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ΠΠοοππεείίαα  ΓΓεεππμμααννιικκήήρρ  ΟΟιικκοοννοομμίίααρρ  ζζεε  ΟΟμμοοζζπποοννδδιιαακκόό  ΔΔππίίππεεδδοο    

Η Γεξκαλία, κε Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) €3.567 δηο γηα ην 2021 (αύξηζη 

καηά 2,7% ζε ζύγκπιζη με ηο 2020 ζύμθωνα με ζηοισεία ηηρ Ομοζπονδιακήρ Σηαηιζηικήρ 

Υπηπεζίαρ Γεπμανίαρ/ Destatis) απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εζληθή νηθνλνκία ζηελ ΔΔ θαη 

ηελ 4
ε
 παγθνζκίσο, κεηά από ηηο ΗΠΑ, ηελ Κίλα θαη ηελ Ιαπσλία. Δίλαη, επίζεο ε 3

ε
 

κεγαιύηεξε εμαγσγηθή δύλακε ζηνλ θόζκν, κεηά από ηελ Κίλα θαη ηηο ΗΠΑ. 

 

πλνιηθά γηα ην 2021 παξά ηελ θξίζε ηνπ θνξσλντνύ θαη ηα ζπλερηδόκελα απζηεξά 

κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο παλδεκίαο, ε γεξκαληθή νηθνλνκία άξρηζε λα επαλαθάκπηεη από 

κία από ηηο βαζύηεξεο πθέζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο ηεο. Μεηά από έλα δύζθνιν 

γηα ηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο έηνο, εληόο ηνπ νπνίνπ απεηιήζεθε ε επηβίσζε ηνπ 15% 

απηώλ, ζε πξόζθαηε έθζεζε θνξπθαίσλ γεξκαληθώλ Ιλζηηηνύησλ πξνβιέπεηαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε 4,8% γηα ην 2022. Παξόιαπηα ε λέα Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε, κε πνζνζηό 3,6%, παξακέλεη πην επηθπιαθηηθή ζηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ην 2022. Δπίζεο ην γεξκαληθό ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2023 

θαηά 1,9% ζε ζύγθξηζε κε ην 2022.  

 

ύκθσλα κε ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε αλεξγία ζηε Γεξκαλία γηα ην 2021 κεηώζεθε 

ζε 5,7% από 5,9% πνπ ήηαλ ην 2020 (2019: 5%). Γηα ην 2022 αλακέλεηαη λα κεησζεί έηη 

πεξεηαίξσ θαηά 5,4%. Χζηόζν ν αξηζκόο ησλ δεισκέλσλ αλέξγσλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ η.έ. 

απμήζεθε θαηά 132.633 ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2021. 

 

εκαληηθή αύμεζε 3,1% παξνπζίαζαλ νη ηηκέο θαηαλαισηή ζηε Γεξκαλία θαηά κέζν 

όξν γηα ην 2021, ζε ζύγθξηζε κε ην 2020, κε ηνπο εμαηξεηηθά πςεινύο κεληαίνπο 

ξπζκνύο πιεζσξηζκνύ λα παξνπζηάδνληαη θπξίσο θαηά ην δεύηεξν θπξίσο εμάκελν ηνπ 

έηνπο. Δηδηθόηεξα ηνλ Γεθέκβξην 2021, ν πιεζσξηζκόο ζηε Γεξκαλία έθηαζε ζην 

πςειόηεξν επίπεδν γηα ην 2021 (5,3%), σζηόζν ηνλ Ιαλνπάξην η.έ. κεηώζεθε ζε 4,9%. Η 

βαζηθή αηηία ήηαλ ε θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ ηηκώλ ελέξγεηαο (+10,4% ην 2021 ζε 

ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, κεηά από πηώζε 4,8% ην 2020). Υαξαθηεξηζηηθά 

ζπγθξαηείηαη ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά 41,8%. Μηθξόηεξε 

αύμεζε ζεκείσζαλ νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ (+ 3,2% έλαληη ηνπ 2020).  

