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Α. Γενικά Οικονομικά Στοιχεία 

 

H Σααξιάλδε (Saarland), εληάρζεθε ζηελ Ο.Γ. ηεο Γεξκαλίαο κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ Σπκθσληψλ 

ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη  Γαιιίαο, ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1956 θαη ηελ επηθχξσζε ησλ 

Σπκθσληψλ απηψλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1957. Τν νκφζπνλδν θξαηίδην απνηειεί έλα απφ ηα 16 θξαηίδηα πνπ 

ζπλζέηνπλ  ηε Ο.Γ. ηεο Γεξκαλίαο θαη είλαη ην κηθξφηεξν, ηφζν ζε έθηαζε, φζν θαη ζε πιεζπζκφ, κεηά απφ 

ηηο «πφιεηο-θξάηε» Βξέκε θαη Βεξνιίλν, ελψ θέξεη ηελ νλνκαζία ηεο απφ ηνλ πνηακφ Saar πνπ ηελ 

δηαζρίδεη. Η ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Σααξιάλδεο, έρνληαο ζχλνξα κε ηελ Γαιιία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν θαη επξηζθφκελε ζην θέληξν κίαο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ πεξηκεηξηθά θαη ζε αθηίλα 350 

ρικ παξάγεη πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εμαίξεην δίθηπν 

κεηαθνξψλ πνπ δηαζέηεη ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη πιαηθφξκα δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ.Η δηαζπλνξηαθή 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία άιισζηε έρεη ζεζκνζεηεζεί κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Έλσζεο «Σααξιάλδε-Λσξαίλε-

Λνπμεκβνχξγν», πνπ επί πιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο γαιιφθσλεο θαη γεξκαλφθσλεο πεξηνρέο ηνπ Βειγίνπ. 
 

Πξσηεχνπζα: Saarbrücken  

Δπηθάλεηα: 2.569,69 km² 

Πιεζπζκφο: 1,027,700 (30.Ινπλ 2014) 

Ππθλφηεηα :  385Κάηνηθνη αλα ρικ² 

Αλεξγία :  7,5 %  (Ιαλ.2015) 

Γεκ. Χξένο :  16,72δηο EUR (31. Γεθ.2013) 
 
 

 

Τν γεξκαληθφ θξαηίδην ηεο Σααξιάλδεο πξνρψξεζε ζηαδηαθά κεηά ηνλ πφιεκν ζηελ επηηπρή αιιαγή 

ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ, πνπ κέρξη ηφηε παξαδνζηαθά βαζηδφηαλ ζηελ εμφξπμε άλζξαθα θαη ηελ 

παξαγσγή ράιπβα. Σήκεξα, ε κεραλνινγία θαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θπξηαξρνχλ απνηειψληαο κία απφ 

ηηο ιίγεο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε, ε νπνία μεπέξαζε κηα ζεκειηψδε δνκηθή αιιαγή κε επηηπρία. 

 

H νηθνλνκία ηνπ θξαηηδίνπ, θπξηαξρείηαη απφ εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε βηνκεραλία θαη ηα νξπρεία λα ζπλεηζθέξνπλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο, ελψ αθνινπζνχλ νη ππεξεζίεο, ην εκπφξην, νη κεηαθνξέο θαη ε γεσξγία.  Τα απνζέκαηα 

άλζξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε βάζε έσο θαη 1.200 κέηξα, ε εμαγσγή ηνπ νπηάλζξαθα-θσθ απφ αζθαιηνχρν 

άλζξαθα θαη ε ηήμε κεηαιιεχκαηνο ζηδήξνπ πινχζηα ζε θψζθνξν απνηέιεζαλ ηηο βάζεηο βνεζψληαο ηελ 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ζηδήξνπ απφ ηνλ 19ν αηψλα. Οη κεηαιινβηνκεραλίεο θαη ζηδεξνβηνκεραλίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ράιπβα θαη ηελ θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ κεραλψλ θαη απηνθηλήησλ.  Άιιεο 

ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη ηελ παξαγσγή 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.  

