πιενλαζκάησλ, ε Γεξκαλία θαηεγνξείηαη απφ ρψξεο κε 

ρακειφηεξα επίπεδα απαζρφιεζεο φηη, αθνινπζψληαο 

πνιηηηθή ζπλερνχο εμαγσγηθήο επέθηαζεο, ζηελ νπζία 

εμάγεη ηελ ίδηα αλεξγία πξνο απηέο. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ «Bertelsmann 

Foundation», δεηνχκελν γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία 

δελ πξέπεη λα απνηειεί ε κείσζε ησλ εμαγσγηθψλ 

επηδφζεσλ, αιιά ε αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο 

θαηαλάισζεο, δηα παξαιιήινπ αλφδνπ ησλ εηζαγσγψλ. 

Απαξαίηεηε ζεσξείηαη, επί παξαδείγκαηη, ε κεγαιχηεξε 

απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Τπεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθά εκπφδηα 

πξφζβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε δήηεζε κέζσ ηεο 

αλφδνπ ησλ κηζζψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ε κειέηε απαξηζκεί 

ζεηξά ηνκέσλ, φπσο ησλ ππνδνκψλ ζηνλ θιάδν 

κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ηεο έξεπλαο 

θαη εθπαίδεπζεο, ηεο αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θ. ά., απφ 

ηνπο νπνίνπο απνπζηάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη 

ηδησηηθέο επελδχζεηο, ιφγσ ρακειψλ απνδφζεσλ θαη 

φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεγαιχηεξε επελδπηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη, νη πςειέο επηδφζεηο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα θαη ηα εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα δελ ζεσξνχληαη αξλεηηθά αθ’ εαπηνχ. 

Πξνβιεκαηηζκφο, σζηφζν, εγείξεηαη εθ ηνπ αληηθηχπνπ 

ηεο επηζψξεπζεο πςειψλ πιενλαζκάησλ επί ζεηξάο 

εηψλ, ηφζνλ ζηελ ίδηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, 

επηηείλνληαο ηελ κνλνδηάζηαηε εμαγσγηθή ηεο εμάξηεζε, 

φζνλ θαη ζην πεδίν ησλ εκπνξηθψλ ηεο ζρέζεσλ, ππφ ηνλ 

θίλδπλν πηζαλψλ αληηκέηξσλ θαη εκπνξηθψλ «πνιέκσλ».  

Δηδηθά, ε απνπζία «κεραληζκνχ εμηζνξξφπεζεο», ήηνη 

ηεο αλαηίκεζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξσδψλε, ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγνχζε εμηζνξξνπεηηθά έλαληη ηεο επηζψξεπζεο 

ππεξβνιηθψλ εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ, θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ ελεξγνπνίεζε θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ ηφλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη θαηαλάισζεο 

θαη ηεο, κε απηά ζπλδεφκελεο, αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ. 

 

Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην Γεξκαλίαο, 2016 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Destatis, ηα δεκφζηα έζνδα ηεο 

Γεξκαλίαο ην 2016 εθηηλάρζεθαλ ζηα 1.411,4 δηο Δπξψ, 

έλαληη δαπαλψλ χςνπο 1.387,7 δηο Δπξψ, επηηπγράλνληαο 

εθ λένπ θαη γηα ηξίην ελ ζπλερεία έηνο ζεκαληηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα, χςνπο 23,7 δηο Δπξψ, ην 

πςειφηεξν απφ επαλέλσζεο ην 1990 ηεο Γεξκαλίαο. 

Σνηνπηνηξφπσο, ζχκθσλα κε ηηο απνξξένπζεο απφ ηε 

πλζήθε Μάαζηξηρη ππνρξεψζεηο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, ην πιεφλαζκα ππνινγηζζέλ ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο επί ηνπ ΑΔΠ θέξεη ζεηηθφ πξφζεκν 0,8%.  
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ηελ επίηεπμε ηνπ έηη δηεπξπκέλνπ πιενλάζκαηνο 

ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα, αθ’ ελφο ηα απμεκέλα θαηά 6,5% 

έζνδα ιφγσ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη αθ’ εηέξνπ ε θαιή θαηάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Γεξκαλία θαηά ην 2016. 

Δπί πιένλ ε ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο δηα ησλ ρακειψλ 

επηηνθίσλ δεκηνπξγεί επλντθέο πξνυπνζέζεηο δαλεηζκνχ 

γηα ην γεξκαληθφ δεκφζην, ελψ παξάιιεια αξθεηνί μέλνη 

επελδπηέο ηνπνζεηνχλ γηα αζθάιεηα θαηαζέζεηο ζε 

θξαηηθά γεξκαληθά νκφινγα.  

Γεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην επί % ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-0,1 0,0 -0,2 +0,3 +0,7 +0,8 

Δπηκέξνπο Γεκνζηνλνκηθά Ιζνδχγηα  

 (ζε δηο Δπξώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο -29,4 -16,1 - 8,1  8,6 10,0 7,7 

Οκνζπνλδηαθψλ 
Κξαηηδίσλ 

-11,4 -  5,5 - 2,7 -0,5   4,6 4,7 

Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο 

-  0,3    2,2   0,2 -2,5   4,2 3,1 

Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο 

 15,3 18,4   5,3  3,0   2,1 8,2 

Γεληθφ 

Γεκνζηνλνκηθφ 

Ιζνδχγην Γεξκαλίαο 

-25,9 - 0,9 - 5,4  8,6 20,9 23,7 

 

Δξγαζηαθό θόζηνο ζηελ Γεξκαλία 2016 

χκθσλα κε ηελ νκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Destatis ε σξηαία ακνηβή εξγαζίαο ζεκείσζε αχμεζε 

2,5% ην 2016 έλαληη 2015, ζπλεπεία ηεο θαηά 2,3% 

αχμεζεο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηεο θαηά 3,4% αχμεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ε σξηαία ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ην 2016 αλήιζε ζε 

33,40 Δπξψ, έλαληη αληίζηνηρεο κέζεο σξηαίαο ακνηβήο 

25,70 Δπξψ ζηα Κ-Μ ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, 

θαηαηάζζνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηε Γεξκαλία ζηελ 7ε 

ζέζε. Σελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Γαλία κε 43,40 

Δπξψ θαη ηελ ηειεπηαία ε Βνπιγαξία κε σξηαία ακνηβή 

4,40 Δπξψ, ελψ ε Διιάδα κε 13,90 Δπξψ θαηαηάζζεηαη 

ζηελ 16ε ζέζε.  

εκεηψλεηαη φηη ζηελ Γεξκαλία παξέρνληαη πςειφηεξεο 

ακνηβέο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

βηνκεραλία/κεηαπνίεζε, έλαληη ησλ απαζρνινπκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ε κέζε σξηαία 

ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα κεηαπνίεζεο 

αλέξρεηαη ζε 38,70 Δπξψ (4ε ζέζε κεηαμχ θ-κ ΔΔ), 

έλαληη 30,50 Δπξψ αληηζηνίρσο σξνκηζζίνπ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ (9ε ζέζε κεηαμχ θ-κ ΔΔ).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ην 

2016, ε Γεξκαλία θαηαηάζζεηαη ζηελ 14ε ζέζε κεηαμχ 

ησλ 28 θ-κ ΔΔ ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζην 28% ησλ 

αθαζάξηζησλ απνδνρψλ. Σελ πξψηε ζέζε, κε εηζθνξέο 

ηεο ηάμεο ηνπ 49%, θαηέρεη ε νπεδία, ελψ ηελ 

ηειεπηαία, κε 9% εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ε Μάιηα. Η 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Destatis, 

θαηαβάιινληαο εηζθνξέο χςνπο 39% ησλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ, επξίζθεηαη ζηελ 5ε ζέζε. 

 

Μάϊνο 2017: 44,16 εθ. εξγαδόκελνη ζηελ Γεξκαλία 

Πνηέ άιινηε, απφ ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο θαη 

εληεχζελ, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ δελ ήηαλ ηφζν 

πςειφο. πλαθφινπζα, ε αλεξγία παξέκεηλε θάησ απφ ηα 

2,5 εθ..  

Σνλ Μάτν, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλήιζε ζε 44,16 

εθ. άηνκα, 125.000 πεξηζζφηεξνη, έλαληη Απξηιίνπ 2017. 

ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαηαγξάθεηαη αχμεζε 

θαηά 648.000 εξγαδνκέλνπο. Δλ ιφγσ αχμεζε αθνξά 

θπξίσο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, νη 

νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 727.000. Σνλ Απξίιην η.ε. 32,03 

εθ. άηνκα αζθνχζαλ εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Σελ κεγαιχηεξε αχμεζε εκθαλίδνπλ νη ππεξεζίεο, 

θαζψο θαη ηα επαγγέικαηα θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψζεθε ηνλ Ινχλην θαηά 

25.000 ζε ζρέζε κε ηνλ Μάτν ζηνπο 2,47 εθ. Δλ 

ζπγθξίζεη κε ην πξνεγνχκελν έηνο νη άλεξγνη κεηψζεθαλ 

θαηά 142.000. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρεηαη ζε 5,5%. 

Απφ ην 2013 θαη εληεχζελ απμάλεηαη ζπλερψο ε δήηεζε 

εξγαζίαο. Σνλ Ινχλην η.ε. πξνθεξχρζεθαλ 731.000 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο (66.000 πεξηζζφηεξεο έλαληη 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο). Οη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν κέρξη λα πξνζιάβνπλ έλα ππάιιειν 

(96 εκέξεο θ.κ.ν.). Παξά ηαχηα, ε κεηεθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε παξακέλεη θιεηδί γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ σο 

άλσ επηδφζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο. 

Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ βξήθε 

απαζρφιεζε (κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα) αλήιζε 

ζε 256.000 (αχμεζε 14% έλαληη 2016). Παξάιιεια, 

απμήζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απφ ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ (Αθγαληζηάλ, Δξπζξαία, Ιξάθ, 

Ιξάλ, Νηγεξία, Παθηζηάλ, νκαιία, πξία) θαηά 39.000 ή 

10%. 

 

Δπαγγέικαηα κεηωκέλνπ ωξαξίνπ (Minijobs) κεηά 

ηελ εηζαγωγή ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ  

Έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ RWI ζρεηηθά κε ην ζέκα ζην πνιππιεζέζηεξν 

Κξαηίδην ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηαθαιίαο, ην νπνίν 

ζεσξείηαη θαη πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο Γεξκαλίαο 

ζπλνιηθά, θαηέιεμε ζηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Μία ζηηο πέληε δνπιεηέο ζηελ Γεξκαλία ζπληζηά εξγαζία 

κεησκέλνπ σξαξίνπ. ε ζχλνιν 31 εθ. απαζρνινπκέλσλ, 

ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 7 εθ. 