 

εκαληηθή αύμεζε παξαηεξήζεθε θαηά ην 2021 ζηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ην 11κελν 2021 θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 13,8% 

ζηηο εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο ζε ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2020. εκαληηθόηεξνη 

εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 2021 ήηαλ: Κίλα, Οιιαλδία, ΗΠΑ, Γαιιία, 

Πνισλία, Ιηαιία, Διβεηία, θαη Απζηξία.  
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Ποπεία γεπμανικών εξαγυγών ζε βάζη 11μηνος 

(ηιμέρ ζε € ηπιρ) 

2019 2020 2021 

1,23 1,11 (-10%) 1,26 (+13,8%) 
                              Πεγή: Destatis, Φεβξνπάξηνο 2022 - Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

                                                     * Σε παπένθεζη η ποζοζηιαία μεηαβολή ζε ζσέζη με ηο πποηγούμενο έηορ 

 

Σν Δθνικό Σσέδιο Ανάκαμτηρ και Ανθεκηικόηηηαρ ηηρ Γεπμανίαρ πεξηιακβάλεη κέηξα 

ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξί ηα €26 δηο ηα νπνία ζα δηνρεηεπζνύλ ζε βάζνο 5εηίαο ζε 

επελδπηηθέο δξάζεηο ζηνπο εμήο ηνκείο: θιηκαηηθή πνιηηηθή θαη ελεξγεηαθή κεηάβαζε, 

ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ππνδνκώλ θαη εθπαίδεπζεο, ελίζρπζε θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο, ελίζρπζε ζπζηήκαηνο πγείαο αλζεθηηθό, εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηηο επελδύζεηο.  

 

ΠΠοοππεείίαα  ΓΓεεππμμααννιικκήήρρ  ΟΟιικκοοννοομμίίααρρ  ααννάά  ΟΟμμόόζζπποοννδδοο  ΚΚππααηηίίδδιιοο    

((ΚΚππααηηίίδδιιαα  ΑΑππμμοοδδιιόόηηηηηηααρρ  ΓΓππααθθεείίοοςς  ΟΟΕΕΥΥ  ΒΒεεπποολλίίννοοςς))  

ΑΑμμββοούύππγγοο  

Σν Ακβνύξγν θαη ηα γεηηνληθά ηνπ θξαηίδηα απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν βηνκεραληθό, 

εκπνξηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο, θαζώο είλαη ην κεγαιύηεξν 

ιηκάλη ηεο Γεξκαλίαο θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ηεο Δπξώπεο. Παξόιν πνπ είλαη ην 

κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Γεξκαλίαο, ην Ακβνύξγν δελ είλαη παξαζαιάζζην. Σν δηαζρίδεη ν 

πνηακόο Έιβαο, ν νπνίνο κεηά από 80 ρηιηόκεηξα εθβάιιεη ζηε Βόξεηα Θάιαζζα. Η 

πόιε ηνπ Ακβνύξγνπ είλαη ε 2ε ζε πιεζπζκό πόιε ηεο Γεξκαλίαο, κεηά ηελ πξσηεύνπζα 

Βεξνιίλν.  

Σν ιηκάλη ηνπ Ακβνύξγνπ δελ είλαη κόλν ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη 

έλα ζεκαληηθό ζεκείν δηαλνκήο γηα ην εκπόξην αγαζώλ κεηαμύ ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο 

θαη ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο. Σν 2020 δηαθηλήζεθαλ 126,3 εθαηνκκύξηα ηόλνη θνξηίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξίπνπ 8,5 εθαηνκκπξίσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαηέρνληαο ηε 

3
ε
 ζέζε ζηελ Δπξώπε θαη ηελ 18

ε
 ζέζε ζε παγθόζκην επίπεδν ζηνλ θαηάινγν ησλ 

κεγαιύηεξσλ ιηκέλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

Ιζηνξηθά, ε πόιε ηνπ Ακβνύξγνπ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηε ζαιάζζηα νηθνλνκία. 