Σήκεξα, πεξηζζφηεξεο απφ 220 εγθαηεζηεκέλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πξνζθέξνπλ ζηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ πεξ. 40.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Η –επίζεο- πξνβιεκαηηθή ζηε δεθαεηία ηνπ '80βηνκεραλία ζηδήξνπ 

θαη ράιπβα έρεη κεηαιιαρζεί ζε βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο, δηαζέηνληαο 11.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία.Τν 1960, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην Κξαηίδην εξγαδφηαλ ζηε 

βηνκεραλία άλζξαθα θαη ράιπβα, ελψ ην 2000, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο 

βηνκεραλίεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο έρεη ππεξβεί θαηα πνιχ ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ινηπέο παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο. 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken
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1) Τομείσ Οικονομίασ Κρατιδίου 
 

Ο ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο  νηθνλνκίαο ηνπ Κξαηηδίνπ είλαη ζήκεξα ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, κε ηελ 

εηαηξεία Ford ζην  Saarlouis κε πεξίπνπ 6000 εξγαδφκελνπο, ν θαηαζθεπαζηήο ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο ZF 

ζην Saarbrücken, ν φκηινο INA (κεραληθψλ εμαξηεκάησλ), ε Bosch, , ε Michelin ζην Homburg θαη ν 

φκηινο Eberspächer ζην Neunkirchen.  

 

Δπίζεο ζεκαληηθέο εηαηξείεο είλαη νη εηαηξείεο ράιπβα Saarstahl AG θαη Ag der Dillinger 

Hüttenwerke, θαζψο θαη ε βηνκεραλία θεξακηθψλ (Villeroy & Boch), ε νπνία θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκία ηεο Σααξιάλδεο. 

 

Άιιεο ζεκαληηθέο εηαηξείεο ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ε  IDS Scheer ζην Saarbrücken θαη ε 

SAP AG ζην St Ingbert. 
 

Άλσ ηνπ 70% ησλ παξαγνκέλσλ πξνηφλησλ εμάγεηαη άκεζα ή έκκεζα ζην εμσηεξηθφ, θάηη πνπ 

βεβαίσο εμαξηά ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο απφ δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο δήηεζεο.  

 

Ιδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ logistics ε Σααξιάλδε θαηέρεη ηα πξσηεία ζηνλ ρψξν ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο. Πξφζθαηα επειέγε απφ κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο φπσο ε εηαηξεία Prologis (παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δηαλνκήο), σο ηφπνο εγθαηάζηαζεο  (ζην Saarwellingen), ησλ κνλάδσλ δηάζεζεο πξντφλησλ  

ηνπο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Δπίζεο ε γλσζηή εηαηξεία Dachser GmbH & Co παξνρήο ππεξεζηψλ logistics έρεη 

εγθαηαζηήζεη ζην Saarbrücken,  παλεπξσπατθφ θέληξν. 

Άιιεο δηεζλείο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξχζεη ζην θξαηίδην απηφ, θέληξα γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο είλαη ελδεηθηηθά ε Kennanmetal (εξγαιεία), Allied Signal 

(αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ) θαζψο θαη νη εηαηξείεο κεηαθνξάο δεκάησλ United Parcel Service θαη 

Deutscher Paket dienst GmbH & Co.  

 

2) Δημόςιο Χρέοσ 

 

Τν θξαηίδην δηαζέηεη έλα πςειφηαην δεκφζην ρξένο ηεο ηάμεο ησλ 16,72δηο  €, ελψ πεξίπνπ ην κηζφ 

απφ απηφ εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρεί ζην θφζηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο. Τν θξαηίδην επηδνηείηαη απφ ηνλ Οκνζπνλδηαθφ πξνππνινγηζκφ (θπξίσο απφ πιενλαζκαηηθά Κξαηίδηα) 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα εθαξκφζεη πξφγξακκα πεξηθνπψλ θαη εμνηθνλφκεζεο.  

