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ΘΔΜΑ:  «Οηθνλνκηθή ζπλεξγαζία Γεξκαλίαο – ρσξώλ Visegrád» 

 

  Τελ 5
ε
 Μαΐνπ, ε Έλσζε Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο 

(DIHK) δηνξγάλσζε δηάζθεςε κε ζέκα «Visegrád 4 θαη Γεξκαλία - Οηθνλνκηθή Σπλεξγαζία 

πξνο όθεινο ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο ΔΔ», ζε νπνία ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηεο πνιηηηθήο θαη 

ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξώλ Visegrád, (Πνισλίαο, Τζερίαο, Σινβαθίαο, Οπγγαξίαο) θαη ηεο 

Γεξκαλίαο. Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο απεηέιεζε, ε αλάδεημε επθαηξηώλ θαη πξννπηηθώλ, πξνο 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο γεξκαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ νηθνλνκηθό ρώξν ησλ 

ηεζζάξσλ αλαηνιηθνεπξσπατθώλ γεηηόλσλ ηεο Γεξκαλίαο. 

  Οη θνξεζκέλεο αγνξέο ηεο Γύζεο, ε απνρώξεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ 

ΔΔ θαη νη δηαθαηλόκελεο, -όρη κόλνλ ζε ρώξεο αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηώλ-, πξνζηαηεπηηθέο ηάζεηο 

ζην παγθόζκην εκπόξην, αιιά θαη νη δηεζλείο ελ γέλεη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, δπζρεξαίλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, επηηάζζνληαο ηε ζηξνθή θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό πξνο εγγύηεξεο πεξηνρέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πξνλνκηαθή ζέζε πξνο επέθηαζε 

ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ θαηέρνπλ νη αλαηνιηθνί επξσπατθνί γείηνλεο, 

νη νπνίνη δηαζέηνπλ πςειό νηθνλνκηθό δπλακηθό θαη παξαγσγηθή δνκή, απνθαίλεηαη ε Έλσζε 

Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK). 

Ο όγθνο ζπλαιιαγώλ ρσξώλ Visegrád-Γεξκαλίαο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Έλσζεο Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK), ππεξβαίλεη  θαηά 

50% ηνλ αληίζηνηρν δηκεξή όγθν εκπνξίνπ Γεξκαλίαο-Κίλαο (169,9 δηο Δπξώ), ε νπνία, 

ζεκεησηένλ, ην 2016 θαηεηάγε ζηελ 1
ε
 ζέζε, (4

ε
 ζέζε ην 2015), κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ 

ηεο Γεξκαλίαο. Οη γεξκαληθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ρώξεο Visegrád ην 2016, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε 6% έλαληη 2015, αλήιζαλ ζε 220,0 δηο Δπξώ, πξνβιεπνκέλεο παξάιιεια αληηζηνίρνπ 

ξπζκνύ επεθηάζεσο θαη ην 2017. 

Σηελ πεξηνρή, δξαζηεξηνπνηνύληαη κε ζπγαηξηθά ππνθαηαζηήκαηα θαη παξαγσγηθέο 

κνλάδεο, 3.300 επηρεηξήζεηο γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ θαη απαζρνινύλ 1 εθ. εξγαδόκελνπο, 

ελώ ην απόζεκα (stock) θεθαιαίσλ ηνπ ζπλόινπ απηώλ ππεξβαίλεη ηα 60,0 δηο Δπξώ θαη 

πξνζεγγίδεη ην αληίζηνηρν επίπεδν ησλ γεξκαληθώλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Κίλα. Σηελ 

πεξηνρή, ηδηαίηεξε παξνπζία θαηαγξάθνπλ νη θιάδνη: Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, αεξνπνξηθήο 

βηνκεραλίαο, κεραλνπξγίαο/κεραλνινγίαο, ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ηαηξηθήο ηερλνινγίαο.  