Η λαππεγηθή βηνκεραλία ππήξμε ε θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή θαη 

βηνκεραληθή αλάπηπμε ηνπ Ακβνύξγνπ θαη ηελ κεηεμέιημή ηνπ ζε βηνκεραληθή 

κεηξόπνιε. Οη κεγάιεο θιίκαθαο λαππεγηθέο βηνκεραλίεο, θαζώο θαη πνιιέο κεζαίνπ 

θαη κηθξόηεξνπ κεγέζνπο λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζπλεηέιεζαλ ζηε ηαρεία 

βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πόιεο  ηνπ Ακβνύξγνπ.  
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Οη εηζαγσγέο πξώησλ πιώλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα πξνώζεζε ζηελ εγρώξηα αγνξά ή 

γηα εμαγσγέο απνηέιεζαλ αξρηθά ηε βάζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κεγάισλ 

βηνκεραληθώλ θαη παξαγσγηθώλ εηαηξεηώλ. Πνιιέο από ηηο βηνκεραλίεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Ακβνύξγνπ θαηέρνπλ ηηο πξώηεο ζέζεηο ζε 

παγθόζκην επίπεδν (Aurubis, Moncblanc, Beiersdorf, Bode-Chemie, Eppendorf, Philips 

Medizin Systems, Olympus Medical Systems, Sysmex). 

Δπηπξνζζέησο κε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο όπσο ε Lufthansa-Technik θαη ε 

Blohm+Voss, αιιά θαη παξαξηήκαηνο ηεο Airbus ην Ακβνύξγν θαηέρεη εγεηηθή ζέζε 

ζηηο θαηαζθεπέο, ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο αεξνζθαθώλ θαη πινίσλ. Δπίζεο ζην ηνκέα 

ηεο θαηαζθεπήο εκηαγσγώλ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ε NXP-Semiconductors, 

θαηέρνληαο εγεηηθό ξόιν ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Άιιεο ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

θαηαζθεπαζηέο κεραλεκάησλ, όπσο ε Dolmar, Hauni, Rofin-Sinar ή ε Thyssen-

Fahrtreppen γηα ηε παξαγσγή αιπζνπξίνλσλ, κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαπλνύ, laser 

πςειήο απόδνζεο θαη νη θπιηόκελεο ζθάιεο, ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνύλ θνξπθαίεο βηνκεραληθέο κνλάδεο.  

Σν Ακβνύξγν θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη απνηειεί ην 

κεγαιύηεξν θέληξν κεηαθόξησζεο ηεο Γεξκαλίαο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο 

αθαηέξγαζηνπ θαθέ θαη θαθάν, ηζαγηνύ, κπαραξηθώλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνύ θαη 

δάραξεο (έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα πνιπεζληθέο όπσο ε Unilever, Kellogg’s).  

Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο έρεη επίζεο κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ Κξαηηδίνπ. Η βηνκεραλία απνηειεί ζεκαληηθό «πειάηε» γηα άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο θαζώο θαη πεγή ώζεζεο γηα ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα. 

Βεπολίνο  

Η πξσηεύνπζα ηεο Γεξκαλίαο απνηειεί κεηαμύ άιισλ κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα, θόκβν 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ, όπσο επί παξαδείγκαηη ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ ππό ηνλ ηίηιν «Berlin TXL-

The Urban Tech Republic», ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ελόο ηερλνινγηθνύ 

πάξθνπ γηα αζηηθέο ηερλνινγίεο, κίαο πξόηππεο παλεπηζηεκηνύπνιεο θαη, παξάιιεια, 

κίαο έμππλεο, βηώζηκεο θαη πξάζηλεο πόιεο ζην πξώελ αεξνδξόκην, αιιά θαη ινηπά ππό 

θαηαζθεπή ηερλνινγηθά πάξθα (Industrial City Berlin, EUREF Campus, CleanTech θ.α.). 