εξγαδνκέλνπο. ε απηφ ηε θαηεγνξία απαζρφιεζεο ε 

ακνηβή δελ ππεξβαίλεη ηα 450 Δπξψ, ελψ ν εξγαδφκελνο 

δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θνηλσληθέο εηζθνξέο.  

ηφρνο αξρηθά ήηαλ ε δηεπθφιπλζε κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δλ ηνχηνηο, 

πξνεγνχκελεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ, φηη ε κεηαπήδεζε 

ηειηθά ζε επαγγέικαηα πιήξνπο σξαξίνπ παξακέλεη 

ζπάληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ελψ ην 2012 14% ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ δήισλε φηη απψηεξνο 

ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε κεηάβαζε θάπνηα ζηηγκή ζε εξγαζία 



 

___________________________________________________________________________ 
ειίδα 4 απφ 7 

 

 

 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην 2016 ην πνζνζηφ απηφ 

κεηψζεθε ζε 9%. Η πιεηνλφηεηα, δειαδή, αληηκεησπίδεη 

ηελ κεησκέλε απαζρφιεζε σο πεγή πξφζζεηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη δελ επηζπκεί θακία αιιαγή.  

Σν 2012, άλσ ηνπ εκίζεσο ησλ απαζρνινπκέλσλ ππφ 

θαζεζηψο κεησκέλνπ σξαξίνπ ειάκβαλε ιηγφηεξν απφ 

8,50 Δπξψ ηελ ψξα. Σν 2016 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είρε 

κεησζεί ζην 15%. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 

εκηαπαζρνινπκέλσλ (40%) ιακβάλεη αθξηβψο ηνλ 

θαηψηαην κηζζφ ή θαη έσο 9,99€ ηελ ψξα. Σν κέζν 

σξνκίζζην, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 13% δηακνξθψζεθε 

ζην επίπεδν ησλ 10,63 Δπξψ, ελψ ν αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ ζεκείσζε πηψζε.  

Όζνλ αθνξά ζην θαζεζηψο αζθάιηζεο θαη εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ (άδεηα κεη’ απνδνρψλ, αλαξξσηηθή άδεηα, 

δηαιείκκαηα ελ ψξα εξγαζίαο) παξά ηε ζρεηηθή βειηίσζε 

απφ ην 2012 θαη εληεχζελ, νιηγφηεξνλ απφ ην ήκηζπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ επσθειείηαη ησλ ζρεηηθψλ δπλαηνηήησλ. 

 

Γηαπηζηώζεηο ζεξηλήο έξεπλαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

2017 

Καηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία αληαπεμέξρεηαη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηελ αζηάζεηα ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηνλ βηνκεραληθφ 

ηνκέα, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ ειαθξά ηφλσζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δηδηθφηεξα, ε βηνκεραλία αμηνινγεί 

ηελ θαηάζηαζε, ιφγσ ηεο ηφλσζεο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, σο αηζζεηά βειηησκέλε. Παξά ηνλ 

ζθεπηηθηζκφ ησλ εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηελ κειινληηθή ηνπ πνξεία, ν 

θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο θαηαγξάθεη θαη πάιη ξεθφξ 

δξαζηεξηφηεηαο. Η θαηαλάισζε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

δελ είλαη ηφζν δσεξή φζν ζην πξφζθαην παξειζφλ. ηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ε θαηάζηαζε παξακέλεη, ρσξίο 

κεηαβνιέο, ζεηηθή.  

Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο 

Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο απμάλνληαη αηζζεηά 

πεξαηηέξσ. Η δήηεζε ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ εμειίζζεηαη ζεηηθά. Η ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία, ηα επηηφθηα θαη νη ηηκέο πεηξειαίνπ 

παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

επηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ αξρή ηνπ 

έηνπο. ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα νη πξννπηηθέο 

βειηηψλνληαη. Η έμαξζε πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο ησλ 

θαηαζθεπψλ δελ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη ζην 

πξνζερέο κέιινλ. Απμεκέλε εκθαλίδεηαη θαη ε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηνπο 

κηζζνχο ηνλψλνπλ ηελ θαηαλάισζε. Η έιιεηςε ζε 

εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλεηαη, θαζηζηψληαο 

απηή καθξάλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Δμαγσγηθέο πξνζδνθίεο 

Απφ ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο επσθειήζεθαλ θαη νη Γεξκαλνί 

εμαγσγείο. Οη ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξσδψλε θαη ζηηο 

ΗΠΑ αληηζηαζκίδνπλ κεηψζεηο ζην εκπφξην κε 

ζεκαληηθφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Σνπξθία. 

Πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαη ηάζεηο πξνζηαηεπηηζκνχ 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηε δηεζλή αλάπηπμε.  

Δπελδπηηθέο πξνζδνθίεο 

Οη επελδπηηθέο πξνζδνθίεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

θηλνχληαη πάιη αλνδηθά. Ο βηνκεραληθφο ηνκέαο θαη 

ηδηαίηεξα νη εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο απμάλνπλ 

ζεκαληηθά ηηο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο γηα 

επελδχζεηο. Ο θαηαζθεπαζηηθφο θαη ν θιάδνο εκπνξίνπ 

πξνγξακκαηίδνπλ επελδχζεηο άλεπ πξνεγνπκέλνπ. 