Ο ζπληεινύκελνο εθζπγρξνληζκόο ηεο νηθνλνκίαο θαη παξαγσγήο ησλ ρσξώλ 

Visegrád, κέζσ θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο, πξνζθέξεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο 

γηα ηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, ηδηαηηέξσο ησλ δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ ζηνπο θιάδνπο 

κεραλνπξγίαο/κεραλνινγίαο, ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ. Η ρακειή 

πξνζθνξά όκσο ζηελ πεξηνρή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, επηζεκαίλεηαη από ηελ DIHK, είλαη 

δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Η εθαηέξσζελ αληαιιαγή πιεξνθόξεζεο επί πξνζθεξνκέλσλ επθαηξηώλ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη επί εκπεηξηώλ ησλ ήδε δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ 
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γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ρώξεο Visegrád δύλαληαη λα απνηειέζεη ην έλαπζκα πξνο ώζεζε 

θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο, λα αλαδείμεη πεξαηηέξσ ηνκείο θαη λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ζηόρν βεβαίσο, ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνύλ ηα ηέζζεξα 

ιεηηνπξγνύληα αληηζηνίρσο, ζε Βαξζνβία, Πξάγα, Μπξαηηζιάβα θαη Βνπδαπέζηε, δηκεξή 

Βηνκεραληθά θαη Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα (ΑΗΚ).  

Δπηζεκαίλεηαη σζηόζν όηη ε γεξκαληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία ζηηο ρώξεο 

Visegrád, θαηαγξάθνπζα έληνλε αλάπηπμε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνύ Σνζηαιηζκνύ 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηε κεηάβαζε αθνινύζσο ησλ ελ ιόγσ ρσξώλ ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πξνζέιαβε ηδηαίηεξε δηάζηαζε ζην πεδίν ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο κεηά 

ηελ πξνζρώξεζε ησλ ρσξώλ απηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 2004.  

 

Τνύην απνδίδεηαη δηα ησλ ζηνηρείσλ δηκεξνύο εκπνξίνπ ηεο Γεξκαλίαο,  αλά εθάζηε 

ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ Visegrád, ηα νπνία έρνπλ σο αθνινύζσο:  

Πολωνία: Η Γεξκαλία, κε κεξίδην 29,8 % θαη 25,0% (ζηνηρεία 2015), επί ζπλόινπ πνισληθώλ 

εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ αληηζηνίρσο, απνηειεί ηνλ ππ’ αξηζκ. 1, θαη δε κε απόζηαζε από ηνπο 

ππνινίπνπο, εκπνξηθό εηαίξν ηεο Πνισλίαο. Τν 27,3%.ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη ην 35,4% 

ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ ηεο Πνισλίαο δηελεξγείηαη κε ηελ Γεξκαλία, ε νπνία ην 2015 

απεηέιεζε ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 πξνκεζεπηή ηεο πνισληθήο αγνξάο θαη νκνίσο ηελ ππ’ αξηζκ. 1 

ρώξα ππνδνρήο πνισληθώλ πξντόλησλ, ελώ παξάιιεια, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ε Πνισλία 

θαηεηάγε ζηελ 6
ε
 ζέζε κεηαμύ 226 ρσξώλ, σο πξνο ην ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ θαη 

ζηελ 8
ε
 ζέζε κεηαμύ 231 ρσξώλ, σο πξνο ην ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ.  

Σσεχία: Η Γεξκαλία, κε κεξίδην 28,9% θαη 27,5% (ζηνηρεία 2015) επί ζπλόινπ ηζερηθώλ 

εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ αληηζηνίρσο, απνηειεί ηνλ θαη’ εμνρήλ θύξην εκπνξηθό εηαίξν ηεο 

Τζερίαο. Τν 28,1% ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη ην 36,4% ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ ηεο 

Τζερίαο δηελεξγείηαη κε ηελ Γεξκαλία, ε νπνία ην 2015 απεηέιεζε ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 πξνκεζεπηή 

ηεο ηζερηθήο αγνξάο θαη νκνίσο ηελ ππ’ αξηζκ. 1 ρώξα ππνδνρήο ηζερηθώλ πξντόλησλ, ελώ 

παξάιιεια, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ε Τζερία θαηεηάγε ζηελ 8
ε
, κεηαμύ 226 ρσξώλ, σο πξνο ην 

ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ θαη ζηε 12
ε
 ζέζε κεηαμύ 231 ρσξώλ, σο πξνο ην ζθέινο 

ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ.  

