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Ι. Οηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο: Απνινγηζκόο 2017 θαη
εθηηκήζεηο γηα ην 2018
ύκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Deutsche Bank, ε
εηθόλα πνπ παξνπζίαζε ε γεξκαληθή νηθνλνκία ην 2017
θαη νη πξννπηηθέο απηήο γηα ην 2018 έρνπλ σο εμήο:
ΑΔΠ: Σν 2017 ν ξπζκόο αύμεζεο ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ
αλήιζε ζε 2,3% ππεξβαίλνληαο ζεκαληηθά πξνεγνύκελεο
πξνβιέςεηο ηεο DB γηα κεγέζπλζε 1,9%. Σν 2018 ν
ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα
θπκαλζεί πεξί ηα ίδηα επίπεδα ηνπ 2017. Κηλεηήξηεο
δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο είλαη ε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ
θεθαιαηνπρηθνύ εμνπιηζκνύ, ε νπνία ππνθηλείηαη ηόζν
από ηελ αύμεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δήηεζεο
θεθαιαηνπρηθώλ αγαζώλ, όζν θαη από ηελ αύμεζε ηεο
απαζρόιεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ησλ κηζζώλ,
νη νπνίεο εληζρύνπλ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε ζην
εζσηεξηθό θαηά 2%.
εκαληηθόηεξν αζηάζκεην παξάγνληα σο πξνο ηηο
εθηηκήζεηο γηα ην 2018 απνηειεί θπζηθά ν κε
ζρεκαηηζκόο εηζέηη Κπβέξλεζεο ζηελ Γεξκαλία. Αθόκε
θαη εληόο ηνπ πιαηζίνπ απηνύ, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ
πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018, βαζηδόκελεο
ζην επλντθό ζε γεληθέο γξακκέο δηεζλέο νηθνλνκηθό
πεξηβάιινλ, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο.
Δμσηεξηθό Δκπόξην: Σν 2017 νη εμαγσγέο ηεο
Γεξκαλίαο εθηηκάηαη λα έρνπλ θαηαγξάςεη αύμεζε πεξί
ην 6% πξνζεγγίδνληαο ηα 1,28 ηξηο Δπξώ. Η αλνδηθή
πνξεία, αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ξπζκό ην
2018, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ζεηηθώλ πξνγλσζηηθώλ
αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο ην
2018. Οη γεξκαληθέο εηζαγσγέο απμήζεθαλ αληηζέησο ην
2017 κε κεγαιύηεξν ξπζκό ελ ζρέζεη κε ηηο εμαγσγέο, κε
απνηέιεζκα ην Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ λα
εκθαλίζεη κελ πιεόλαζκα 7,2% ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ή
232 δηο Δπξώ αιιά ρακειόηεξν ηνπ πιενλάζκαηνο έηνπο
2016, ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζην 8,4% ηνπ γεξκαληθνύ
ΑΔΠ ή ζε 241,9 δηο Δπξώ. Η θαηαγξαθείζα ηάζε
κείσζεο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ Ιζνδπγίνπ Σξερνπζώλ
πλαιιαγώλ πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ην 2018.
Αγνξά εξγαζίαο: Η εηθόλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην
2017 ππεξέβε θαη απηή ηα πξνγλσζηηθά. Ο αξηζκόο ησλ
απαζρνινπκέλσλ απμαλόκελνο θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε
ην 2016 αλήιζε ζηα 44,5 εθ. άηνκα. Η αλεξγία κεηώζεθε
ζην 5,7% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ. Η ζεηηθή
εμέιημε ζηελ αγνξά εξγαζίαο εθηηκάηαη όηη ζα ζπλερηζηεί
θαη ην 2018 κε ηνλ αξηζκό ησλ απαζρνινπκέλσλ λα
απμάλεηαη θαηά 400.000 άηνκα θαη ηελ αλεξγία λα
κεηώλεηαη έηη πεξεηαίξσ ζην 5,4%. Παξάιιεια
εληείλνληαη νη ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό
δπλακηθό, πνπ παξαηεξνύληαη θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα.
Σν γεγνλόο απηό αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο
επηθείκελεο κηζζνινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο 9,7 εθ.
πεξίπνπ εξγαδνκέλσλ κε θαζεζηώο ζπιινγηθήο
ζύκβαζεο εξγαζίαο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη

ην κεγαιύηεξν ζπλδηθάην εξγαδνκέλσλ ηεο Γεξκαλίαο
IG Metall θαη ν δεκόζηνο ηνκέαο. Η IG Metall δηεθδηθεί
κηζζνινγηθέο απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 6%, θαζώο θαη ην
δηθαίσκα επηινγήο κεησκέλνπ σξαξίνπ 28 σξώλ ηελ
εβδνκάδα γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο θαη 24 κήλεο ρσξίο
κείσζε απνδνρώλ. Οη εξγνδόηεο δειώλνπλ δηαηεζεηκέλνη
λα πξνζθέξνπλ κηζζνινγηθή αύμεζε 2,35%, ελώ
απνξξίπηνπλ θαηεγνξεκαηηθά ην αίηεκα γηα κεησκέλν
σξάξην. Θεσξείηαη απίζαλν σζηόζν ε κηζζνινγηθή
αύμεζε πνπ ζα ζπκθσλεζεί ηειηθά λα ππεξβεί ην 3%,
πνπ ηζρύεη ήδε γηα ηνπο ινηπνύο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.
