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Η δομή της οικονομίας της Βάδης Βυρτεμβέργης 

 

Βασική ιδιομορφία, που χαρακτηρίζει την οικονομία του κρατιδίου 

είναι ότι οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι ενσωματώνουν ερευνητικές 

δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Ο υψηλός βαθμός ενδοκλαδικής διασύνδεσης και 

αλληλεξάρτησης μεταξύ εγχώριων βιομηχανικών μονάδων και εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο 

διεθνή ανταγωνισμό. 

Στη Βάδη Βυρτεμβέργη φιλοξενούνται τόσο πολυεθνικές κολοσσοί, όπως 

η Daimler, Bosch, Porsche, Mahle, Stihl, Kärcher, Heidelberger 

Druckmaschinen AG, Voith, Würth, Dürr AG, Carl Zeiss Ag, Südzucker, 

Roche, Michelin, Alstom όσο και πάρα πολλές ΜΜΕ, εκ των οποίων αρκετές 

πρωτοπόρες σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο δραστηριότητάς τους. 83 από 

τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Γερμανίας, έχουν την έδρα τους στη Βάδη 

Βυρτεμβέργη. 

Η Βάδη Βυρτεμβέργη, διαθέτει επιχειρήσεις έντασης γνώσης στον τομέα 

της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είναι κυρίως προσανατολισμένες στην 

παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, διατηρούν στενούς δεσμούς με τον 

μεταποιητικό τομέα της οικονομίας και συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας .Υπολογίζεται ότι οι 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται μεγάλες επιχειρήσεις όπως SAP, ABB, Südleasing, 

Südfactoring, Agilent Technologies, αντιπροσωπεύουν το ήμισυ περίπου του 

τριτογενούς τομέα.  

Το κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης διακρίνεται για την ιδιαίτερα 

υψηλή συμβολή της βιομηχανίας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ του, αποτελεί δε 

την πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά περιοχή στη Γερμανία και από τις 

σημαντικότερες στην ΕΕ. 

Το ΑΕΠ της Βάδης Βυρτεμβέργης ανήλθε το 2020 σε 501 δις ευρώ (έναντι 

525 δις ευρώ το 2019), καταλαμβάνοντας την 3η θέση μετά από τη Βόρεια 
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Ρηνανία Βεστφαλία με 711 δις ευρώ και τη Βαυαρία με 633 δις ευρώ, ενώ το 

ΑΕΠ κατά κεφαλή, σε τρέχουσες τιμές, αυξήθηκε από 36.534 χιλ. ευρώ το 2010 

σε 47.290 το 2019. 

Πάνω από 1,5 εκατ. εργαζόμενοι απασχολούνται σε 8.550 βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, ενώ η μεταποίηση συνεισφέρει το 31,8 % της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας στην οικονομία της (μέσος όρος λοιπών κρατιδίων: 

21,6 %). 

Η βιομηχανία της Βάδης Βυρτεμβέργης είναι αρκετά διαφοροποιημένη 

και καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των κλάδων παραγωγής. Το κέντρο βάρους 

της βιομηχανίας αποτελεί ο τομέας παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών. Οι 

σημαντικότεροι τομείς της βιομηχανίας, οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν το 60 % 

του συνολικού κύκλου εργασιών του βιομηχανικού κλάδου, είναι η 

αυτοκινητοβιομηχανία (25 %), οι επιχειρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 

(20 %) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (7 %), καθώς και η βιομηχανία 

επεξεργασίας μετάλλου (7 %). 

Υπογραμμίζεται ότι οι ανωτέρω κλάδοι έχουν έντονο εξαγωγικό 

προσανατολισμό, αφού το 63 % των προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού, το 

56 % προϊόντων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και το 71 % της 

αυτοκινητοβιομηχανίας κατευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού. Συνολικά 

το ποσοστό των εξαγωγών επί του ΑΕΠ της ανέρχεται σε 39,1 % (μέσος όρος 

των λοιπών κρατιδίων: 29,4%). Τέλος, σημαντική θέση στη δομή της οικονομίας 

της κατέχουν επίσης ο φαρμακευτικός κλάδος, η χημική βιομηχανία και η 

βιομηχανία τροφίμων. 