Καη εδψ ε ζρεηηθή έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηειεί θπξίαξρν πξφβιεκα ελψ ε 

ηνπηθή θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε καθξνρξφληα αλέξγσλ, 

γηα ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,αιιά θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε αζθνχκελσλ απφ ηελ 

γεηηνληθή Λσξαίλλε ηεο Γαιιίαο &επαγγεικαηηψλ απφ άιια κέξε ηεο Γεξκαλίαο. 

Σε πξψελ πεξηνρέο εμφξπμεο άλζξαθα βξίζθνληαη ζήκεξα ελεξγά πξνγξάκκαηα νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο (2750 εθηάξηα κε πεξ. 800θηίξηα θαηνηθηψλ & γξαθείσλ) ελψ αθνινπζνχλ ζρέδηα γηα εκπνξηθέο 

θαη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, βηνκεραληθά κλεκεία θαη ρψξνπο αλαςπρήο.  

 

3) Ανεργία 

 

Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα,  ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

απμήζεθε θαηαθφξπθα. Δπί ηνπ παξφληνο, 39.100 άηνκα είλαη άλεξγνη ζην θξαηίδην, πεξίπνπ 3.050 

πεξηζζφηεξα άηνκα απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη 800 πεξηζζφηεξα απφ φ, ηη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015. 
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Το ποςοςτό ανεργίασ ανιλκε ςτο κρατίδιο  ςε 7,6%, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα (ςε 
ομοςπονδιακό επίπεδο 6,7%).  

 

 
Πεγή: IHK Saarland 
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Β. Εξωτερικό Εμπόριο Κρατιδίου 

 

 

Διζαγωγέρ Δξαγωγέρ 

ααπλάνδη ααπλάνδη 

Έηορ ε εκ € Μεηαβολή % ε εκ € Μεηαβολή %  

2014 12.695 10,72 13.792 3,81 

2013 11.465 -8,69 13.313 -9,91 

2012 12.556 -3,02 14.778 0,07 

2011 12.947 20,07 14.768 13,76 

2010 10.783 13,18 12.982 16,22 

2009 9.527 -13,98 11.170 -19,39 

2008 11.075 1,20 13.857 3,33 

2007 10.944 -0,04 13.410 8,49 

2006 10.948 9,13 12.361 6,96 

2005 10.032 4,78 11.557 11,81 

2004 9.574 34,39 10.336 8,88 

Πηγή: Statistisches Bundesamt 

 

Οη θπξηφηεξεο εμαγσγέο ηεο Σααξιάλδεο αθνξνχλ ζε απηνθίλεηα, κεραλέο θαη κεραλήκαηα, 

πξντφληα απφ ζίδεξν, ράιπβα θαη άιια κέηαιια, εμνπιηζκνχο, πιαζηηθά είδε, φξγαλα κέηξεζεο, ζπζθεπέο  

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είδε δηαηξνθήο. 

Τα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ εηζάγεη ην αλσηέξσ θξαηίδην είλαη κεραλέο θαη εμαξηήκαηα 

απηνθηλήησλ, θαξκαθεπηηθά είδε, πξντφληα δηαηξνθήο (ηπξνθνκηθά θαη θξεαηηθά θπξίσο), 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηα θαη είδε απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ειεθηξνληθά κεραλήκαηα. 