Ο γεληθόο θαηώηαηνο κηζζόο ζα παξακείλεη θαη ην 2018
ζηα 8,84 Δπξώ/ώξα. πλνιηθά ην νλνκαζηηθό δηαζέζηκν
εηζόδεκα εθηηκάηαη όηη ζα απμεζεί θαηά 3,25%, ιόγσ
αύμεζεο ησλ κηζζώλ, ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ
ζπληάμεσλ. Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ πιεζσξηζκνύ, ν
νπνίνο αλακέλεηαη λα θπκαλζεί πεξί ην 1,6%, έλαληη
1,7% ην 2017, ε αύμεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ εηζνδήκαηνο
ζα πεξηνξηζηεί ηειηθά ζην 1,75%. Σν πνζνζηό
απνηακίεπζεο ζα θπκαλζεί ζην 9,7%.
Δπελδύζεηο: ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηε Deutsche Bank,
νη επελδύζεηο θεθαιαίνπ (κεραλέο, νρήκαηα) απμήζεθαλ
4,3% ην 2017. Σν 2018 ε αύμεζε ππνινγίδεηαη λα
αλέιζεη ζην 5%.
Καηαζθεπέο: Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ θαηέγξαςε ην
2017 αύμεζε 3,5%. Σν 2018 ε αύμεζε εθηηκάηαη όηη ζα
αλέιζεη ζην 4%. Σν κεγαιύηεξν κέξνο απηήο αθνξά ζε
θαηνηθίεο (2017: 305.000, 2018: 335.000) θαη ιηγόηεξν
ζε επηρεηξήζεηο ή δεκόζηα θηίξηα. Παξά ηαύηα ε αύμεζε
ησλ επελδύζεσλ ζε θαηνηθίεο, θαηά κόιηο 5%, παξακέλεη
ρακειή γηα λα θαιύςεη ην ζρεηηθό έιιεηκκα πνπ
ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκύξην θαηνηθίεο ηδηαίηεξα ζηηο
πόιεηο. Οη ιόγνη ηεο κεησκέλεο πξνζθνξάο έγθεηληαη
ζηελ έιιεηςε γεο, ηηο πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο
αδεηνδόηεζεο θαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ, ιόγσ έιιεηςεο εξγαηώλ θαη
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Σν 2019 εθηηκάηαη όηη γηα
πξώηε θνξά ε πξνζθνξά ζα ππεξβεί ηελ δήηεζε.
Λόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζθνξάο νη ηηκέο ησλ
αθηλήησλ απμήζεθαλ ην 2017 ηαρύηεξα έλαληη ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο. πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ησλ
θαηνηθηώλ απμήζεθαλ 6,5% θαη ησλ δηακεξηζκάησλ
10%. Αλαιόγσο, αύμεζε άλσ ηνπ 6% θαηέγξαςαλ θαη ηα
ελνίθηα. Σν 2018 εθηηκάηαη όηη ε αλνδηθή ηάζε ζα
ζπλερηζηεί, ζπγθξαηνύκελε ελδερνκέλσο, κόλνλ από ηελ
αλακελόκελε ειαθξά αύμεζε ηνπ επηηνθίνπ ησλ
ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ.
ην ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ, ε δπλακηθή
ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ήδε ηελ
κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ επαγγεικαηηθώλ
ρώξσλ θαη ηελ ζπλακθόηεξε αύμεζε, γηα πξώηε θνξά ην
2017, ησλ ηηκώλ θαηά 2,5% έλαληη κείσζεο θαηά 5%
κεηαμύ 2012-2016. Σν 2018 ε ζεηηθή πνξεία ησλ ηηκώλ
ησλ επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί
θαη λα θαηαγξάςεη αύμεζε 2,5%.
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ην ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ππήξμε ζηαζηκόηεηα ε
νπνία δηαξθεί από 15εηίαο πεξίπνπ. Σν 2018 εθηηκάηαη
όηη ζα ζεκεησζεί ειαθξά αύμεζε 1%.
Σακεηαθά ηνηρεία ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο: Σν
ηακεηαθό απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην 2017
ζεκείσζε γηα 4ν ζπλερέο έηνο πιεόλαζκα ύςνπο 0,9%
ηνπ ΑΔΠ έλαληη 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2016. Δπηζεκαίλεηαη
σζηόζν όηη νη ζπλέπεηεο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ
δελ αληηθαηνπηξίδνληαη αθόκε ζην δεκνζηνλνκηθό πεδίν,
νη νπνίεο όκσο αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνύλ από ην 2020
θαη εθεμήο. Η γεξκαληθή νηθνλνκία επσθειείηαη επίζεο
από ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ θαη ην ρακειό
επηηόθην δαλεηζκνύ. ύκθσλα κε ππνινγηζκνύο ηεο DB,
ηα θξαηηθά ηακεία, κεηαμύ 2008-2016, έρνπλ
εμνηθνλνκήζεη πεξί ηα 260 δηο Δπξώ ήηνη 8% ηνπ ΑΔΠ
ηνπ 2016. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ δεκηνπξγία ηνπ
πιενλάζκαηνο είραλ ηέινο ηα απμεκέλα θνξνινγηθά
έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ άλνδν ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Γεξκαλία ηα ηειεπηαία έηε. Δθηόο
ζεκαληηθνύ απξνόπηνπ, πιεόλαζκα κεηαμύ 0,8%-1%
αλακέλεηαη λα πξνθύςεη θαη ην 2018, ην νπνίν εθηηκάηαη
όηη ηα επόκελα έηε ζα ζεκεηώζεη ζηαδηαθά κείσζε.
Πιεζσξηζκόο: Παξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο γεξκαληθήο
νηθνλνκίαο ζηα όξηα ησλ παξαγσγηθώλ ηεο δπλαηνηήησλ
ν δνκηθόο πιεζσξηζκόο (πνζνζηό πιεζσξηζκνύ
πξντόλησλ εθηόο ηξνθίκσλ θαη ελέξγεηαο) παξακέλεη
ρακειόο ζην 1,4%. Δθηηκήζεηο γηα ην 2018 θαη 2019
θέξνπλ ηνλ δνκηθό πιεζσξηζκό λα αλέξρεηαη ζην 1,7%
θαη 1,9% αληίζηνηρα.
