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Θέμα: 

 

Ψηθιακή διοπγάνωζη «Ημεπών Δξωηεπικού Δμποπίου 2021» (19-23/04/2021) 

 

Υπό ην ζύλζεκα «Germany works: Δράστε παγκόσμια, σκευτείτε μπροστά» εγθαηληάζηεθαλ ζηηο 

19 Απξηιίνπ η.έ. νη «Ηκέξεο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ 2021», νη νπνίεο θέηνο δηεμάγνληαη κε 

ςεθηαθό ηξόπν θαη πξόθεηηαη λα θηινμελήζνπλ πεξίπνπ 70 εμεηδηθεπκέλα θόξα.  

 

Καηά ην ελαξθηήξην πάλει ν Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, θ. P. 

Altmaier, ε βνπιεπηήο ηνπ θόκκαηνο ησλ Πξαζίλσλ, θα K. Dröge, ν Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ 

Γεξκαληθώλ Βηνκεραληώλ (BDI), θ. S. Russwurm, ε Πξόεδξνο ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Οκίινπ CLAAS, θα C. Claas-Mühlhäuser, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο εηαηξείαο Pepperl & 

Fuchs SE θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Ηιεθηξηθήο Βηνκεραλίαο (ZVEI) Γξ. G. 

Kegel ζπδήηεζαλ ηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην παγθόζκην εκπόξην θαη νη 

επθαηξίεο πνπ ελδερνκέλσο δηαλνίγνληαη γηα ηηο γεξκαληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Ο θ. P. Altmaier έθαλε έθθιεζε γηα ζηελόηεξν δηάινγν κε ηελ Κίλα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνύλ θαηά νκνηόκνξθν ηξόπν νη πεξηνξηζκνί ζηηο ηαμηδησηηθέο κεηαθηλήζεηο, λα αξζνύλ 

άκεζα ηα εκπόδηα ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο κεηαθνξέο θαη λα ιεηαλζνύλ ηα όπνηα πξνβιήκαηα 

αληηκεησπίδεη αθόκα ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ταπηόρξνλα, ν θ. P. Altmaier δήηεζε λα δνζεί 

πςειόηεξε πξνηεξαηόηεηα ζηελ πνιηηηθή εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ θαη ζηελ πξνώζεζε ηνπ 

ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ηεο πξάζηλεο κεηάβαζεο, ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη αληζόηεηεο.  

 

Σην πιαίζην απηό, ε Πξόεδξνο ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ CLAAS, θα C. Claas-

Mühlhäuser, επεζήκαλε όηη ν όκηινο ζπλερίδεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζαξκνγή ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ζηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο, σζηόζν παξαηεξεί 

έιιεηκκα ζηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ θιάδνπ θαη θάιεζε ηελ 

πνιηηεία λα αλαιάβεη ζρεηηθή δξάζε. 

 

Η βνπιεπηήο ηνπ θόκκαηνο ησλ Πξαζίλσλ, θα K. Dröge ζεκείσζε όηη ε παλδεκία θαηέδεημε κε 

ηνλ πιένλ ζαθή ηξόπν ην πόζν επάισηεο είλαη νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν 

ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε εθπόλεζεο πξνθαηαξθηηθώλ αλαιύζεσλ θηλδύλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεύνληαη θαη λα εμνπδεηεξώλνληαη, άκεζα, ζην κέιινλ ζρεηηθέο απεηιέο.  

 

Οη ζεκεηνύκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ 

ζεκαληηθό πξόβιεκα γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία, δήισζε ν Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ 

Γεξκαληθώλ Βηνκεραληώλ (BDI), θ. S. Russwurm. Σηελ ειεθηξηθή βηνκεραλία εηδηθόηεξα, 

πνιινί πξνκεζεπηέο δελ είλαη ζε ζέζε αθόκα λα παξαδώζνπλ πξνζπκθσλεκέλεο παξαγγειίεο, 

πξόζζεζε ν Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Ηιεθηξηθήο Βηνκεραλίαο (ZVEI), Γξ. G. Kegel.  

 

Ωζηόζν, ζπλνιηθά, ν Σύλδεζκνο Γεξκαληθώλ Βηνκεραληώλ παξακέλεη ζπγθξαηεκέλα 

αηζηόδνμνο θαη δειώλεη όηη ην 2021 ζα κπνξνύζε λα είλαη κία πνιύ επηηπρεκέλε ρξνληά 

‘επαλεηζόδνπ’ γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία, δεδνκέλνπ όηη νη ζεκαληηθόηεξνη εκπνξηθνί 



 

εηαίξνη ηεο, ΗΠΑ θαη Κίλα, αλακέλνπλ αλάπηπμε θαηά 6% θαη 8% αληίζηνηρα. Σπλνιηθά γηα ην 

ηξέρνλ έηνο ν BDI αλακέλεη αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαηά 3%. 

 

Τέινο, γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο είραλ ηελ επθαηξία λα δηαηππώζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηελ επαύξηνλ εμόδνπ από ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο. Όπσο ππνγξάκκηζε ε πιεηνςεθία εμ 

απηώλ εμαθνινπζνύλ λα ηηο απαζρνινύλ ηα δεηήκαηα πξόζβαζεο ζηε δηαζέζηκε από ην θξάηνο 

ρξεκαηνδόηεζε, ηεο αλάγθεο κείσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ρνξήγεζεο 

θηλήηξσλ γηα πξάζηλε θαη ςεθηαθή ηνπο κεηάβαζε, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ βηώζηκεο θαη 

αληαγσληζηηθέο.  