Αληηζέησο, ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ δελ επεθηείλεη 

επελδπηηθά ζρέδηα. Γεληθά, νη επελδχζεηο ζπλίζηαληαη 

θπξίσο ζηελ αλαλέσζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ 

παξά ζηελ επέθηαζή ηνπ ή/θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο.  

Πξνζδνθίεο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο 

Δπηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνγξακκαηίδνπλ ηελ αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηνλ 

βηνκεραληθφ θιάδν. ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ν 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πξνζεγγίδεη ζεκεία ξεθφξ. Αθφκε έκπνξνη θαη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ επηζπκνχλ λα απμήζνπλ πεξαηηέξσ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο. Σα ζρεηηθά ζρέδηα πξνζιήςεσλ 

εκπνδίδνληαη φκσο απφ ηελ έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξφβιεκα πνπ παγηψλεηαη πιένλ, 

σο ν ζεκαληηθφηεξνο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο γηα κία 

ζηηο δχν γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ έξεπλαο, ε 

Έλσζε Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ 

Γεξκαλίαο (DIHK) αλαζεσξεί ηελ πξφγλσζε γηα αχμεζε 

ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ ην 2017, θαηά 0,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζε 1,8%, έλαληη αξρηθήο πξφβιεςεο 1,6%. 

Αληηζηνίρσο, φζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε, ν ίδηνο 

θνξέαο ηξνπνπνηεί πξνο ηα πάλσ ζρεηηθέο εθηηκήζεηο γηα 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ 350.000 ζε 500.000. 

 

Απνπεξαηώζεηο λέωλ θαηνηθηώλ ην 2016: Αύμεζε 

12,1% ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο 

277.700 λέεο θαηνηθίεο απνπεξαηψζεθαλ ην 2016 ζηελ 

Γεξκαλία. Όπσο αλαθέξεη ε Γεξκαληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Destatis, ππήξμε αχμεζε 12,1%  ήηνη 30.000 

λέεο θαηνηθίεο επηπιένλ ζε ζρέζε κε ην 2015. Η ζεηηθή 

απηή πνξεία μεθίλεζε ην 2011 θαη θαζψο θαίλεηαη 

ζπλερίδεηαη. Τςειφηεξε επίδνζε θαηαγξάθεηαη κφλνλ ην 

2004 ( 278.000 λέεο θαηνηθίεο). 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην 2016 ε αχμεζε ησλ αδεηψλ 

δφκεζεο (+19,8%, ήηνη 375.400 λέεο άδεηεο δφκεζεο) 

ήηαλ ζαθψο πςειφηεξε έλαληη αληηζηνίρνπ απμήζεσο 

ησλ απνπεξαησζέλησλ θαηνηθηψλ. σξεπηηθά, ην 

πιεφλαζκα ησλ δνζέλησλ αδεηψλ δφκεζεο αλέξρεηαη 

ζήκεξα ζηηο 605.800. Η αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο 

απηνχ ζπληζηά κία ηάζε ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζηαζεξά 

απφ ην 2008 (ν πςειφηεξνο αξηζκφο ζεκεηψζεθε ην 1999 
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κε 679.200 πιενλάδνπζεο άδεηεο δφκεζεο λέσλ 

θαηνηθηψλ). 

Απφ ηηο απνπεξαησζείζεο θαηνηθίεο ηνπ 2016, νη 235.700 

ζπληζηνχλ δηακεξίζκαηα ζε πνιπθαηνηθίεο (+8,7% 

έλαληη 2015). Η αχμεζε απηή αθνξά δηακεξίζκαηα ζε 

ζπλήζεηο πνιπθαηνηθίεο (+9,6%, ήηνη 10.100 

δηακεξίζκαηα) αιιά θαη εζηίεο (+59,3% ή 5.300 

δηακεξίζκαηα). ηελ θαηεγνξία «εζηίεο» 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα πξνζθπγηθά θαηαιχκαηα. Οη 

θαηαζθεπέο κνλνθαηνηθηψλ  απμήζεθαλ θαηά 3,7% ή 

θαηά 3.100 κνλνθαηνηθίεο, ελψ νη δηπινθαηνηθίεο 

απμήζεθαλ θαηά 2,5% ή 400 δηακεξίζκαηα. εκαληηθή 

αχμεζε θαηέγξαςε θαη ν αξηζκφο ησλ αλαθαηληζζέλησλ 

δηακεξηζκάησλ (+36% ή 9.900 δηακεξίζκαηα). 

Σέινο, νη λένη επαγγεικαηηθνί ρψξνη, απμαλφκελνη 0,3% 

ζε ζρέζε κε ην 2015, αλήιζαλ ζε 179,4 εθ. θπβηθά 

κέηξα. Η αχμεζε απηή αθνξά θπξίσο επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο ηνπ δεκνζίνπ (+5,9% ή 0,9 εθ. θπβηθά κέηξα). 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππήξμε κείσζε ησλ 

απνπεξαησζέλησλ λέσλ επαγγεικαηηθψλ θαηνηθηψλ θαηά 

0,2% ή 0,3 εθ θπβηθά κέηξα. 