Βπανδεμβούπγο 

Η επξύηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Βεξνιίλνπ-Βξαδεκβνύξγνπ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηε βηνκεραλία, ηε βηνηερλία θαη ηνλ θιάδν ππεξεζηώλ. Οη αξκόδηεο 

Κξαηηδηαθέο Αξρέο πξνζθέξνπλ εθηεηακέλα κέηξα ππνζηήξημεο, ηόζν ζηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο, όζν θαη ζε δπλεηηθνύο επελδπηέο. Απηό γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθόηεηα. Δθηόο από ηηο 

επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο, νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο-πιαίζην δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό 
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ξόιν ζηηο επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη γηα 

παξάδεηγκα, ε θαιή παξνρή ππνδνκώλ δεκόζησλ κεηαθνξώλ, σο θαη κία 

απνηειεζκαηηθή επξπδσληθή ππνδνκή.  

ην Βξαλδεκβνύξγν εηδηθόηεξα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζρεδόλ 1.200 κηθξν-κεζαίεο 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, ν εηήζηνο ηδίξνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε € 27 

δηο. Παξάιιεια έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα πνιπάξηζκνη δηεζλείο θνινζζνί 

(όκηινο ORAFOL ζην Oranienburg, εξγνζηάζην ηεο Mercedes-Benz ζην Ludwigsfelde, 

εξγνζηάζην ηεο Rolls Royce ζην Dahlewitz, gigafactory ηεο Tesla ζην Grünheide, 

Amazon θαη Zalando), ελώ πξαγκαηνπνηείηαη απηή ηελ πεξίνδν ε εκβιεκαηηθή επέλδπζε 

ηνπ ακεξηθάληθνπ θνινζζνύ Tesla ζην Βξαλδεκβνύξγν). 

ΘΘοοςςππιιγγγγίίαα    

Σν θξαηίδην ηεο Θνπξηγγίαο κε ΑΔΠ 2020 € 61,54 δηο θαη ζηξαηεγηθή ζέζε ζηελ θαξδηά 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, δηαζέηεη κία πνιπζρηδή νηθνλνκηθή 

δνκή θαη ππνζηεξίδεηαη από έλα επξύ θάζκα βηνκεραληώλ. Η νηθνλνκία ηνπ ζηεξίδεηαη 

ζηε βηνκεραλία αθνύ πεξίπνπ ην 50% ηνπ ΑΔΠ ηνπ πξνέξρεηαη από εθεί. Σν πνζνζηό 

ηεο αλεξγίαο ζύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία (Γεθ. 2021) βξίζθεηαη ζην 4,9%, 

ρακειόηεξα δειαδή από ηνλ εζληθό κ.ό.  

Παξά ηνλ πςειό ξπζκό αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο Θνπξηγγίαο (άλσ ηνπ εζληθνύ 

κ.ό.) ε νηθνλνκία ηνπ θξαηηδίνπ δελ έρεη αθόκε θαηαθέξεη λα κελ επεξεάδεηαη από ηα 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ θξαηηδίσλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο:  ζρεηηθά κηθξά κεγέζε εηαηξεηώλ, απνπζία κεγάισλ εηαηξεηώλ 

θαη θεληξηθώλ εηαηξηθώλ γξαθείσλ, ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο Δ&Α θαη ηέινο ρακειή παξνπζία ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Η κειινληηθή πνιηηηθή ζηόρεπζε ηεο Κξαηηδηαθήο Κπβέξλεζεο, ζε νηθνλνκηθό επίπεδν, 

είλαη ε ςεθηνπνίεζε, ε ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ άλζξαθα, ε 

αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ε εμσζηξέθεηα ησλ κηθξν-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.   