 

1) Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 

 

Οη δέθα πξψηνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηνπ Κξαηηδίνπ ηεο Σααξιάλδεο είλαη νη ρψξεο ηεο ΔΔ κε 

πξνεμάξρνπζα βεβαίσο ηελ Γαιιία ελψ εμαγσγηθά  νη ΗΠΑ θαη ε Κίλα ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πξψηεο 10 

θαηαδεηθλχνληαο ηελ ζρεηηθή δηαζπνξά ηεο εμαγσγηθήο ηεο νηθνλνκίαο. Τν α΄εμάκελν 2015 ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ πξννξηζκφ ησλ εμαγσγψλ ηνπ θξαηηδίνπ κε αμία πνπ αλήιζε ζε πεξίπνπ 1,4 

δηο €, αιιά θαη ην 2014 ππήξμε βαζηθφο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο κε αμία πνπ αλήιζε ζε πεξίπνπ 2,2 δηο €.  

 
ΟΙ 10 ΠΡΩΣΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΗ ΑΑΡΛΑΝΔΗ – α εξάμηνο 2015 

ΦΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΙΑΓΩΓΩΝ / ΦΩΡΕ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΕΕ 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΕ Α΄εξάμηνο 2015 ΕΞΑΓΩΓΕ Α΄εξάμηνο 2015 

 
  ΑΠΟ:  

ΑΞΙΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ 
Ε 1000 €  

ΠΡΟ:  
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

Ε 1000 €  
  

1. Γαλλία  1.104.846 Αγγλία 1.428.377 1. 

2. Ιςπανία 1.013.473 Γαλλία  934.110 2. 

3. Ελβετία 1.051.548 Ιταλία 515.105 3. 

4. Αγγλία 572.700 Ιςπανία 408.623 4. 

5. Ιταλία 313.515 Αυςτρία 288.154 5. 

6. Πολωνία 251.093 Ολλανδία 275.718 6. 
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7. Ολλανδία 246.779 Πολωνία 273.546 7. 

8. Βζλγιο 241.777 Ουγγαρία 203.996 8. 

9. Τςεχία 203.584 Βζλγιο 195.665 9. 

10. Αυςτρία 164.470 Τςεχία 172.461 10. 

ΠΗΓΗ: ΙΗΚ SAARLAND 

 

 

 

 

 
ΟΙ 10 ΠΡΩΣΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΗ ΑΑΡΛΑΝΔΗ 2014 

ΦΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΙΑΓΩΓΩΝ / ΦΩΡΕ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

Χώρα Ειςαγωγζσ Χώρα Εξαγωγζσ 

1.000 €  1.000 € 

Γαλλία  1.706.988 ΗΒ 2.157.973 

Ιςπανία 1.610.766 Γαλλία 1.719.453 

Ελβετία 1.240.442 ΗΠΑ 1.382.728 

ΗΒ 829.018 Ιταλία 785.785 

Ρωςία 590.216 Κίνα 615.338 

Ιταλία 573.929 Ιςπανία 606.832 

Πολωνία 466.202 Ολλανδία 585.727 

Βζλγιο 451.341 Αυςτρία 564.208 

Ολλανδία 429.900 Πολωνία 492.006 

Κίνα 412.980 Βζλγιο 353.611 

 

 

 

 

2) Η βαρύνουςα θέςη τησ Γαλλίασ ςτην οικονομία του κρατιδίου 
 

Η Γαλλία είναι ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ εταίροσ του κρατιδίου. Σθμαντικότερεσ εξαγωγζσ προσ τθ Γαλλία 
περιλαμβάνουν χυτοςίδθρο, εργαλεία, ςφρματα, άνκρακα και οπτάνκρακα. Μεταξφ των ειςαγωγών από τθ Γαλλία 
περιλαμβάνονται το κρζασ και τα προϊόντα αυτοφ, τα μθχανοκίνθτα οχιματα και ςιδθρομεταλλεφματα. 
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 Δξαγωγέρ ααπλάνδηρ ππορ Γαλλία 

ΑΞΙΑ Δ ΥΙΛ € ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΜΔ ΠΡΟΗΓ. ΔΣΟ  % % ΔΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΔΞΑΓΩΓΩΝ 

1.000 € % % 

2014 1.719.453 -1,67 12,47 

2013 1.740.568 -15,66 13,07 

2012 2.063.777 -14,68 13,96 

2011 2.418.811 10,31 16,38 

2010 2.192.794 12,63 16,89 

2009 1.946.910 -23,44 17,43 

2008 2.543.143 4,99 18,35 

2007 2.422.174 9,27 18,06 

2006 2.216.620 -3,08 17,93 

2005 2.286.998 5,53 19,79 

2004 2.167.221 26,68 20,97 

Πθγι: Statistisches Bundesamt 
 

 

Διζαγωγέρ ααπλάνδηρ από Γαλλία 

Έηορ  ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΜΔ ΠΡΟΗΓ. ΔΣΟ  % % ΔΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΔΙΑΓΩΓΩΝ 

 1.000 €  % 

2014 1.706.988 2,53 13,45 

2013 1.661.032 -19,97 14,49 

2012 2.075.628 -1,54 16,53 

2011 2.107.989 3,86 16,28 

2010 2.029.681 6,58 18,82 

2009 1.904.325 -20,09 19,99 

2008 2.382.993 -11,41 21,52 

2007 2.689.958 -1,43 24,58 

2006 2.729.034 -2,26 24,93 

2005 2.792.122 1,27 27,83 

2004 2.757.090 -32,80 28,80 

Πηγή: Statistisches Bundesamt 

 

 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηή ε ζρεηηθή ζεκαζία ηεο Γαιιίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Σααξιάλδεο, ε πθεζηαθή ηάζε ηεο νπνίαο εκθαίλεηαη θαη ζηηο κεηψζεηο ησλ κεηαμχ ηνπο εκπνξηθψλ ξνψλ 

ην έηνο 2012 εμαηηίαο ηεο θξίζεο.  

 

Γ. Εξέλιξη Οικονομίας Κρατιδίου 
 

Η νηθνλνκία ηεο Σααξιάλδεο δείρλεη λα έρεη μεπεξάζεη ηελ πξφζθαηε Δπξσπαηθή νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη λα νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε αλάθακςε.Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ επξψ, ε νπνία νδήγεζε ηδίσο ζηε 

Νφηηα Δπξψπε ζε ζεκαληηθέο αλαηαξάμεηο, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ράιπβα έρνπλ αθήζεη έληνλα ζεκάδηα ζηελ νηθνλνκία θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Λφγσ ηεο 

πςειήο εμάξηεζεο ηνπ θξαηηδίνπ απφ ηηο εμαγσγέο ζεκεηψζεθε ζην Κξαηίδην ζεκαληηθή χθεζε ηζρπξφηεξε 

απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν.  

 

 Τν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) απμήζεθε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο θαηά 4,8% θαη ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο θαηά 2,4%.  Σε Οκνζπνλδηαθφ επίπεδν Γεξκαλίαο, σζηφζν, ε 

νηθνλνκία αλαπηχρζεθε κφιηο θαηά 3,5% ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο ελψ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο θαηά 1,4%. 

Τν 2014  ην ΑΔΠ αλήιζε ζε πεξίπνπ 33,5 δηζεθαηνκκχξηα  €.  
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Τν Κξαηίδην επσθειείηαη απφ ηελ θαιή πνξεία ηνπ βηνκεραληθνχ ηνπ θιάδνπ. Η 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη νη κεραληθέο θαηαζθεπέο θαηαγξάθνπλ κηα θαιή πνξεία κε πςειφ επίπεδν 

παξαγγειηψλ ελψ θαη ε παξαγσγή ράιπβα απμάλεηαη.  

 

Δηδηθά νη κεγάιεο βηνκεραλίεο ηνπ θξαηηδίνπ φπσο π.ρ. ε απηνθηλεηνβηνκεραλία (θαηαζθεπή 

ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ) είδαλ ην Α΄εμάκελν 2015 αχμεζε παξαγγειηψλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλ-Σεπη. 2015 θαηά 3,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ελλεάκελν 2014, κε αληίζηνηρε 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά 11,2% θαη ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαηά 7,8%.  

