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Δγκαίνια Γιεθνούρ Έκθεσηρ Αννόβεπος «HANNOVER MESSE» (12-16/04/2021): 

Πποβλέτειρ για αύξηση τηρ γεπμανικήρ βιομησανικήρ παπαγυγήρ εντόρ τος 

τπέσοντορ έτοςρ 

 

Βαζηθό ζπκπέξαζκα ησλ ελαξθηήξησλ νκηιηώλ, νη νπνίεο έιαβαλ ρώξα θαηά ηα ρζεζηλά (12/04 

η.έ.) εγθαίληα ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Αλλόβεξνπ «Hannover Messe» πνπ γηα πξώηε θνξά 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ακηγώο ςεθηαθό ηξόπν θαη έρεη σο ζέκα ηεο ηνλ «Βηνκεραληθό 

Μεηαζρεκαηηζκό» θαη θεηηλή ηηκώκελε ρώξα (partner land) ηελ Ιλδνλεζία, ήηαλ ε πξνο ηε 

ζεηηθή θαηεύζπλζε αλαζεώξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ κεγαιύηεξσλ βηνκεραληθώλ ελώζεσλ 

ηεο Γεξκαλίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γεξκαληθή βηνκεραλία, παξά ηα κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ 

λα εληνπίδνληαη ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ, πξνεηνηκάδεηαη γηα αηζζεηή αύμεζε ηεο δήηεζεο 

θαηά ην δ΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο. ‘Άγκσρα σταθερότητας’, ραξαθηήξηζε ηνλ βηνκεραληθό θιάδν γηα 

ηε γεξκαληθή νηθνλνκία, ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Γεξκαληθώλ Βηνκεραληώλ (BDI), θ. S. 

Russwurm. Σύκθσλα κε ηνλ BDI, αλακέλεηαη αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8% ην 2021 ζπλνιηθά γηα 

όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο. Σην ίδην πιαίζην, ν Σύλδεζκνο Βηνκεραλίαο 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (VDMA) αλαζεώξεζε πξνο ηα πάλσ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαη 

εθηηκά αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 7%, ελώ ε 

Κεληξηθή Έλσζε Ηιεθηξηθήο Βηνκεραλίαο (ZVEI) εκθαλίζηεθε, νκνίσο, αηζηόδνμε 

αλακέλνληαο αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο βηνκεραλίαο θαηά 5%.  

Κνηλό ζεκείν ησλ ελαξθηήξησλ νκηιηώλ ήηαλ, σζηόζν, θαη ε θαηάξξεπζε ηεο δήηεζεο πνπ 

θαηαγξάθεθε ην 2020, ζε ζεκαληηθνύο θιάδνπο, όπσο ε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ 

απνηειεί παξαδνζηαθά ππιώλα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο.  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Καγθειάξηνο, θα Α. Merkel ζηελ θεληξηθή νκηιία ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εγθαηλίσλ ηεο Έθζεζεο, δεηνύκελν παξακέλεη ε άκβιπλζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

παλδεκίαο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Η Καγθειάξηνο αλέθεξε εηδηθόηεξα όηη ν 

θιάδνο ππεξεζηώλ ζηε Γεξκαλία ζπλερίδεη λα πιήηηεηαη, ελώ ε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία 

ζηαδηαθά αλαθάκπηεη.  

Δπηπξνζζέησο, ε Καγθειάξηνο ζεκείσζε όηη παξακέλεη ζηελ θνξπθή ηεο γεξκαληθήο αηδέληαο 

ε πξνζηαζία ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ θαη ε δηαηήξεζε αλνηρηώλ ησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνύ αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ. Μεηαμύ άιισλ αλαθέξζεθε ζηηο θνηλέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ζε επίπεδν ΔΔ, νη νπνίεο παξείραλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε επξσπατθέο επηρεηξήζεηο [π.ρ. Κνηλή 

Πξσηνβνπιία Γεξκαλίαο- Γαλίαο- Δζζνλίαο θαη Φηλιαλδίαο γηα ηελ αλάγθε ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο ΔΔ , Σεκαληηθό Έξγν Κνηλνύ Δπξσπατθνύ Δλδηαθέξνληνο (IPCEI) γηα 

ηελ πξνώζεζε ησλ κηθξνειεθηξνληθώλ εθαξκνγώλ, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Κνηλήο 
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Γήισζεο πνπ ππέγξαςαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, 19 θ-κ 

ηεο ΔΔ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο κηθξνειεθηξνληθήο]. 

Ο Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, θ. P. Altmaier ππνγξάκκηζε, κεηαμύ 

άιισλ θαη ηα θίλεηξα πνπ δόζεθαλ ζηε γεξκαληθή βηνκεραλία, ε νπνία αμηνπνηώληαο ηεο 

ηειηθώο θαηάθεξε λα αληηζηξέςεη ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηά 

ηεο, θαζηζηώληαο έηζη ην 2020, ρξνληά -νξόζεκν γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ. 

Σύκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ – κειώλ ησλ κεγαιύηεξσλ 

θιαδηθώλ ζπλδέζκσλ ηεο ρώξαο, θαηά ην ηξέρνλ ρξνληθό δηάζηεκα, έρνπλ πεξηνξηζηεί ηα 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ αλαθύςεη -έσο θαη ην β΄ θύκα ηεο παλδεκίαο- ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα. Οη ρξόλνη παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, ελώ παξάιιεια νη 

γεξκαληθέο εμαγσγέο πξνο ζεκαληηθνύο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ηεο ρώξαο, όπσο νη ΗΠΑ θαη ε 

Κίλα, έρνπλ αξρίζεη λα αλαθάκπηνπλ. Χαξαθηεξηζηηθά ζπγθξαηνύκε ηελ αλαθνξά ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Ηιεθηξηθήο Βηνκεραλίαο, θ. G. Kegel, όηη θαηά ην 2020 ε 

γεξκαληθή ειεθηξηθή βηνκεραλία, παξά ηελ παλδεκία, θαηέγξαςε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο 

πξνο ηελ Κίλα θαηά 6,5%, ηελ ώξα πνπ άιιεο -εμίζνπ ζεκαληηθέο αγνξέο γηα ηνλ θιάδν- 

θαηέξξεαλ, εμαηηίαο ηεο ρακειήο δήηεζεο.  