Βηνκεραλία: Η κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζηελ Γεξκαλία
εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ηζρπξή από πνηέ. Η παξαγσγή
ην 2017 απμήζεθε 3%. ύκθσλα κε ζπληεξεηηθέο
εθηηκήζεηο ν ξπζκόο απηόο ην 2018 ζα ππνρσξήζεη
ειαθξώο ζην 2%. Οη ιόγνη ζπλίζηαληαη ζηελ αύμεζε ηεο
ηζνηηκίαο ηνπ Δπξώ θαη ζηελ εθηίκεζε όηη νξηζκέλνη
θιάδνη παξαγσγήο έρνπλ πξνζεγγίζεη ηα όξηα ησλ
παξαγσγηθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Αληηζέησο, ζεηηθή
αλακέλεηαη λα είλαη ε ζπκβνιή ηεο αύμεζεο ησλ
επελδύζεσλ θεθαιαίνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Γεξκαλία
θαη ηδίσο ζην εμσηεξηθό.
Η αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ κεηαπνηεηηθνύ
θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο αθνξά ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο
θιάδνπο. Ιδηαηηέξσο δπλακηθά θηλήζεθαλ ην 2017 νη
θιάδνη θαηαζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ
πξντόλησλ (+5%) θαη ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο (+5%),
ηεο θαηαζθεπήο κεραλώλ (+3%). Η παξαγσγή ηνπ
θιάδνπ
ηεο
γεξκαληθήο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο
απμήζεθε 2%, σζηόζν εθηηκάηαη όηη ην 2018 ε δήηεζε
ζα κεησζεί. εκαληηθή αύμεζε (+4%) ζεκεηώζεθε, ην
2017, θαη ζηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο πιαζηηθώλ θαη
πξντόλησλ από κέηαιιν, ε νπνία εθηηκάηαη όηη ζα
κεησζεί ειαθξά ην 2018. Σν ρακειόηεξν ξπζκό (1%)
αλάπηπμεο εκθαλίδεη ε ρεκηθή βηνκεραλία (πιεηλ
θαξκάθσλ). Όζνλ αθνξά, ηέινο, ζηνλ θιάδν ησλ

ηξνθίκσλ, ν ξπζκόο αλάπηπμεο ππνινγίδεηαη ζην 1%,
ηόζν γηα ην 2017 όζν θαη γηα ην 2018.
Οη ηηκέο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνηεηηθή
βηνκεραλίαο απμήζεθαλ 2,5% ην 2017, ελώ άλνδν 2,5%3% αλακέλεηαη λα θαηαγξάςνπλ θαη ην 2018.
Παξά ηελ σο άλσ ζεηηθή εηθόλα, ν βηνκεραληθόο θιάδνο
ηεο Γεξκαλίαο αληηκεησπίδεη κεγάιν αξηζκό πξνθιήζεσλ
γηα ην κέιινλ. Μαθξνπξόζεζκα, ε ζεκαληηθόηεξε
πξόθιεζε ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζηόρνπ ηεο
ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο
ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο «Industrie 4.0», ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη έλλνηεο όπσο ε ςεθηνπνίεζε, ηερλεηή
λνεκνζύλε, απηνκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο, δηθηύσζε
θιπ.
Βξαρππξόζεζκα ην ζεκαληηθόηεξν δήηεκα παξακέλεη ε
έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηόζν ζε επίπεδν
πεξηθεξεηώλ όζν θαη κεηαμύ ησλ θιάδσλ, θαζώο θαη ε
ζπλακθόηεξε αύμεζε ηνπ εξγαζηαθνύ θόζηνπο.
Πξννπηηθέο ησλ κνλάδσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
θαύζε ιηγλίηε θαη άλζξαθα ζηελ Γεξκαλία
Έθζεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη πξνθεηκέλνπ ε Γεξκαλία
λα επηηύρεη ηνλ θιηκαηηθό ζηόρν γηα κείσζε ησλ
εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% (ζε ζρέζε
κε ην 1990) ζε 750 εθ. ηόλλνπο εηεζίσο έσο ην 2020 ζα
πξέπεη λα ηεζνύλ άκεζα εθηόο ιεηηνπξγίαο νη
παιαηόηεξνη θαη πιένλ αλαπνηειεζκαηηθνί ιηγληηηθνί
ζηαζκνί ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 5 GW θαη λα
ειαηησζεί ε παξαγσγή ζηηο κνλάδεο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύλ άλζξαθα ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηώλ ζην
επίπεδν ησλ 4.000 σξώλ θαη’ έηνο ππό πιήξε
ιεηηνπξγία. Ακθόηεξα κέηξα πξνθξίλνληαη σο ηα πιένλ
νηθνλνκηθά άκεζεο πινπνίεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
πξναλαθεξζέληνο ζηόρνπ. εκεησηένλ όηη ε σο άλσ
παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληηθώλ κνλάδσλ
παξαγσγήο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 5 GW αθνξά
κνλάδεο πιένλ απηώλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε
δξνκνινγεζεί ε ζέζε ηνπο εθηόο ιεηηνπξγίαο,
πξνθεηκέλνπ ηειηθά ε ζπλνιηθή δπλακηθόηεηα
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζηαζκώλ απηήο
ηεο θαηεγνξίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 2020 ηα 35 GW.