 

Ο θιάδνο κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ αλέθεξε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηά 4% κε παξάιιειε 

αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 19,2% ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ επεηεχρζε ζην εμσηεξηθφ.  

 

Η βηνκεραλία ηέινο ζηδήξνπ θαη ράιπβα (Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ) παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα  

κεηά ηε δξακαηηθή πηψζε ηεο δήηεζεο ηνπ 2014. Οη λέεο παξαγγειίεο ήηαλ ρακειφηεξεο θαηά 15,3%, κε ηε 

δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ λα έρεη κεησζεί θαηά 22,6%. Η παξαγσγή απμήζεθε ειάρηζηα θαηά 0,7%,  ιφγσ 

ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ράιπβα, σζηφζν, νη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ κείσζε  θαηά 4,5%. 

 

Απηέο νη ηξεηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο παξέρνπλ ζηε Σάαξιάλδε άλσ ηνπ 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πσιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, νη νπνίεο αλήιζαλ θαηά ην πξψην ελληάκελν ηνπ 2015 ζε πεξίπνπ 

20,5 δηο επξψ, πνζνζηφ 8,2% πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ε δήηεζε απφ ην 

εμσηεξηθφ αλήιζε ζε 12,7%. 

 

Οη ελ ιφγσ ηνκείο ζπληείλνπλ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη ζε λέεο επθαηξίεο 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Τν 2014 ζεκεηψζεθε επίζεο αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ιφγσ θαη ησλ δνζέλησλ 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ.Λφγσ αχμήζεσο ησλ κηζζψλ αιιά θαη ηεο απαζρφιεζεο απμήζεθε ην δηαζέζηκν 

πξνο θαηαλάισζε ή επέλδπζε εηζφδεκα ζπκπαξαζχξνληαο ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 

1,3%. 

Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ, ην 2015 δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο, ελψ ε κείσζε ησλ λέσλ νηθνδνκηθψλ  

αδεηψλ δείρλεη φηη δελ ππάξρεη ειπίδα γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Τέινο θαιή πνξεία ζεκείσζε ε πνξεία ηνπ Τνπξηζκνχ ζην Κξαηίδην κε φρεκα ηελ αχμεζε ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ε νπνία αληαλαθιά ζε κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία θαη κε 

φρεκα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ κεγάινπ πάξθνπ δηαθνπψλ ζηελ πεξηνρή 

 

 

 

 

Δ. Εμπορικέσ Συναλλαγέσ Ελλάδοσ-Σααρλάνδησ 
 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδνο κε ην ελ ιφγσ 

νκφζπνλδν θξαηίδην είλαη ζηαζεξά πιενλαζκαηηθφ, αλ θαη νη εμαγσγέο καο παξνπζίαζαλ ειαθξά κείσζε -

9,2% ην α΄ εμάκελν 2015 ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν 2014.  
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Εμπορικζσ υναλλαγζσ Ελλάδοσ - ααρλάνδησ   
 

ςε 1000 € 
Α Εξάμηνο 

2015 
Α Εξάμηνο 

2014 
2014 2013 2012 2011 %   2014/2013 

%   α εξαμ 
2015/α εξαμ 

2014 

Ελλθνικζσ 
Εξαγωγζσ   

37.151 40.926 81.437 76.890 107.610 116.913 5,9 -9,2 

Ελλθνικζσ 
ειςαγωγζσ  

18.304 17.290 36.447 44.489 31.614 41.443 -18% 5,9 

Όγκοσ Εμπορίου 55.455 58.216 117.884 121.379 139.224 158.356 -2,3 -4,7 

Ιςοηφγιο για τθν 
Ελλάδα  

+18.847 +23.636 +44.990 +32.401 +75.996 +75.470 38,9 -20,3 

Πεγή: Statistik Saarland 

 

 Οη  ειιεληθέο εμαγσγέο ππεξέβεζαλ ην 2014 ηα 80 εθ. Δπξψ,  παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 5,9%, 

ελψ νη εμαγσγέο ηεο Σααξιάλδεο πξνο ηελ Διιάδα αλήιζαλ ζηα 36,5 εθ € ην 2014 ζεκεηψλνληαο πηψζε 

θαηά -18%. 