Οι εξαγωγές καλύπτουν το 55,2 % της βιομηχανικής παραγωγής, το  

υψηλότερο δηλαδή ποσοστό μεταξύ των γερμανικών κρατιδίων, και 

ανέρχονται σε 204,2 δις, έναντι κύκλου εργασιών 165,6 δις ευρώ στην εγχώρια 

αγορά. Το 47 % των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, οι 

ΗΠΑ αποτελούν τον πρώτο εμπορικό εταίρο του κρατιδίου, με μερίδιο 12 % 

των εξαγωγών του, (λόγω κυρίως των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών και 

μηχανολογικού εξοπλισμού), ακολουθούμενες από Κίνα, Γαλλία, Ελβετία, 

Ολλανδία, Ιταλία και Μ. Βρετανία. 
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Όσον αφορά στις εισαγωγές, το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από 

κράτη-μέλη της ΕΕ (104,4 δις σε σύνολο 187,7). Κυριότερες χώρες προμηθευτές 

είναι η Ελβετία, Κίνα, Ιταλία, ΗΠΑ, Ολλανδία και Γαλλία. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών οφείλεται στους μεγάλους 

βιομηχανικούς ομίλους που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές. 

Παράλληλα, ένα πυκνό δίκτυο μικρομεσαίων, για τα γερμανικά δεδομένα, 

επιχειρήσεων, έχουν επίσης σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ πολλές εξ 

αυτών συνδέονται στενά με τους βιομηχανικούς πρωταθλητές μέσω 

υπεργολαβιών, παραγγελιών και αναθέσεων σημαντικών κρίκων της 

παραγωγικής αλυσίδας, που διαχέουν τις επιταγές της καινοτομίας και 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε όλον τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. 

Σε ότι αφορά στον πρωτογενή τομέα, υπάρχουν 39.600 γεωργικές και 

κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται σήμερα 148.000 

εργαζόμενοι, έναντι 352.000 το 1981. Η καλλιεργούμενη έκταση φτάνει τα 

1.415.000 εκτάρια, ενώ η μέση επιφάνεια ανά αγροτική εκμετάλλευση 

ανέρχεται σε 35,8 εκτάρια. Η γεωργική παραγωγή αντιστοιχεί στο 58,9 % της 

παραγωγής του πρωτογενούς τομέα, ενώ η κτηνοτροφία και η παραγωγή 

ζωικών προϊόντων καλύπτει το 41,1 %. Τα σημαντικότερα παραγόμενα 

προϊόντα είναι ζωοτροφές (35 %), αροτραίες καλλιέργειες (10,6 %), φρούτα 

(8,5 %), λαχανικά (7,5 %) και κρασί (7,2 %), ενώ στον κτηνοτροφικό τομέα 

γαλακτοκομικά προϊόντα (18,8 %) και χοιρινό κρέας (8,6 %). 

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ορισμένοι από 

τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους, παρά την περίοπτη θέση που 

κατέχουν συχνά στις διεθνείς αγορές, και έναν κύκλο εργασιών μεταξύ 200 

εκατ. και 2 δις ευρώ, παραμένουν οικογενειακές επιχειρήσεις.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν εταιρείες με διεθνή 

ακτινοβολία όπως οι Eberspächer GmbH (ανταλλακτικά αυτοκινήτων), 

Hollister´s MotorCycles (εξατομικευμένες μοτοσυκλέτες κατά παραγγελία), 

Stihl (εταιρεία κατασκευής αλυσοπρίονων, ειδών δασοκομίας και περιποίησης 

κήπου), Trumpf GmbH & Co. KG (κατασκευή μηχανημάτων κοπής με 

τεχνολογία laser), Hinterkopf GmbH (συσκευασία από αλουμίνιο ή πλαστικό), 
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Ravensburger (κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών), Märklin GmbH 

(ηλεκτρικά τραινάκια-μινιατούρες), η Leki Lenhart GmbH (μπαστούνια και 

εξοπλισμός για σκι), Lunor AG (γυαλιά πολυτελείας) και η Ritter-Sport GmbH 

(είδη σοκολατοποιίας). 

Κλειδί της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ανωτέρω επιχειρήσεων 

είναι η ικανότητα ταχείας αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες τάσεις και 

απαιτήσεις της αγοράς, η ευελιξία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων λόγω του 

οικογενειακού εν πολλοίς χαρακτήρα τους, η εγγύτητα με όλους τους φορείς 

της αγοράς, καθώς και η συνέργεια με ένα πυκνό δίκτυο υπεργολάβων και 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών. 


