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1.  Γεωργία- Αγροτική Οικονομία 

Σα θαιιηεξγήζηκα εδάθε ζηελ Γεξκαλία αλέξρνληαη ζε 16,6 εθαη. εθηάξηα, εθ ησλ νπνίσλ ην 

κεγαιύηεξν ηκήκα απνηεινύλ θαιιηέξγεηεο δεκεηξηαθώλ (37,6% θαιιηεξγήζηκεο γεο) θαη εηδηθώο 

ζηηεξώλ (19,3%) θαη αξαβνζίηνπ (12,6% αληηζηνίρσο). Σα ηειεπηαία έηε ζεκεηώλεηαη ζπλερήο 

αύμεζε ηεο παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ε θαιιηέξγεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε 1,135 εθαη. 

εθηάξηα γεο (ζηνηρεία 2016, ζπγθξηηηθά 2013: 1,009 εθαη. εθη., 2010: 941,5 εθαη. εθη.). 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ζπλνιηθά 275.400 αγξνηηθώλ κνλάδσλ (89% ηνπ ζπλόινπ) 

απνηεινύλ επηρεηξήζεηο πξνζσπηθήο ή νηθνγελεηαθήο κνξθήο (244.200 επηρεηξήζεηο ην 2016), ζηηο 

νπνίεο νη πιήξσο απαζρνινύκελνη είλαη αξηζκεηηθά νιηγόηεξνη από ηνπο επνρηαθά εξγαδνκέλνπο, 

θαηλόκελν ην νπνίν είλαη εληνλόηεξν ζηα 6 λέα Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα. Ο αγξνηηθόο πιεζπζκόο, 

αθνινπζώληαο θζίλνπζα πνξεία ηα ηειεπηαία έηε, αλήιζε ην 2016 (ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία) 

ζε 940.000 άηνκα, έλαληη 1,02 εθαη. εξγαδνκέλσλ ζηελ ζρεηηθή απνγξαθή 2013 θαη 1,08 εθαη. ην 

2010 αληηζηνίρσο. Η εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ εληαηηθνπνίεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο 

θαη θηελνηξνθίαο ηα ηειεπηαία έηε, παξά ηελ δηεύξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηελ δηαξθή 

αύμεζε ησλ παξαγνκέλσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, έρεη νδεγήζεη ζε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνύ 

αγξνηηθώλ κνλάδσλ θαη απαζρνινπκέλσλ, ηόζνλ αγξνηώλ επαγγεικαηηώλ, όζνλ θαη επνρηθά 

εξγαδνκέλσλ.  

Η ζπκβνιή ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέσο (γεσξγία, δαζνθνκία, θηελνηξνθία, αιηεία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο) 

ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ΑΔΠ αλέξρεηαη ζε 0,7%, ζπλππνινγηδνκέλνπ όκσο ηνπ ηνκέσο ηξνθίκσλ 

απνηειεί ην 6% απηνύ.  

 

2. Βιομηχανία- Βιομηχανική Παραγωγή 

Η κεηαπνίεζε ζπγθαηαιέγεηαη δηαρξνληθά κεηαμύ ησλ πιένλ ζεκαληηθώλ ηνκέσλ ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο θαη, από θνηλνύ κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ηνπο δύν βαζηθνύο ππιώλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ηεο ηζρύνο, νη νπνίνη ηελ θαζηζηνύλ ηελ ηζρπξόηεξε νηθνλνκία ηεο ΔΔ θαη ηελ κεγαιύηεξε 

επξσπατθή εμαγσγηθή δύλακε. 

Η ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ ην 2017 εθηηκάηαη ζε 25,8%, 

ζπλππνινγηδνκέλσλ δε ησλ θαηαζθεπώλ αλέξρεηαη ζε 31,1%. Η βαξηά, όπσο ζπρλά απνθαιείηαη, 

βηνκεραλία ηεο Γεξκαλίαο θαηαζθεπάδεη πιήζνο αληαγσληζηηθώλ θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ 

πξντόλησλ, επελδύνληαο ζεκαληηθά πνζά ζε δηαξθή έξεπλα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθώλ θαη θαηλνηόκσλ πξντόλησλ. Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε έρεη ζέζεη σο 

ζηόρν, ζην πιαίζην ηνπ ππιώλνο «Industrie 4.0», ηελ θαηά ην δπλαηόλ εθηεηακέλε ρξήζε έμππλσλ 

θαη ςεθηνπνηεκέλσλ δηθηύσλ ζε λεπξαιγηθνύο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη βηνκεραλίαο εηδηθόηεξα. 

Σν ήκηζπ πεξίπνπ ησλ πξντόλησλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηεπζύλεηαη ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνύ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ απήρεζε θαη απνδνρή πνπ απνιακβάλνπλ ηα γεξκαληθά 

πξντόληα αλά ηνλ θόζκν δηαρξνληθά. 