 

ΙΙ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ 

ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο α΄ ηξίκελν 

2016/2017 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην Α΄ 

ηξίκελν 2017, ελ ζπγθξίζεη κε ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2016, ζεκείσζαλ αχμεζε 8,3%, φπνπ νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο θαηέγξαςαλ άλνδν 8,9% θαη νη 

εηζαγσγέο αληηζηνίρσο 8,0%, σο θαηαδεηθλχεηαη δηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αθνινχζνπ Πίλαθα: 

 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδαο - Γεξκαλίαο (Ιαλ-Μαξ. 2016/17) 

 
Ιαλ.- Μαξ. 2016 Ιαλ. - Μαξ. 2017 Μεηαβνιή 

Δηζαγσγέο 1.203.042.729 1.299.710.534 8,0% 

Δμαγσγέο 466.467.853 507.926.536 8,9% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 1.669.510.582 1.807.637.070 8,3% 

Δκπνξηθφ Ιζνδχγην -736.574.876 -791.783.998 7,5% 

Βαζκφο θάιπςεο 

Δηζαγσγψλ απφ 
Δμαγσγέο 

38,8% 39,1% 0,8% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT, Φεβποςάπιορ. 2017 - Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ 

Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

 

Σελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία είραλ θαηά ζεηξά: κεραλέο 

θαη εμαξηήκαηα απηψλ (ΚΟ 84), πξντφληα αινπκηλίνπ 

(ΚΟ 76), ηερλνπξγήκαηα απφ ζίδεξν (ΚΟ 73), 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (ΚΟ 04), πιαζηηθά πξντφληα 

(ΚΟ 39) θα. Αξλεηηθή ζπκβνιή είραλ ηα θξνχηα (ΚΟ 

08), ινηπά πξντφληα (ΚΟ 99), πξντφληα θαπλνχ (ΚΟ 

24) εμαξηήκαηα αεξνπιάλσλ (ΚΟ 88) θα. 

Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο, ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ηεο 

αχμεζεο είραλ νη θαηεγνξίεο ησλ κεραλψλ θαη 

εμαξηεκάησλ απηψλ (ΚΟ 84), ηα ηερλνπξγήκαηα απφ 

ζίδεξν (ΚΟ 73), ηα νξγαληθά ρεκηθά πξντφληα (ΚΟ 

29), ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (ΚΟ 30), ηα 

γαιαθηνθνκηθά (ΚΟ 04) θα. 

 

ΙΙΙ. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

HANNOVER MESSE 2017 (Αλλόβεξν, 24-28.4.2017) 

Η Γηεζλήο Έθζεζε HANNOVER MESSE 2017 ζπληζηά 

κία εθ ησλ θνξπθαίσλ δηεζλψλ εθζέζεσλ ηνπ 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ. Η δηνξγάλσζε 2017 κε ηνλ ηίηιν 

«Integrated Industry – Creating Value» επειπηζηεί λα 

ηνλίζεη ηα νθέιε ηεο Βηνκεραλίαο 4.0
1
 θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ελνπνηεκέλε κέζσ 

δηαδηθηχνπ βηνκεραλία ηνπ κέιινληνο. Σελ Έθζεζε 

παξαθνινχζεζαλ 225.000 εκπνξηθνί επηζθέπηεο (75.000 

απφ ην εμσηεξηθφ) έλαληη 217.000 επηζθεπηψλ ην 2015. 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζθεπηψλ πξνήιζε ελ ζεηξά 

απφ Κίλα (9.000), Οιιαλδία (6.200), Ιλδία (5.300), 

Πνισλία (5.000) θαη Η.Π.Α. (3.000, ηηκψκελε ρψξα 

2016). Η Πνισλία ήηαλ εθέηνο ε ηηκψκελε ρψξα ηεο 

HANNOVER MESSE 2017 θαη ζπκκεηείρε κε 200 

εηαηξείεο, αλαδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο λα 

απνηειέζεη πφιν πξνζέιθπζεο ηερλνινγηψλ ηνπ 

κέιινληνο.  

ηελ Έθζεζε παξνπζηάζηεθε ζεηξά λέσλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ γηα ξεμηθέιεπζν εθζπγρξνληζκφ ηνπ θιάδνπ 

ηεο βηνκεραλίαο, φπσο ηα απνθαινχκελα "cobots" 

(collaborative robots), ηα νπνία επίθεηληαη λα 

κεηακνξθψζνπλ εθ βάζξσλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζηηο 

βηνκεραλίεο. Η ζπλδεζηκφηεηα, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, νη 

θαηλνηφκνη αηζζεηήξεο θαη ε ελζηηθηψδεο ιεηηνπξγία 

ησλ "cobots" επηηξέπνπλ απεπζείαο επηθνηλσλία κε 

αλζξψπνπο, θαζψο κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη απηφλνκα 

θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε άιια "cobots". 

Η HANNOVER MESSE 2017 αλέδεημε ην πέξαζκα απφ 

ηελ ηερλνινγία ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ δνκή ηεο 

πιαηθφξκαο. Η ρξήζε πιαηθφξκαο δηαλνίγεη 

πνηθηινηξφπσο ην πεδίν ζηελ βηνκεραλία πξνζδίδνληαο 

λέα πξννπηηθή, κέζσ ζπλδέζεσλ δηθηχνπ βάζεη 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο γηα ην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ελψ κέρξη πξφηηλνο, νη αηζζεηήξεο 

απνηεινχζαλ ην θχξην ηερλνινγηθφ κέζν γηα λα 

ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθέο κεραλέο. 