λοβακία: Η Γεξκαλία, κε κεξίδην 18,7% θαη 20,1% (ζηνηρεία 2015), επί ζπλόινπ ζινβαθηθώλ 

εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ αληηζηνίρσο, απνηειεί ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 εκπνξηθό εηαίξν ηεο 

Σινβαθίαο. Τν 19,4% ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη ην 24,4% ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ ηεο 

Σινβαθίαο δηελεξγείηαη κε ηελ Γεξκαλία, ε νπνία ην 2015 απεηέιεζε ηνλ ππ’ αξηζκ 1 

πξνκεζεπηή ηεο ζινβαθηθήο αγνξάο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1 ρώξα ππνδνρήο ζινβαθηθώλ 

πξντόλησλ, ελώ παξάιιεια, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ε Σινβαθία θαηεηάγε ζηελ 19
ε
, κεηαμύ 226 

ρσξώλ, σο πξνο ην ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ θαη ζηελ 21
ε
 ζέζε κεηαμύ 231 ρσξώλ, 

σο πξνο ην ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ. 

Ουγγαρία: Η Γεξκαλία, κε κεξίδην 25,3 % θαη 26,7% (ζηνηρεία 2015), επί ζπλόινπ νπγγξηθώλ 

εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ αληηζηνίρσο, απνηειεί ηνλ θαη’ εμνρήλ θαη κε απόζηαζε ηνλ θύξην 

εκπνξηθό εηαίξν ηεο Οπγγαξίαο. Τν 26,4% ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη ην 35,0% ηνπ 

ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο δηελεξγείηαη κε ηε Γεξκαλία, ε νπνία ην 2015 

απεηέιεζε ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 πξνκεζεπηή ηεο νπγγξηθήο αγνξάο θαη νκνίσο ηελ ππ’ αξηζκ. 1 

ρώξα ππνδνρήο νπγγξηθώλ πξντόλησλ, ελώ παξάιιεια, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ε Οπγγαξία 

θαηεηάγε ζηελ 14
ε
 ζέζε κεηαμύ 226 ρσξώλ, σο πξνο ην ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ θαη 

ζηελ 15
ε
 ζέζε κεηαμύ 231 ρσξώλ, σο πξνο ην ζθέινο ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ. 
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                   Τα αλσηέξσ ζηνηρεία αλαδεηθλύνπλ ηνλ ζηαζεξό πξνζαλαηνιηζκό ησλ νηθνλνκηώλ 

ησλ ρσξώλ Visegrád, αιιά ππνδειώλνπλ ηαπηόρξνλα θαη ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο απηήο σο 

ηκήκα ελόο αηύπνπ κελ, αιιά δσηηθνύ γηα ηα γεξκαληθά ζπκθέξνληα νηθνλνκηθνύ ρώξνπ ζηελ 

θεληξνεπξσπατθή ελδνρώξα, πνπ ζπγθεληξώλεη θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηζηνξηθέο θαηαβνιέο, σο επίζεο ζηνηρεία παξεκθεξνύο ζρεδόλ θηινζνθίαο σο πξνο ην παξάγεηλ, 

επηρεηξείλ θαη εκπνξεύεζζαη. 

 

H δηνξγάλσζε ηεο ελ ζέκαηη δηαζθέςεσο ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηηο επηπηώζεηο ηεο 

απνρσξήζεσο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ, ν νπνίεο πξντνύζεο ηεο 

δηαπξαγκαηεύζεσο ΔΔ-ΗΒ δελ θαζίζηαηαη δπλαηόλ λα εθηηκεζνύλ σο πξνο ην εύξνο απηώλ, 

γεγνλόο ην νπνίν δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζηε γεξκαληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα, ηδηαηηέξσο 

ζηηο δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο. Δληάζζεηαη επίζεο 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο γεξκαληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο πξνο αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ 

δπλαηνηήησλ κεηαθνξάο ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, κία εθ ησλ νπνίσλ 

πξνζθέξεη ε πεξηνρή ησλ ρσξώλ Visegrád, νη νπνίεο σο ηόπνο εγθαηάζηαζεο, πέξαλ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΔ, αλαδεηθλύνληαη έηη πεξαηηέξσ σο ειθπζηηθόο ηόπνο εγθαηάζηαζεο γηα ηηο 

γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο.  

 

 

Βεξνιίλν, Μάηνο 2017 

 

 

 

 

 

 