Με ηνλ ηξόπν απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε ησλ
ΑΠΔ εθηηκάηαη όηη ζα εμνηθνλνκεζνύλ 50-65 εθ. ηόλλνη
εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Η ηαρύηαηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
κε θαύζε άλζξαθα είλαη ζεκαληηθή αθόκε θαη γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ θιηκαηηθνύ ζηόρνπ ηεο Γεξκαλίαο γηα ην
2030. Έσο ηόηε νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ζα πξέπεη λα
πεξηνξηζηνύλ ζε 543-562 εθ. ηόλλνπο ηζνδπλάκνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σνύην δύλαηαη λα επηηεπρζεί
κόλνλ εθόζνλ ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνζπάζεηα θαη ν
ελεξγεηαθόο θιάδνο. ύκθσλα κε ην ρέδην γηα ηελ
Πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο νη εθπνκπέο ηνπ ζπλόινπ ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ην 2030 δελ ζα πξέπεη λα
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ππεξβαίλνπλ ηνπο 175-183 εθ. ηόλλνπο ηζνδύλακνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. (κείσζε 61%-62% ζε ζρέζε κε
ην 1990. Μεηά ηελ ηεξκαηηζκό ηεο ρξήζεο αηνκηθήο
ελέξγεηαο ην 2022 δύλαηαη λα επηηεπρζεί κόλνλ κε ην
πεξηνξηζκό ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκνειεθηξηθώλ κνλάδσλ
κε θαύζε άλζξαθα ζε 19 GW.
Η
Οκνζπνλδηαθή
Τπεξεζία
Πεξηβάιινληνο
δηαβεβαηώλεη όηη ηα αλσηέξσ κέηξα δελ ζα
δηαθηλδπλεύζνπλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο
Γεξκαλίαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη σζηόζν λα
αλαπηπρζνύλ κε ηαρύηεξνπο ξπζκό νη ΑΠΔ θαη λα
πξνζεγγίζνπλ ηα 4 GW/έηνο ελέξγεηαο από αηνιηθά θαη
θσηνβνιηατθά πάξθα εγθαηεζηεκέλα ζηελ επεηξσηηθή
ρώξα θαη 1GW/έηνο από ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εθδνζείζεο «κπιέ
θάξηεο ηεο ΔΔ» γηα ηελ είζνδν θαη δηακνλή
εξγαδνκέλσλ πςειήο εηδίθεπζεο ζηελ Γεξκαλία
ύκθσλα κε πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο θαη
ηνπο Πξόζθπγεο, ην πξώην ήκηζπ ηνπ 2017 εθδόζεθαλ
11.023 κπιε θάξηεο ζηελ Γεξκαλία (έλαληη 8.670 ην ίδην
ρξνληθό δηάζηεκα 2016), εθ ησλ νπνίσλ νη 6.030
αθνξνύλ λέεο άδεηεο παξακνλήο, πξνο άηνκα πνπ δελ
είραλ πνηέ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ζρεηηθή άδεηα. Ο
κεγαιύηεξνο αξηζκόο πξνήιζε από: Ιλδία (22,8%), Κίλα
(9,3%), Ρσζία (6,5%), Οπθξαλία (4,4%) θαη πξία
(3,7%). Μεηαμύ ησλ θ-κ ΔΔ, ε Γεξκαλία κε κεξίδην
94,8% είλαη κε δηαθνξά πξώηε όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό
ησλ εθδνζεηζώλ κπιε θαξηώλ. Αθνινπζνύλ Ιηαιία
(1,4%), Απζηξία (0,9%) θαη Βνπιγαξία (0,6%).
ΙΙ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ
ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο (Ιαλνπάξηνο –
επηέκβξηνο 2017)
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην
ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ 2017, ελ ζπγθξίζεη
κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 2016, εκθάληζαλ ηελ
θαησηέξσ εηθόλα:
Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο-Γεξκαλίαο Α΄ ελλεάκελν 2016/’17
Αξία σε Ευρώ
Μεηαβνιή
Α΄ ελλεάκελν 2016
Α΄ ελλεάκελν 2017
(%)
1.480.815.485
1.558.693.299
5,3%
Δμαγσγέο Διιάδνο
3.627.400.826
3.870.308.482
6,7%
Δηζαγσγέο Διιάδνο
πλην πεηπελαιοειδών
1.430.032.951
1.501.467.834
5,0%
Δμαγσγέο Διιάδνο
3.608.811.553
3.851.110.012
6,7%
Δηζαγσγέο Διιάδνο
5.108.216.311
5.429.001.781
6,3%
Όγθνο Δκπνξίνπ
Δκπνξηθό Ιζνδύγην
-2.146.585.341
-2.311.615.183
7,7%
Διιάδνο
Βαζκόο Κάιπςεο
Δηζαγσγώλ από
40,8%
40,3%
Δμαγσγέο (%)
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT, Ιανοςάπιορ 2018 - Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ
ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο

Αλαιπηηθόηεξα: Η αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο
ηε
Γεξκαλία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
πεηξειαηνεηδώλ)
ην
ελλεάκελν
Ιαλνπαξίνπ
–
επηεκβξίνπ 2017, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 5,3%, αλήιζε
ζε 1,5 δηο Δπξώ, έλαληη 1,4 δηο Δπξώ ην αληίζηνηρν
ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 2016.
Παξάιιεια, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από Γεξκαλία,
θαηαγξάθνληαο αύμεζε 6,7%, θαη δηακνξθώζεθαλ ζην
επίπεδν ησλ 3,8 δηο Δπξώ, έλαληη 3,6 δηο Δπξώ ην 2016.
Ο όγθνο δηκεξνύο εκπνξίνπ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε
6,3%, αλήιζε ζε 5,4 δηο Δπξώ, έλαληη 5,1 δηο Δπξώ ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016.
Σν εκπνξηθό έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρώξαο καο,
δηεπξύλζεθε θαηά 7,7% θαη δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν
ησλ 2,3 δηο Δπξώ έλαληη 2,1 δηο ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ
– επηεκβξίνπ 2016.