ην πεδίν ηεο ελέξγεηαο, νη εθζέηεο ηεο HANNOVER 

MESSE 2017, παξνπζίαζαλ θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο 

δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή 

                                                 
1
 «Βηνκεραλία 4.0» (Industrie 4.0), φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2011 ζηελ 

Γεξκαλία ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη πεξηγξάθεη ηε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ε 

νπνία ελνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηψλ, ςεθηνπνηείηαη θαη απηνκαηνπνηείηαη. Η Βηνκεραλία 

4εο γεληάο αληηπξνζσπεχεη επέιηθην βηνκεραληθφ δίθηπν θαη ςεθηαθή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, κε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ κε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε Βηνκεραλία 4.0 

ζπγρσλεχεη ηνλ ςεθηαθφ θαη πξαγκαηηθφ θφζκν ζε έλα “Ίληεξλεη ησλ πξαγκάησλ” θαη 

ζεκαηνδνηεί ην κέιινλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html  

 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
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κεηάβαζε. Έκθαζε πξνζεδφζε ζε ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ 

ζεηξηαθέο ζπζηνηρίεο ειεθηξφιπζεο, ήδε έηνηκεο πξνο 

παξαγσγή, θαζηζηψληαο ηηο ιχζεηο πδξνγφλνπ βηψζηκε 

ελαιιαθηηθή. Δγθαηληάζηεθαλ, επίζεο, λέεο πξνζεγγίζεηο 

ζην πεδίν ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο παξνπζηάζηεθαλ 

απφ δηάθνξεο εηαηξείεο εμαηξεηηθά ιεπηά, εχθακπηα 

ειηαθά θχιια, ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, αθφκε 

θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηφο.  

Ο ηνκέαο ηεο Έθζεζεο "Young Tech Enterprises", πνπ 

εγθαηληάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε HANNOVER 

MESSE, ζπλερίζηεθε κε επηηπρία, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζε λέεο επηρεηξήζεηο λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

πηζαλνχο επελδπηέο, πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. Πιένλ ησλ 

150 λενθπψλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζαλ ζπζθεπέο 

απνζήθεπζεο γηα δίθηπα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εληζρπκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο γηα απηνθίλεηα θαη ηξέλα. 

ηε HANNOVER MESSE 2017 ζπκκεηείραλ 4 

ειιεληθέο εηαηξείεο (πιήξεο θαηάινγνο ησλ Διιήλσλ 

Δθζεηψλ δχλαηαη λα αληιεζεί απφ ηνλ ππεξζχλδεζκν:  
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/exhibitors-

products/index.xhtml).  

Η επφκελε HANNOVER MESSE ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην Αλλφβεξν απφ 23 έσο 27 Απξηιίνπ 2018, κε 

ηηκψκελε ρψξα ην Μεμηθφ. 
Πεγή: www.hannovermesse.de 

 
MUSIKMESSE (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 5-8.4.2017) 

Γηαλνκείο, έκπνξνη ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο, εθπξφζσπνη 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαη κνπζηθνί, καδί κε 

ιάηξεηο ηεο κνπζηθήο απφ φινλ ηνλ θφζκν, 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν Φξαγθθνχξηεο 

απφ ηηο 5-8 Απξηιίνπ 2017 γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εηήζηα Γηεζλή Έθζεζε Mussikmesse. Σελ Έθζεζε 

επηζθέθζεθαλ 56.700 άηνκα απφ 119 ρψξεο, κε ζθνπφ 

λα γλσξίζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα 

κνπζηθή αγνξά θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζεηξά 

κνπζηθψλ εθδειψζεσλ, ελψ 972 εθζέηεο παξνπζίαζαλ 

ηα πξντφληα ηνπο. ηελ Mussikmesse ζπκκεηείραλ 3 

ειιεληθέο εηαηξείεο. 

http://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/a

usstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-

8&sfC=GRC&start=0.  
Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζθεπηψλ πξνήιζε ελ ζεηξά 

απφ Γεξκαλία, Οιιαλδία, Ιηαιία, Γαιιία, Διβεηία, 

Βέιγην, Ηλ. Βαζίιεην, Απζηξία, Πνισλία, νπεδία θαη 

Κίλα. Δπηπιένλ, 20.000 κνπζηθφθηινη παξαθνινχζεζαλ 

εθδειψζεηο ηνπ Φεζηηβάι ηεο Mussikmesse, ην νπνίν, 

ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο, δηνξγάλσζε ζπλαπιίεο κε 50 

θαη πιένλ εζληθνχο θαη δηεζλείο θαιιηηέρλεο. 

Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Mussikmesse ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνχξηε (Μάηλ) απφ ηηο 11 

έσο ηηο 14 Απξηιίνπ 2018. 
Πεγή: www.messefrankfurt.com 

 

PRLIGHT+SOUND (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 4-7.4.2017 

Η εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Prolight+Sound, κε ζέκα 

ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο, νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα θαη δεκηνπξγία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Φξαγθθνχξηε απφ ηηο 4-7 Απξηιίνπ 2017. 

Σελ Έθζεζε επηζθέθζεθαλ 45.000 άηνκα απφ 139 

ρψξεο, ελψ 950 εθζέηεο απφ 39 ρψξεο παξνπζίαζαλ ηα 

πην πξφζθαηα πξντφληα ηνπο ζηα πεδία ηνπ θσηηζκνχ, 

ήρνπ θαη κεραληθήο ζθελήο, ηερλνινγίεο αλακεηάδνζεο 

θαη παξαγσγήο, ελνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγία 

εηθφλαο θαη ήρνπ (AV). 

ηελ Prolight+Sound ζπκκεηείραλ 2 ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ επηζθεπηψλ (54%) πξνήιζε απφ 

ην εμσηεξηθφ, ελψ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζθεπηψλ 

πξνήιζε ελ ζεηξά απφ Γεξκαλία, Οιιαλδία, Ιηαιία, 

Γαιιία, Βέιγην, Κίλα, Ηλ.Βαζίιεην, Διβεηία, Ρσζία, 

Απζηξία θαη Πνισλία. 