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ρξνληέο, ην 2008, πξηλ ηελ θξίζε, ν φγθνο εκπνξίνπ 

αλεξρφηαλ ζηα 192,47 εθ € κε ηελ Διιάδα λα εμάγεη πξνο ηελ Σααξιάλδε πξνηφληα & ππεξεζίεο αμίαο άλσ 

ησλ 130,6 εθ € θαη λα εηζάγεη αληίζηνηρα πξνηφληα & ππεξεζίεο αμίαο άλσ ησλ 61,2 εθ €. Η ηάζε απηή, πνπ 

μεθίλεζε ην 2007 κε ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ ηφηε εμαγσγψλ, καο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί επη 

καθξφλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο (νηθνλνκηθή θξίζε) αιιά θαη ζε θάπνηεο spot 

εμαγσγηθέο πξνζπάζεηεο.  

 Σπλνιηθά νη Διιεληθέο εμαγσγέο ην 2014 απνηέιεζαλ πεξίπνπ ην 0,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ 

ηνπ Κξαηηδίνπ (πνπ αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 12,7 δηο€ ην 2014)  θαη νη ειιεληθέο εηζαγσγέο ην 0,2% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ  ηεο Σααξιάλδεο (πνπ αλήιζαλ ζηα 13,8 δηο € ην ίδην έηνο).  

Δξαγωγέρ 

Οη εμαγσγέο καο ζηε Σααξιάλδε αληηπξνζσπεχνπλ ην (+ -)4,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ καο 

πξνο ηελ Γεξκαλία θαη αθνξνχλ:  

1.βηνκεραληθά πξντφληα θαη ηδηαίηεξα θαξκαθεπηηθά, 

2.Τπξί δσηθήο πξνέιεπζεο  

3.Ιαηξηθέο ζπζθεπέο, νξζνπεδηθά βνεζήκαηα θιπ, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ είδε δηαηξνθήο 

(δστθήο πξνέιεπζεο θπξίσο).   

 

Διζαγωγέρ 

Οη εμαγσγέο ηεο Σααξιάλδεο πξνο ηελ Διιάδα αθνξνχλ θπξίσο νρήκαηα παληφο ηχπνπ (επηβαηεγά, 

αγξνηηθά θιπ) θαη κεραλέο δηαθφξσλ ηχπσλ ελψ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζσιήλεο απν ράιπβα, θάξκαθα, 

πιαζηηθά είδε, θαξκαθεπηηθά, ζπζθεπέο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεραλήκαηα, 

είδε αξηνπνηταο, κπχξα θ.α. 
 

Όπσο πξναλεθέξζε ε Σααξιάλδε ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο γείηνλεο ρψξεο, 

Γαιιία, Βέιγην,Λνπμεκβνχξγν έρεη θαηαζηεί ζηαδηθά πιαηθφξκα εκπνξίνπ γηα πνιιέο δηεζλείο εηαηξείεο 

πνπ κέζσ απηήο δηνρεηεχνπλ πξντφληα ηνπο ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο.Με απηφ ην πξίζκα απνηειεί κηα - ελ 

δπλάκεη - ζεκαληηθή αγνξά γηα ηα ειιεληθά πξνηφληα & ππεξεζίεο, πηζαλφηαηα δε πξφζθνξν πεδίν 

ζπλεξγαζίαο θαη κεηαμχ εηαηξεηψλ Logisticsησλ δπν ρσξψλ.   

 

 

Ντύσσελντορφ, Υεβρουάριος 2016 


