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Βιομηχανία- Βιομηχανική Παραγωγή - 2016 
 

 Η μεταποίηση συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των πλέον σημαντικών τομέων της 

γερμανικής οικονομίας και, από κοινού με τον τριτογενή τομέα, τους δύο βασικούς πυλώνες της 

οικονομικής της ισχύος, οι οποίοι την καθιστούν την κραταιότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εξαγωγική δύναμη. Η συμβολή της στο σχηματισμό του 

ΑΕΠ κινείται περί το 26%, συνυπολογιζομένων δε των κατασκευών προσεγγίζει το 31%. Η βαριά, 

όπως συχνά αποκαλείται, βιομηχανία της Γερμανίας κατασκευάζει πλήθος ανταγωνιστικών και 

υψηλών προδιαγραφών προϊόντων, επενδύοντας σημαντικά ποσά σε διαρκή έρευνα για τη βελτίωση 

της τεχνολογίας και την παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων. Η Γερμανική 

Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο, στο πλαίσιο του πυλώνος «Industrie 4.0», την κατά το δυνατόν 

εκτεταμένη χρήση έξυπνων και ψηφιοποιημένων δικτύων σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας 

και βιομηχανίας ειδικότερα. Το ήμισυ περίπου των προϊόντων βιομηχανικής παραγωγής 

κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την απήχηση και αποδοχή που 

απολαμβάνουν τα γερμανικά προϊόντα ανά τον κόσμο διαχρονικά. 

 Τομείς, όπως αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανολογικός εξοπλισμός, ιδίως για την κατασκευή 

οδικών και λοιπών έργων, μεταλλουργία, ηλεκτρονικές συσκευές, χημικά, πλαστικά, και 

φαρμακευτικά προϊόντα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον σημαντικών και υψηλής προστιθεμένης 

αξίας κλάδων της γερμανικής βιομηχανίας, στους οποίους απασχολείται μεγάλος αριθμός 

εργαζομένων. 

 Η βιομηχανική παραγωγή το 2016, εν αντιθέσει με φθινοπωρινές προβλέψεις του 

Ομοσπονδιακού Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας (BDI), σύμφωνα με οποίες εκτιμάτο 

μέτρια αύξηση αυτής 0,5%, σημείωσε εν τέλει μεγέθυνση 1,5% έναντι 2015. Την μεγαλύτερη 

αύξηση κατέγραψε ο κλάδος επενδυτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών (1,6% έναντι 2015), 

ακολουθούσης της παραγωγής καταναλωτικών (1,5% έναντι 2015) και ενδιάμεσων αγαθών (1,2% 

έναντι 2015). 

 Βάσει προσφάτων διαθέσιμων στοιχείων ο αριθμός των βιομηχανικών μονάδων το 2015 

ανήρχετο σε 33.069, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών, ήτοι 28.013 επιχειρήσεις 

είναι εγκατεστημένες στα παλαιά Ομοσπονδιακά Κρατίδια. Οι απασχολούμενοι σε βιομηχανικές 

μονάδες (άνω των 50 εργαζομένων), σημειώνοντας οριακή αύξηση 1% έναντι  2015, ανήλθαν το 

2016 σε 5,4 εκατ. άτομα, εκ των οποίων το 87% ή 4,7 εκατ. εργαζόμενοι απασχολούνται σε 

βιομηχανίες εγκατεστημένες στα παλαιά, ενώ μόλις το 13%, ή 686.700 εργαζόμενοι απασχολούνται 

αντιστοίχως σε μονάδες λειτουργούσες στα νέα Ομοσπονδιακά κρατίδια (συμπεριλαμβανομένου του 

Βερολίνου).  

 Ο κύκλος εργασιών της γερμανικής βιομηχανίας το 2016, αυξηθείς οριακά, ανήλθε σε 1,7 

τρις Ευρώ, διαφοροποιούμενος μόλις κατά 1,4 δις Ευρώ έναντι 2015. Τη μεγαλύτερη συμβολή στον 

σχηματισμό του κύκλου εργασιών είχαν ο κλάδος παραγωγής επενδυτικών αγαθών (791,2 δις 

Ευρώ), ενδιαμέσων προϊόντων (543,3 δις Ευρώ) και καταναλωτικών αγαθών (247,9 δις Ευρώ).  
 