ΚΚάάηηυυ  ΣΣααξξοοννίίαα  

Μεηά από 10 ρξόληα ζηαζεξήο αλάπηπμεο, ε νηθνλνκία ηνπ 2
νπ

 κεγαιύηεξνπ ζε έθηαζε 

θξαηηδίνπ ηεο Γεξκαλίαο γλώξηζε ην 2020 κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ύθεζε θαη κηα από ηηο 

ρεηξόηεξεο ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία, σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ. 

ρεδόλ όινη νη παξαγσγηθνί θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο επιήγεζαλ, κε απνηέιεζκα  ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαηά 4,9% ην 2020 ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. ε αληίζεζε κε 

ηελ ηάζε απηή, ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο ζηελ Κάησ αμνλία αλαπηύρζεθε ζεκαληηθά 

θαηά 4,2% ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο ην 2020, ελώ αληίζεηα ε κεηαπνίεζε παξνπζίαζε 

ζνβαξή πηώζε 12,6%. Μεηαπνηεηηθόο ηνκέαο, θιάδνο εκπνξίνπ θαη εζηίαζεο άξρηζαλ λα 

αλαθάκπηνπλ θαηά ην β΄ εμάκελν 2021 -κε ηελ απμαλόκελε ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκώλ. 
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Οκνίσο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη λα ππάξρεη πιένλ αλάθακςε:  πνζνζηό 

αλεξγίαο κεηώζεθε θαη αλήιζε από 6% ηνλ Ινύλην 2020 ζε 5,5% ηνλ Ινύλην 2021.  

Η απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο βηνκεραληθόο θιάδνο ζηήξημεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ θξαηηδίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα είλαη έλα από ηα πην 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνιεί θαη ζα απαζρνιεί ζην κέιινλ ην θξαηίδην. 

Δπηπξνζζέησο νινθιεξσκέλα νηθνλνκηθά παθέηα, ηα νπνία παξέρνπλ θίλεηξα γηα 

επελδύζεηο, δίλνπλ ώζεζε ζηνλ ςεθηαθό θαη νηθνινγηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Κάησ αμνλίαο. 

Ο ζηόρνο ηνπ «Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Φεθηνπνίεζεο» πνπ εγθξίζεθε από ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Κάησ αμνλίαο είλαη λα θαηαζηήζεη ην ελ ιόγσ Κξαηίδην θαηάιιειε επηιέμηκε 

ηνπνζεζία ηνπ ςεθηαθνύ κέιινληνο. Με παθέηα έσο € 1 δηο, ε Κάησ αμνλία πξνσζεί 

επελδύζεηο ζε ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο, θαζώο θαη κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο.  

Η Κξαηηδηαθή Κπβέξλεζε δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε λενθπή επηρεηξεκαηηθόηεηα: 

Πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε θνπιηνύξα ησλ start-ups ζην θξαηίδην, πξνσζεί θέληξα 

λενθπνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε 8 ηνπνζεζίεο, σο κέξνο κηαο πξσηνβνπιίαο ε νπνία 

εγθαηληάζηεθε ζηηο αξρέο 2020. Σέινο, έρεη ζπγθξνηήζεη έλα κεηθηήο θύζεο δεκόζην θαη 

ηδησηηθό ηακείν αλάπηπμεο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο, ππό ηελ νλνκαζία «NVenture» € 

100 εθ., ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη ζηε θάζε 

αλάπηπμεο. 

ΜΜεεκκλλεεμμββοούύππγγοο  ––  ΓΓςςηηιικκήή  ΠΠοομμεεππααννίίαα  

Με ΑΔΠ πεξί ηα € 46,01 δηο γηα ην 2020, ην Μεθιεκβνύξγν-Γπηηθή Πνκεξαλία (ΜΓΠ) 

ζπκβάιιεη δηαρξνληθά κε πνζνζηό πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 2% ζηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο ηεο Γεξκαλίαο, απνηειώληαο ειθπζηηθή 

επηρεηξεκαηηθή ηνπνζεζία κεηαμύ ησλ κεηξνπνιηηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηνπ 

Ακβνύξγνπ.  