Ιδηαηηέξσο ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ
ηεο ρώξαο καο είραλ νη θαηεγνξίεο (ΚΟ 84 Μεραλέο,
ζπζθεπέο -2016: 32,1 εθ. Δπξώ, 2017: 65,1 εθ. επξώ αύμεζε 102,2%), (ΚΟ 76 πξντόληα αινπκηλίνπ - 2016:
147,6 εθ. Δπξώ, 2017: 163,4 εθ. Δπξώ – αύμεζε 10,7%),
(ΚΟ 73 ηερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή
ράιπβα - 2016: 21,4 εθ. Δπξώ, 2017: 36,6 εθ. Δπξώ –
αύμεζε 69,2%). Αληηζέησο, αξλεηηθή ήηαλ ε επίδξαζε
ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε
Γεξκαλία ησλ ΚΟ 99 εηδηθνί θσδηθνί ζπλδπαζκέλεο
νλνκαηνινγίαο (2016: 37,5 εθ. Δπξώ, 2017: 12,7 εθ.
Δπξώ), ΚΟ 88 αεξνπινΐα θαη δηαζηεκνπινΐα (2016:
14,2 εθ. Δπξώ, 2017: 685 ρηι. Δπξώ), ΚΟ 08 θαξπνί θξνύηα (2016: 104,1 εθ. Δπξώ, 2017: 90,9 εθ. Δπξώ).
Μηθξή
αύμεζε
ζεκείσζαλ
νη
εμαγσγέο
αγξνηνθηελνηξνθηθώλ θαη δηαηξνθηθώλ πξντόλησλ
(ΚΟ 01-24 – 2016: 569,3 εθ. Δπξώ, 20176: 571,7 εθ.
Δπξώ – αύμεζε 1%). Σν κεξίδην ησλ εμαγσγώλ
αγξνηνθηελνηξνθηθώλ θαη δηαηξνθηθώλ πξντόλησλ επί
ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ Γεξκαλία
αλήιζε ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ ζην
επίπεδν ηνπ 36,7%.
Όζνλ αθνξά ζηελ αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο καο
από ηε Γεξκαλία, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ (ΚΟ 30), ησλ κεραλώλ
(ΚΟ 84), ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ (ΚΟ 04),
ησλ νξγαληθώλ ρεκηθώλ πξντόλησλ (ΚΟ 29), ησλ
απηνθηλήησλ (ΚΟ 87) θ.ι.π.
ΙII. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ
Δμαγνξά ηκήκαηνο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Air
Berlin από ηελ Lufthansa.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε πξόζθαηα ηελ
απόθηεζε, έλαληη 210 εθ. Δπξώ, από ηελ αεξνπνξηθή
εηαηξεία Lufthansa, ηκήκαηνο ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ηεο πησρεπκέλεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Air
Berlin, πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηελ ζπγαηξηθή απηήο
εηαηξεία LG Walter ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 30
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αεξνζθαθώλ θαη πξνζσπηθνύ 500 αηόκσλ, ππό ηνλ όξν
όηη ε δξαζηεξηόηεηά ηεο ηειεπηαίαο ζα πεξηνξηζηεί ζην
αεξνδξόκην ηνπ Νηύζζειληνξθ. Αξρηθώο ε αεξνπνξηθή
εηαηξεία Lufthansa επεδίσθε ηελ εμαγνξά 81 εθ ησλ 140
αεξνζθαθώλ ηεο Air Berlin ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απζηξηαθήο ζπγαηξηθήο Niki. Τπό ην θξάηνο όκσο
αλεζπρίαο γηα απόξξηςε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ελ ιόγσ πξόηαζε απεζύξζε κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία
Niki λα εθθηλήζεη ακέζσο δηαδηθαζίεο πηώρεπζεο. ηελ
Lufthansa, ζεκεησηένλ, αλήθνπλ ε εηαηξεία ρακεινύ
θόζηνπο Eurowings, σο επίζεο νη εηαηξείεο Swiss,
Austrian θαη Brussels Airlines, ελώ ιακβάλνπλ ρώξα
δηαπξαγκαηεύζεηο γηα απόθηεζε κεξηδίνπ ηεο Alitalia.
Δηδηθνί ηνπ θιάδνπ θαζώο θαη εθπξόζσπνο ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο Καηαλαισηώλ παξαηεξνύλ όηη
νη ηηκέο ησλ εζσηεξηθώλ πηήζεσλ ζηελ Γεξκαλία έρνπλ
ήδε απμεζεί 30%-50%, ελώ ηαπηόρξνλα ππάξρεη έιιεηςε
άλσ ησλ 100.000 ζέζεσλ ηελ εβδνκάδα. Δπ’ απηνύ
Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Αληαγσληζκνύ έρεη ήδε
εθθηλήζεη ζρεηηθό έιεγρν. Η Lufthansa απνθξνύεη ηηο
ζρεηηθέο θαηεγνξίεο απνδίδνληαο ηελ αηηία ηεο αύμεζεο
ησλ ηηκώλ ζην ζύζηεκα απηόκαηεο δηακόξθσζεο απηώλ.
Ωο κνλαδηθή ιύζε επ’ απηνύ εθηηκάηαη όηη είλαη ε
αύμεζε ηεο κεηαθνξηθήο δπλακηθόηεηαο (πηήζεηο,
ρσξεηηθόηεηα). Πξνζθάησο ε εηαηξεία αλαθνίλσζε ηελ
πξόζεζή ηεο λα πξνζιάβεη εληόο ηνπ 2018 πεξί ηα 8.000
άηνκα ζε πξνζσπηθό, θπξίσο αεξνζπλνδνύο.