Η Prolight+Sound 2017 δηνξγαλψζεθε ηαπηφρξνλα κε ηε 

δηεζλή Έθζεζε Mussikmesse, αλαδεηθλχνληαο έηζη ην 

Δθζεζηαθφ θέληξν ηεο Φξαγθθνχξηεο ζε παγθφζκην 

ηφπν ζπλάληεζεο γηα ηνλ θιάδν ηεο κνπζηθήο θαη ησλ 

εθδειψζεσλ, θαζψο πξνζέιθπζε ζπλνιηθά πεξίπνπ 

100.000 επηζθέπηεο απφ 144 ρψξεο θαη 1.922 εθζέηεο 

απφ 55 ρψξεο. 

Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Prolight+Sound ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνχξηε (Μάηλ) απφ ηηο 10 

έσο ηηο 13 Απξηιίνπ 2018. 

 

TENDENCE (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ 24-27/6/2017,  

Η πνιπζεκαηηθή εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Tendence 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Φξαγθθνχξηε απφ ηηο 24-27 

Ινπλίνπ, φπνπ άλσ ησλ 20.000 δηεζλψλ επηζθεπηψλ 

(22.742 ην 2016) είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ λέα 

πξντφληα θαη ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ.  

πλνιηθά 1.125 εθζέηεο απφ 54 ρψξεο (943 εθζέηεο απφ 

43 ρψξεο ην 2016) παξνπζίαζαλ πξντφληα γηα νηθία, 

δηαθφζκεζε, επίπισζε, είδε δψξσλ θαη θνζκήκαηα, 

αμεζνπάξ κφδαο, πθάζκαηα επηπιψζεσλ θαη είδε 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Δπηπιένλ, εθηέζεθαλ πνηθίια λέα 

πξντφληα ηφζν γηα ηελ ρεηκεξηλή θαη ρξηζηνπγελληάηηθε 

πεξίνδν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φζν θαη γηα ηελ εαξηλή θαη 

ζεξηλή πεξίνδν ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

Οη δηεζλείο εκπνξηθνί επηζθέπηεο αλαινγνχλ ζε 17% ησλ 

ζπλνιηθψλ επηζθεπηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα πξνήιζε ελ ζεηξά απφ Γεξκαλία, Διβεηία, Γαιιία, 

Οιιαλδία, Απζηξία, Ιηαιία, Βέιγην, Κίλα, Ιαπσλία θαη 

Πνισλία. Δμαηξεηηθά πςειά πνζνζηά επηζθεςηκφηεηαο 

θαηεγξάθεζαλ απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

φπσο Ρσζία, Σζερία θαη ινβαθία, θαζψο θαη εθ 

Γπηηθήο Δπξψπεο απφ Ηλ.Βαζίιεην θαη Πνξηνγαιία.  

ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 3 ειιεληθέο εηαηξείεο 

(http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besuche

r/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-

8&sfC=GRC&start=0) 

Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Tendence 2018 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνχξηε (Μάηλ) απφ ηηο 30 

Ινπλίνπ έσο ηηο 3 Ινπιίνπ 2018. 

http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/exhibitors-products/index.xhtml
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/exhibitors-products/index.xhtml
http://www.hannovermesse.de/
http://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
http://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
http://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
http://www.messefrankfurt.com/
http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=&_charset_=UTF-8&sfC=GRC&start=0
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Πεγή: www.messefrankfurt.com 

 

 

 

ΙV. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

 

Δμαγνξά ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο παξαγωγήο 

πξνϊόληωλ αξηνπνηίαο Panera από ηνλ όκηιν JAB 

Holding ζπκθεξόληωλ ηεο νηθνγελείαο Reimann. 

Ο φκηινο JAB Holding, πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ πινχζηα 

γεξκαληθή νηθνγέλεηα Reimann εμαγφξαζε ηελ ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελε ακεξηθαληθή εηαηξεία παξαγσγήο 

πξντφλησλ αξηνπνηίαο Panera, έλαληη 7,5 δηο $Η.Π.Α. Σν 

πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε 315 $Η.Π.Α. αλά κεηνρή ήηνη 

20% πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο 31
ε
 

Μαξηίνπ 2017. Δλ ιφγσ ζπλαιιαγή, νπνία απαηηεί ηελ 

έγθξηζε ησλ Αξρψλ Αληαγσληζκνχ, αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηξίηνπ ηξηκήλνπ η.ε. 

Η εηαηξεία Panera ιεηηνπξγεί ζηηο Η.Π.Α. 2000 

θαηαζηήκαηα (θχθινο εξγαζηψλ 5 δηο $Η.Π.Α). Μέζσ 

ηεο αο άλσ εμαγνξάο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα θάζεηεο 

επέθηαζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Reimann ζηνλ ηνκέα ηνπ θαθέ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ αιπζίδεο θαθεζηηαηνξίσλ, θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαθέ, ππφ πιήξε (Douwe 

Egberts, Keuring) ή κεξηθή ηδηνθηεζία (Mondelez). 

 

Υηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ππό αβεβαηόηεηα ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο Deutsche Bank ζηελ Μ. 

Βξεηαλία, ιόγω BREXIT. 

Σν ελδερφκελν πεξηθνπήο 2.000 θαη πιένλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Μ. 