Η ηζρύο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπνζεζίαο ηνπ ΜΓΠ βαζίδεηαη ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο δνκήο, αθνύ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηό έλα κείγκα επηρεηξήζεσλ 

πξνεξρόκελεο από ηνπο θιάδνπο ηνπξηζκνύ, λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, ππεξάθηηαο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο, γεσξγίαο, κεραλνινγίαο, αεξνδηαζηεκηθήο, πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη 

ηξνθίκσλ, κε ζεκαληηθόηεξεο εμ απηώλ ηελ Anklam Extract, ηελ Arla Food θαη ηελ 

Biosanica. Η εγγύηεηα κεηαμύ ηεο ηνπηθήο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ έρεη 

νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθώλ ζπλεξγεηώλ. Σν ελ ιόγσ 

Κξαηίδην θεκίδεηαη γηα ην κεγάιν εύξνο βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ (αξηζκνύληαη πεξί ηηο 

1.100), δεδνκέλνπ όηη ηειεπηαίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 13,5% ηεο ζπλνιηθήο 

εθκεηαιιεύζηκεο γεσξγηθήο έθηαζεο (αξηζκνύληαη πεξί ηα 4.700 αγξνθηήκαηα). 
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Η λαπηηιηαθή βηνκεραλία, σζηόζν, είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο θιάδνο ζηήξημεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ΜΓΠ. Οη 23 ζύγρξνλνη ζαιάζζηνη ιηκέλεο ηεο, θαζώο θαη ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα εθεί παξέρνπλ ζεκαληηθή 

ώζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο βόξεηαο Γεξκαλίαο ζπλνιηθά.  

Η θνκβηθή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ΜΓΠ ζηε βόξεηα Γεξκαλία πξνζθέξεη πνηθίια 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επέθηαζε ησλ ΑΠΔ, πνιηηηθή ζηελ νπνία είλαη 

ζηνρνπξνζεισκέλε ε Κξαηηδηαθή Κπβέξλεζε. ρεδόλ 72% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην ελ ιόγσ θξαηίδην πξνέξρεηαη από ΑΠΔ, δηαδξακαηίδνληαο έηζη ε 

ΜΓΠ ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε όιε ηε Γεξκαλία. 

Δκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο θνληά ζηνπο ιηκέλεο εληζρύνπλ ηηο αιπζίδεο 

εθνδηαζκνύ θαη ελζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ πςειήο 

απόδνζεο, όπσο ην EnBW Baltic 1, πνπ άλνημε ηνλ Μάην ηνπ 2011 θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ 

10 λ.κ. από ηε ρεξζόλεζν Fischland-Darss-Zingst. Έλα λέν πεδίν δνθηκώλ αλέκνπ γηα 

ηελ ππεξάθηηα βηνκεραλία ρηίδεηαη απηή ηελ πεξίνδν ζηα αλνηρηά ηνπ Warnemünde.  

ΣΣααξξοοννίίαα  

Με έλα ηζρπξό δίθηπν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ (απηνθηλεηόδξνκνη, ζηδεξόδξνκνη, 

πισηό δίθηπν ζηνλ Έιβα) θαη επελδπκέλσλ ΑΞΔ, ην Κξαηίδην ηεο αμνλίαο έρεη δεη ηελ 

νηθνλνκία ηνπ λα αλαπηύζζεηαη θαηά 30% ζε βάζνο 20εηίαο, θαηέρνληαο έηζη έλαλ από 

ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ζηε Γεξκαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΑΔΠ ηεο 

αμνλίαο γηα ην 2020 αλήιζε ζπλνιηθά ζε € 125,6 δηο (- 2,6% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο).  