Νέα πνιηηηθή ζπζθεπαζίαο ησλ εθπησηηθώλ
αιπζίδσλ Aldi Nord/Süd.
Οη εθπησηηθέο αιπζίδεο ζνύπεξκαξθεη Aldi Nord θαη
Süd πξνβαίλνπλ από θνηλνύ ζε αιιαγή πνιηηηθήο ζην
ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο. ηόρνο ηίζεηαη, ηα πξντόληα κε
βάζε ην μύιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ
ζπζθεπαζηώλ, λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε παξαγσγήο κε
αεηθόξεο κεζόδνπο ή θάλνληαο ρξήζε αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ. ην πιαίζην ηεο λέαο πνιηηηθήο, ε πξνζηαζία
ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Δπέθηαζε
δξαζηεξηνηήησλ
ηεο
αιπζίδαο
θαηαζηεκάησλ πώιεζεο παξαθαξκαθεπηηθώλ εηδώλ
Rossmann
Η εηαηξεία Rossmann πξνγξακκαηίδεη ην 2018
επελδύζεηο ύςνπο 210 εθ. Δπξώ. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη
ην άλνηγκα 230 λέσλ θαηαζηεκάησλ, 105 εθ ησλ νπνίσλ
ζηελ Γεξκαλία. Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο,
απμαλόκελνο θαηά 6,8% αλήιζε γηα πξώηε θνξά ην 2017
ζε 9 δηο Δπξώ. Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 5
επξσπατθέο ρώξεο (Πνισλία, Οπγγαξία, Σζερία,
Σνπξθία θαη Αιβαλία) θαη απαζρνιεί ζπλνιηθά 54.500
εξγαδόκελνπο.
Νένο Γεληθόο Γηεπζπληήο ζηελ εηαηξεία δηαθίλεζεο
πνηώλ Brown Forman Deutschland

Δπηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο Brown Forman Deutschland
(δηαθηλεί κεηαμύ άιισλ ην νπίζθη Jack Daniel’s) αλέιαβε
πξόζθαηα ν θ. Γηάλλεο Παθίιεο.
IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
Γεξκαληθή αγνξά επίπινπ
Δλόςεη ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Δπίπινπ ηεο Κνισλίαο
(15-21.1.2018), εηδηθνί ηνπ θιάδνπ εθηζηνύλ ηελ
πξνζνρή ζηελ πηώζε ηνπ εκπνξίνπ επίπισλ ζηελ
Γεξκαλία, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ κείσζε ηνπ
ζρεηηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ 2% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνύκελν έηνο ζηα 20,2 δηο Δπξώ. Ωζηόζν θαη παξά
ηελ πηώρεπζε ηεο εηαηξείαο Alno, ε αγνξά θνπδηλώλ
απμήζεθε ζηα 11,3 δηο Δπξώ. Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη
όηη κηθξνί θαηαζθεπαζηέο θνπδηλώλ ελίνηε θαη κέζσ ηεο
ζπζηέγαζεο ηνπο ζε θέληξα πώιεζε θαηνξζώλνπλ λα
δηαηεξεζνύλ ζηελ αγνξά ελώ ηαπηόρξνλα κηθξνί
πσιεηέο επίπισλ ράλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ή
θιείλνπλ. Γηαδηθηπαθέο εηαηξείεο, όπσο ε home24 ή ε
Otto.de δεκηνπξγνύλ ηζρπξό αληαγσληζκό. Ο ηνκέαο ηεο
εκπνξίαο επίπινπ δελ δείρλεη λα απνθνκίδεη κεξίδην από
ηελ γεληθόηεξε αλάπηπμε πνπ γλσξίδεη ε γεξκαληθή
νηθνλνκία. Η Έλσζε Γεξκαλώλ Δπηπινπνηώλ (VDM)
εθηηκά όηη πεξί ηα 2/3 ησλ επίπισλ πνπ δηαθηλνύληαη
ζηελ γεξκαληθή αγνξά πξνέξρνληαη από ην εμσηεξηθό.
Παξάιιεια απμάλνληαη νη γεξκαληθέο εμαγσγέο
επίπισλ, ην γεγνλόο απηό σζηόζν δελ αληηζηαζκίδεη ηελ
ζπξξίθλσζε πνπ εκθαλίδεη ε γεξκαληθή αγνξά. Οη αηηίεο
απνδίδνληαη θπξίσο ζηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ηνπ
θιάδνπ θαη ζηνλ αληαγσληζκό κέζσ δηαδηθηύνπ.
Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ Γεξκαλία
Σελ εηήζηα έθζεζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο ζηελ Γεξκαλία, δεκνζίεπζε πξνζθάησο ην
Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο. ύκθσλα κε ηελ
έθζεζε, ην 43% ησλ γεξκαλώλ γεπκαηίδεη εθηόο νηθίαο
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Όζνλ αθνξά ζην
θαζεκεξηλό δηαηηνιόγην, 72% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά
όηη πεξηιακβάλεη θξνύηα θαη ιαραληθά, 65%
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, 30% θξέαο θαη αιιαληηθά.
40% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ επαξρία θαη 54% ζηηο
πόιεηο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ γξήγνξε
πξνεηνηκαζία ηνπ γεύκαηνο. 97% ησλ εξσηεζέλησλ
επηιέγνπλ ηξνθέο ζύκθσλα κε ηε γεύζε, 57% ιόγσ ηεο
ρακειήο ηηκήο, 41% πξνζέρνπλ ηηο ελδείμεηο πνηόηεηαο
θαη 78% ηνλ ηόπν πξνέιεπζεο ησλ πξντόλησλ. 64% ησλ
αηόκσλ πξνκεζεύνληαη ηξόθηκα από ηα ζνύπεξκάξθεη,
35% από εθπησηηθέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, 30% από
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, 11% από θαηαζηήκαηα
βηνινγηθώλ πξντόλησλ, 9% από ππαίζξηεο αγνξέο, 7%
απεπζείαο από ηνπο παξαγσγνύο ελώ 7% δειώλνπλ όηη
ηνπιάρηζηνλ κέξνο ησλ ηξνθίκσλ ην πξνκεζεύνληαη
κέζσ δηαδηθηύνπ. 66% ησλ εξσηεζέλησλ αλαθνξηθά κε
ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απέλαληη ζηνλ αγξνηνθηελνηξνθηθό
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θιάδν, ζέηνπλ ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ πάλσ από
ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ηελ ακνηβή ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ
κεζόδσλ παξαγσγήο. Κάζε δεύηεξνο εξσηώκελνο
θέξεηαη δηαηεζεηκέλνο κάιηζηα λα δηαζέζεη έσο 5 Δπξώ
παξαπάλσ γηα θξέαο από δών ην νπνίν έηπρε νξζήο
κεηαρείξηζεο. Όιν θαη πεξηζζόηεξνη αληινύλ ηέινο
ελεκέξσζε επί ζεκάησλ δηαηξνθήο ζην δηαδίθηπν, πρ ζε
δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο αμηνιόγεζεο πξντόλησλ, κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο θιπ, ελώ 91% αληηκεησπίδνπλ
ζεηηθά ηελ εηζαγσγή καζήκαηνο δηαηξνθήο ζηα ζρνιεία.
Πσιήζεηο κεηαιιηθνύ λεξνύ ζηελ Γεξκαλία
ε πςειά επίπεδα θηλήζεθαλ νη πσιήζεηο κεηαιιηθνύ
λεξνύ ζηελ Γεξκαλία ην 2017 αλεξρόκελεο, ζύκθσλα κε
πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαληθώλ
Πεγώλ Μεηαιιηθνύ Νεξνύ (VDM), ζε 11,3 δηο ιίηξα. To
γεγνλόο αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνηίκεζε ησλ γεξκαλώλ
θαηαλαισηώλ ζηελ θπζηθή δηαηξνθή πςειήο πνηόηεηαο.
Γεκνθηιέζηεξν αλαδείρζεθε ην 2017 ην λεξό κε ρακειό
αλζξαθηθό, ε θαηαλάισζε ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 5 δηο
ιίηξα πεξίπνπ. Αθνινπζνύλ ην θιαζζηθό λεξό κε
αλζξαθηθό κε πσιήζεηο 4,1 δηο ιίηξσλ. Σε κεγαιύηεξε
αύμεζε 7,5% θαηέγξαςε ην λεξό ρσξίο αλζξαθηθό. Η
θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε κεηαιιηθνύ λεξνύ ζηελ
Γεξκαλία αλήιζε ζε 148 ιίηξα. Δθηόο ηνπ θαζ’ απηνύ
κεηαιιηθνύ λεξνύ, νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ
θιάδνπ δηέζεζαλ 3,4 δηο ιίηξα γηα ηελ παξαγσγή
δηαθόξσλ πξντόλησλ αλαςπθηηθώλ.
πγθξίζεηο ηηκώλ ησλ πξντόλησλ ζηα θαηαζηήκαηα
πώιεζεο παξαθαξκαθεπηηθώλ εηδώλ ζηελ Γεξκαλία
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο αγνξάο
παξαθαξκαθεπηηθώλ εηδώλ ζηελ Γεξκαλία αλήιζε ζε
6,15 δηο Δπξώ. Η δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα πιεξνθνξηώλ
πξνο θαηαλαισηέο Warenvergleich.de ζπλέθξηλε ηηο
γεξκαληθέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ζηε βάζε ησλ ηηκώλ
60 πξντόλησλ. Ωο θηελόηεξε γεξκαληθή αιπζίδα
θαηαζηεκάησλ πξνέθπςε ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ dm.
ηα επώλπκα πξντόληα, νη ηηκέο ηεο αιπζίδαο dm ήηαλ
1,73% ρακειόηεξεο ελ ζρέζεη κε ηελ Müller θαη 8,8% κε
ηελ Rossmann. Οη ηηκέο ζηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο
πξνθύπηνπλ παξαπιήζηεο.
V. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ,
ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΝΔΓΡΙΑ

ΚΑΙ

FRANKFURTER BUCHMESSE (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ,
11-15 Οθησβξίνπ 2017)

Η Έθζεζε Βηβιίνπ ηεο Φξαγθθνύξηεο απνηειεί ηελ
κεγαιύηεξε έθζεζε ηεο δηεζλνύο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο.
Πξνζειθύεη όρη κόλν ρηιηάδεο εθζέηεο θαη επηζθέπηεο,
αιιά θαη ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ησλ κέζσλ καδηθήο
επηθνηλσλίαο θαη δηθηύσζεο, θαζώο θαη ηεο βηνκεραλίαο

θηλεκαηνγξαθηθώλ
ηαηληώλ
θαη
ειεθηξνληθώλ
παηρληδηώλ. Από ην 1976, ε Έθζεζε θαζηέξσζε ηνλ
ζεζκό ηεο ΄΄ηηκώκελεο ρώξαο΄΄ αλά εθζεζηαθή
εθδήισζε, ε νπνία κε πνηθίινπο ηξόπνπο πξνβάιιεη ηελ
εγρώξηα αγνξά βηβιίνπ, ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκό
ηεο. Η Γαιιία σο ηηκώκελε ρώξα ην 2017 ζπκκεηείρε κε
276 εθζέηεο.