Βξεηαλίαο θαη κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ απηψλ ζηελ 

επεηξσηηθή Δπξψπε, εμεηάδεη ε γεξκαληθή ηξάπεδα 

Deutsche Bank, ιφγσ εμφδνπ ηεο Μ. Βξεηαλίαο απφ ηελ 

ΔΔ. Ο αξηζκφο ησλ πξνο πεξηθνπή ζέζεσλ ελδέρεηαη, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, λα ππεξβεί θαη ηηο 4.000. Η γεξκαληθή 

ηξάπεδα απαζρνιεί ζηελ Μ. Βξεηαλία πεξί ηνπο 9.000 

ππαιιήινπο, 7.000 εθ απηψλ ζην Λνλδίλν. Αλάινγεο 

ζθέςεηο θάλνπλ θαη άιιεο μέλεο ηξάπεδεο κε 

ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Μ. Βξεηαλία. Αηηία απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη, κε ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ ΔΔ, 

εθιείπεη ην πιενλέθηεκα πνπ παξείρε ε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ, κέζσ κίαο άδεηαο ζην Λνλδίλν. 

Δηδηθνί εθηηκνχλ φηη εθφζνλ αλσηέξσ θφβνη 

απνδεηρζνχλ βάζηκνη, ην Λνλδίλν θηλδπλεχεη λα απνιέζεη 

πεξί ηηο 10.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

θαζψο θαη 20.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζπκβνχισλ θαη 

λνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Καηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ ζπζζωξεπηώλ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ζπγαηξηθή ηεο Daimler-

Mercedes 

H εηαηξεία Accumotive, 100% ζπγαηξηθή ηεο Daimler-

Mercedes, έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ππεξζχγρξνλνπ 

εξγνζηαζίνπ ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίεο) ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζηελ πεξηνρή Kamenz ηεο αμνλίαο. Η ζρεηηθή 

επέλδπζε αλέξρεηαη ζε 500 εθ. Δπξψ. Σν εξγνζηάζην, ην 

νπνίν ζα θαηαιακβάλεη έθηαζε 80.000 η.κ., ζπληζηά ην 

δεχηεξν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζπζζσξεπηψλ ζηελ 

πεξηνρή θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πεξί ηα 

κέζα 2018. Πξνο ην παξφλ απαζρνιεί 350 εξγαδφκελνο, 

αξηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα δηπιαζηαζζεί κέρξη ην 2020. 

Δπηδίσμε ηεο εηαηξείαο Accumotive απνηειεί ε 

ζπκπεξίιεςε ηεο ππφ θαηαζθεπήλ κνλάδνο ζηα 

κεγαιχηεξα θαη πιένλ ζχγρξνλα ηερλνινγηθά 

εξγνζηάζηα ζηελ Δπξψπε. 

Καηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο, ε Καγθειάξηνο θα Angela Merkel, 

αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηα πεξηβαιινληηθά νθέιε 

πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ θιπ θαη ηελ 

επξεία ρξήζε ηαπηφρξνλα αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ελ πξνθεηκέλσ, δηα ηεο αχμεζεο ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο ηφληζε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο γηα ηε 

γεξκαληθή νηθνλνκία, θαζψο απηή απνηειεί  ζεκαληηθφ 

εξγνδφηε θαη ζπλάκα πεγή θαηλνηνκίαο, ελψ επαίλεζε 

ηελ επελδπηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ επηινγή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ αμσλία, πνπ 

αλακέλεηαη λα ηνλψζεη ηελ απαζρφιεζε ζηελ πεξηνρή, 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

Αύμεζε αξηζκνύ  κεηαθηλνπκέλωλ αεξνπνξηθώο εληόο 

θαη εθηόο Γεξκαλίαο ην Α΄ ηξίκελν 2017 

χκθσλα, κε ηελ Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Destatis, ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ 

αεξνπνξηθψο (εληφο Γεξκαλίαο θαη πξνο ην εμσηεξηθφ), 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ξεθφξ 4%, αλήιζε ζε 23,5 εθ. 

άηνκα έλαληη 22,6 εθ. ην αληίζηνηρν Α΄ ηξίκελν 2016. 

Μεγαιχηεξε αχμεζε 4,3%, ζεκείσζε ν αξηζκφο 

επηβαηψλ κε πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ θαηά ην 1ν ηξίκελν 

2017 έλαληη αχμεζεο 2,9%  ησλ επηβαηψλ πνπ 

ηαμίδεπζαλ αεξνπνξηθψο εληφο ηεο Γεξκαλίαο. 

Η δηεπεηξσηηθή επηβαηηθή θίλεζε  θαηέγξαςε αχμεζε 

4,2%, έλαληη αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ 2016 θπξίσο ιφγσ  

ζεκαληηθήο αχμεζεο επηβαηψλ πξνο  Αίγππην (24,8%) 

θαη  Ιζξαήι (16,8).  

Η πςειφηεξε κείσζε 17,6% ζεκεηψζεθε ζηελ κεηαθνξά 

επηβαηψλ πξνο ηελ Σνπξθία. ην επξσπατθφ ηκήκα ηεο 

Ρσζίαο δηαπηζηψλεηαη αληηζέησο πςειή αχμεζε 12,9%. 

΄Οζνλ αθνξά ηνπο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο, αχμεζε 

θίλεζεο επηβαηψλ θαηαγξάθεηαη  θπξίσο πξνο Ιηαιία 

(6,7%), Γαιιία (6%) θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην (5,7%). 

http://www.messefrankfurt.com/