Οη ηνκείο κε ηνλ πςειόηεξν θύθιν εξγαζηώλ είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε 

κεραλνινγία θαη ε κηθξνειεθηξνληθή/ΣΠΔ. Δθηόο από απηνύο ηνπο ηνκείο πνπ 

απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξαηηδίνπ, ε πεξηβαιινληηθή/ελεξγεηαθή 

ηερλνινγία, νη βηνεπηζηήκεο, ε αεξνπνξηθή θαη δηαζηεκηθή ηερλνινγία, αιιά θαη ν 

θιάδνο παξνρήο ππεξεζηώλ, θαζηζηνύλ ηε αμνλία σο θόκβν δηακεηαθόκηζεο θαη 

εκπνξίνπ ζηε Γεξκαλία.  

Η βηνκεραλία ηεο αμνλίαο έρεη ηζρπξή πεξηθεξεηαθή δνκή. Η Λεηςία θαη ε Γξέζδε, σο 

παλεπηζηεκηαθέο θνηηίδεο απνηεινύλ εδώ θαη ρξόληα ην θέληξν Δ&Α νιόθιεξεο ηεο 

Γεξκαλίαο, πξνζειθύνληαο εηεζίσο εξεπλεηέο θαη start-ups νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν βηνεπηζηεκώλ, θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, 

πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ. 

Η απηνθηλεηνβηνκεραλία παξέκεηλε θαη ην 2020 ν ζεκαληηθόηεξνο θιάδνο ηεο 

βηνκεραλίαο κε κεξίδην πσιήζεσλ 24,9%. Η θαξδηά ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηεο 

αμνλίαο ρηππάεη ζηελ πεξηνρή Chemnitz-Zwickau, όπνπ εηδηθόηεξα ζηελ ηνπνζεζία 

«Autoland Sachsen», έρεη αλαπηύμεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ε Volkswagen (ε νπνία 
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ιεηηνπξγεί δύν εξγνζηάζηα), ελώ θαη ε BMW θαη ε Porsche έρνπλ εγθαηαζηήζεη ζηε 

Λεηςία κεγάια εξγνζηάζηα παξαγσγήο νρεκάησλ θαη θηλεηήξσλ.  

ΣΣααξξοοννίίαα  ––  ΆΆννσσααλληη    

Η θξαηηδηαθή νηθνλνκία ηεο αμνλίαο- Άλραιη θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί ηζρπξή από ην 

μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο. Σν ΑΔΠ ελ ιόγσ θξαηηδίνπ αλήιζε ζε πεξίπνπ € 62,7 δηο ην 

2020.  

Η ηνπνζεζία ηνπ ελ ιόγσ θξαηηδίνπ ζην θέληξν ηεο Γεξκαλίαο θαζώο θαη ην ηζρπξό 

δίθηπν ππνδνκώλ θαη δηαηξνπηθώλ κεηαθνξώλ απνηεινύλ δηαρξνληθά θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή ηνπ από παγθόζκηνπο θνινζζνύο θαη δηεζλείο επελδπηέο (π.ρ. πνιπεζληθή Linde, 

θηλεδηθή ελεξγεηαθή Farasis Energy, ηαπσληθή ηερλνινγηθή HORIBA FuelCon) σο 

ειθπζηηθή ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο. 

Η ειθπζηηθόηεηα ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ελ ιόγσ θξαηηδίνπ σο επηρεηξεκαηηθήο ηνπνζεζίαο 

έγθεηηαη κεηαμύ άιισλ ζηελ εγγύηεηα ηνπ ζην όκνξν θξαηίδην ηεο αμνλίαο, όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα εξγνζηάζηα παξαγσγήο νρεκάησλ θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 

εηαηξείεο παξαγσγήο ελδηάκεζσλ αγαζώλ θαη εμαξηεκάησλ.  

Δπηπξνζζέησο ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνη θιάδνη ζηε αμνλία είλαη νη ζρεηηδόκελνη κε ηελ 

θαζαξή ηερλνινγία, ηε βησζηκόηεηα θαη ηε βηνκεραλία 4.0, θαζώο θαη ε ρεκηθή 

βηνκεραλία, ε πιεξνθνξηθή/ΣΠΔ, ε κεραλνινγία, νη κεηαθνξέο θαη ηα logistics, ε 

ειεθηξνθίλεζε θαη ε έμππλε θηλεηηθόηεηα, ε ηαηξηθή ηερλνινγία θαη ε βην-νηθνλνκία. 