Σνκείο, όπσο απηνθηλεηνβηνκεραλία, κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, ηδίσο γηα ηελ θαηαζθεπή νδηθώλ 

θαη ινηπώλ έξγσλ, κεηαιινπξγία, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ρεκηθά, πιαζηηθά, θαη θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ πιένλ ζεκαληηθώλ θαη πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο θιάδσλ 

ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο, ζηνπο νπνίνπο απαζρνιείηαη κεγάινο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ. 

Ο βηνκεραληθόο ηνκέαο, ην 2018, ζεκείσζε εθ λένπ εκθαηηθή κεγέζπλζε 4,8%, κεηά από ην εμίζνπ 

ηζρπξό +3,3% ην 2017, εθ ηνπ νπνίνπ βέβαηα ην 1,2% αλάγεηαη ζηελ κεηαπνίεζε θαη ην 3,6% ζηνλ 



ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο). Πξόθεηηαη γηα ην πέκπην ελ ζεηξά έηνο κεγέζπλζεο 

ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο θαη ηελ ηζρπξόηεξε εηήζηα άλνδν από ην 2011 θαη εθεμήο. 

Ο αξηζκόο ησλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ (άλσ ησλ 20 εξγαδνκέλσλ) ην 2018 αλήξρεην ζε 46.900 

(+1,1%, έλαληη 46.395 κνλάδσλ ην 2017), εθ ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα, ήηνη 37.811 

επηρεηξήζεηο (ήηνη 80,6%) είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηα παιαηά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα θαη 9.100 

πεξίπνπ ζηα λέα. Οη απαζρνινύκελνη ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 2,5%, έλαληη 

2017, αλήιζαλ ζε 6,43 εθαη. άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ην 86,6% ή 5,57 εθαη. εξγαδόκελνη 

απαζρνινύληαη ζε βηνκεραλίεο εγθαηεζηεκέλεο ζηα παιαηά, ελώ κόιηο ην 13,3% ή 858.830 

εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζε κνλάδεο ιεηηνπξγνύζεο ζηα λέα Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ). 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο αλήιζε ην 2018 ζε €1,95 ηξηο, έλαληη €1,89 ηξηο ην 

2017 (+2,4%), €1,79 ηξηο ην 2016 θαη €1,78 ηξηο ην 2015, εθ ησλ νπνίσλ ην €1,73 ηξηο πεξίπνπ, 

ήηνη 89%, «παξάγεηαη» ζηα παιαηά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα (+2,4%, έλαληη 2017) θαη ηα ινηπά 

€216 δηο ζηα λέα (+2,2%, έλαληη 2017).  

 

3. Τπηρεσίες 

O ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, αθνινπζώληαο ηηο ηάζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ αλά ηνλ θόζκν, ζεκεηώλεη ζπλερή δηεύξπλζε θαη θαηαιακβάλεη, ην 

2018, ην κεγαιύηεξν κεξίδην (68,2%) ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ, ιεηηνπξγώληαο, βέβαηα, ζε 

κεγάιν βαζκό ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ηζρπξή εγρώξηα βηνκεραλία. 

Η Αθαζάξηζηε Πξνζηηζεκέλε Αμία ηνπ επξπηέξνπ ηνκέσο ησλ Τπεξεζηώλ ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ 

ΑΔΠ ην 2018, απμεζείζα θαηά 3,5%, έλαληη 2017, αλήιζε ζε €2.083.702 δηο (2017: €2.012,4 δηο, 

2016: €1.951,0 δηο, 2015: €1.886,7 δηο). Αύμεζε θαηεγξάθε ζε όινπο ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο 

πξνζθνξάο Τπεξεζηώλ, ήηνη Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλίεο (3,7%), Δκπόξην, Μεηαθνξέο, 

Φηινμελία/Δζηίαζε (2,1%), Τπεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο (1,7%), Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Παηδεία, 

Τγεία (1,2%), Κηεκαηνκεζηηηθέο Τπεξεζίεο (1,1%), Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαη Αζθαιηζηηθέο 

Τπεξεζίεο (0,6%) θαη Λνηπέο Τπεξεζίεο (0,5%). 

Σν 2018, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο απαζρόιεζε 33,3 εθαη. άηνκα, έλαληη 32,97 εθαη. 

αηόκσλ ην 2017 (+384 ρηι. εξγαδόκελνη ή +1,2%) θαη 32,46 εθαη. ην 2016, ήηνη ην 74,3% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 44,8 εθαη. εξγαδνκέλσλ ζηελ Γεξκαλία. Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαηεγξάθε ζε 

όινπο ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο πξνζθνξάο Τπεξεζηώλ, κε πξνεμάξρνπζεο ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, 

Παηδεία, Τγεία (1,7%), ην Δκπόξην, Μεηαθνξέο, Φηινμελία/Δζηίαζε (1,0%) θαη ηηο Τπεξεζίεο πξνο 

επηρεηξήζεηο (0,9%). 
 