Τδξνγόλν: Αμίδεη λα θαηαγξαθεί όηη ζηε αμνλία-Άλραιη, δηεμάγνληαη πξόηππεο έξεπλεο 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε βηώζηκε παξαγσγή πξάζηλνπ 

πδξνγόλνπ. Απνηειεί, εμάιινπ, θεληξηθό ζηόρν ηεο Κξαηηδηαθήο Κπβέξλεζεο ε 

αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξόιπζεο, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ΑΠΔ ζε 

κεγάιε βηνκεραληθή θιίκαθα, ώζηε λα θαηαζηεί ην ελ ιόγσ Κξαηίδην πξόηππν ζε εζληθό, 

αιιά θαη παλεπξσπατθό επίπεδν.  

ΣΣλλέέζζββιισσ  ––  ΧΧοολλζζηηάάιινν  

Με ΑΔΠ γηα ην 2020 € 97,2 δηο (- 3,4% ζε ζρέζε κε ην 2019), ε ύθεζε πνπ πξνθιήζεθε 

από ηελ παλδεκία ζηελ νηθνλνκία ηνπ ιέζβηρ-Υόιζηαηλ ήηαλ ιηγόηεξν ζνβαξή από ηνλ 

εζληθό κ.ό. Ο ηδίξνο ηνπ θιάδνπ ππεξεζηώλ – ε «βαξηά βηνκεραλία» ηνπ ιέζβηρ - 

Υόιζηαηλ – αλήιζε ζε €64 δηο γηα ην 2020, αληηπξνζσπεύνληαο ην 72,8% ηνπ ΑΔΠ. Η 

κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζπλέβαιε κε 14,1% ζην ΑΔΠ, ελώ ε γεσξγία θαη αιηεία κόιηο 

1,4%. 

Σν γεγνλόο όηη ε νηθνλνκία ηνπ ιέζβηρ-Υόιζηαηλ επέδεημε αλζεθηηθόηεηα ζηελ θξίζε 

ηεο παλδεκίαο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πνιππνίθηιε νηθνλνκηθή ηεο δνκή (βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, ηαηξηθή ηερλνινγία, θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία), αιιά θαη ζηηο πνιπάξηζκεο 
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κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αμηνινγείηαη όηη ζηεξίρζεθαλ επαξθώο κέζσ ηεο 

εθηεηακέλεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε. 

ηνλ αληίπνδα ε παλδεκία θαίλεηαη όηη δηέθνςε ηε ζεηηθή εμέιημε πνπ θαηαγξαθόηαλ 

εδώ θαη κηα δεθαεηία ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη απηό παξόηη ε αλάπηπμε ηεο 

βξαρππξόζεζκεο εξγαζίαο άκβιπλε ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Σν 2020 ε  αλεξγία 

απμήζεθε ζην θξαηίδην θαηά 0,7%, (από 5,1% ζε 5,8%), κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα κεηώλεηαη γηα πξώηε θνξά, κεηά από 14 ρξόληα ζπλερνύο αύμεζεο, έλεθα ηεο 

παλδεκίαο.  

Οη κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ιέζβηρ-

Υόιζηαηλ (αλέξρνληαη ζην 99% ησλ ζπλνιηθώλ επηρεηξήζεσλ) θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηνπο θιάδνπο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, λαπηηιηαθήο νηθνλνκίαο, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ, κεραλνινγίαο θαη ΑΠΔ. Δλ ηζρύ 

πξνγξάκκαηα Κξαηηδηαθήο Κπβέξλεζεο ζηνρεύνπλ ζην λα δηαζπλδεζεί εδώ θαη ρξόληα ε 

επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα κε θνξείο θαηλνηνκίαο Δ&Α, παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα. 