Σελ Frankfurter Buchmesse 2017 παξαθνινύζεζαλ
286.425 επηζθέπηεο, θαηά 3% απμεκέλνη ζε ζρέζε κε ην
2016, ελώ ζπκκεηείραλ 7.300 εθζέηεο από 102 ρώξεο. Οη
ειιεληθέο ζπκκεηνρέο αλήιζαλ ζε 37, κε ηηο
πεξηζζόηεξεο εμ απηώλ λα απνηεινύλ
εθδνηηθνύο
νίθνπο. Πεξίπνπ 10.000 δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη
θαη κπιόγθεξο παξαθνινύζεζαλ ην εθζεζηαθό γεγνλόο,
ελώ ζπλνιηθά 4.000 εθδειώζεηο έιαβαλ ρώξα θαηά ηελ
πελζήκεξε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο.
ηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο, ε Γεξκαλίδα Καγθειάξηνο
Άγθεια Μέξθει θαη ν Γάιινο Πξόεδξνο Δκκαλνπέι
Μαθξόλ κεηέδσζαλ από θνηλνύ ην κήλπκα ηεο Δπξώπεο
ηνπ πνιηηηζκνύ. Πνιπάξηζκνη εθπξόζσπνη ηεο πνιηηηθήο
παξαθνινύζεζαλ ηελ Έθζεζε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, ν
Γάιινο Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ Françoise Nyssen, ε
Γεξκαλίδα Δπίηξνπνο Πνιηηηζκνύ θαη ΜΜΔ Monika
Grütters, ε Γεξκαλίδα νκνζπνλδηαθόο Τπνπξγόο
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ Andrea Nahles, ν
Πξόεδξνο ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο (SPD)
Martin Schulz θαη ν Gregor Gysi, Πξόεδξνο ηεο
Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο.
Σν επηρεηξεκαηηθό θεζηηβάι THE ARTS+, πνπ
δηνξγαλώζεθε ζην πιαίζην ηεο Frankfurter Buchmesse,
εμειίρζεθε πεξαηηέξσ δηα κέζνπ ηξηώλ ρηιηάδσλ ηεηξ.
κέηξσλ, 54 εθζεηώλ θαη 31 πξόζζεησλ ζπλεξγαηώλ, νη
νπνίνη παξνπζίαζαλ θαηλνηνκηθά πξνγξάκκαηα θαη
ππεξεζίεο, ελώ 120 νκηιεηέο, κεηαμύ απηώλ πνιινί
γλσζηνί ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο, πξνζέδσζαλ
έκθαζε ζην όξακα γηα ην κέιινλ ηνπ δεκηνπξγηθνύ
ηνκέα ηνπ θιάδνπ.
Η επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Frankfurter Buchmesse 2018
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνύξηε (Μάηλ) από ηηο
10 έσο ηηο 14 Οθησβξίνπ 2018 κε ηηκώκελε ρώξα ηε
Γεσξγία.
Πεγή: www.buchmesse.de/

HANSEBOOT (Ακβνύξγν, 28 Οθησβξίνπ – 05
Ννεκβξίνπ 2017)
H 58ε Γηεζλήο Έθζεζε θαθώλ «Hanseboot»
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηνπ Hamburg
Messe und Congress (HMC) ζην Ακβνύξγν γηα
ηειεπηαία θνξά κεηαμύ 28/10-05/11/2017. ηελ έθζεζε
ζπκκεηείραλ 520 εθζέηεο, ελώ ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ
αλήιζε ζύκθσλα κε ηνπ δηνξγαλσηέο ζε 76.000.
Λόγσ ηεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ αξηζκνύ ησλ
ζπκκεηερόλησλ εηαηξεηώλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηώλ ηα
ηειεπηαία έηε, ε δηνξγαλώηξηα εηαηξεία Hamburg Messe
und Congress GmbH, απνθάζηζε ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο.
ηελ ζέζε ηεο πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην 2018 ζαιάζζην
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θεζηηβάι ζθαθώλ αλαςπρήο εληόο ηνπ ιηκέλνο ηνπ
Ακβνύξγνπ, ελώ ζα δνζεί έκθαζε ζηελ επόκελε δηεζλή
Έθζεζε hanseboot ancora πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηελ
πεξηνρή ηνπ Neustadt/Holstein κεηαμύ 25-27 Ματνπ
2018. εκεησηένλ όηη ε πξνεγνύκελε 8ε θαηά ζεηξά
έθζεζε είρε κεγάιε επηηπρία, αθνύ πξνζέιθπζε 16.000
επηζθέπηεο από δηάθνξεο ρώξεο παξέρνληάο ηνπο ηε
δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύλ επί ηνπ εμνπιηζκνύ,
αμεζνπάξ θαη ππεξεζηώλ, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε
πεξηζζόηεξα από 85 πισηά εθζεζηαθά πεξίπηεξα, γηα
όια ηα είδε ησλ ζαιάζζησλ αζιεκάησλ. Δπξσπατθά
ηζηηνπιντθά ζθάθε παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνβιήηεο από
θαηαζθεπαζηέο ηεο Β. Γεξκαλίαο, επηδεηθλύνληαο
κεγάιε πνηθηιία ζε ηηκέο θαη θαηεγνξίεο κεγεζώλ, ελώ
ζπκκεηείραλ πνιύ γλσζηέο επξσπατθέο λαππεγνθαηαζθεπαζηηθέο όπσο νη Bavaria, HanseYachts,
Jeanneau, Hallberg-Rassy θαη X-Yachts. ηελ ελ ιόγσ
έθζεζε ζπκκεηείραλ επίζεο δύν ειιεληθέο εηαηξείεο, νη
Sailing Blue - Periklis Gkikas θαη LALIZAS.
Πεγή: http://www.hamburg-messe.de

39ε ύλνδνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Codex Alimentarius
γηα ηε Γηαηξνθή θαη ηα Σξόθηκα Δηδηθήο Γηαηξνθήο CCNFSDU», Βεξνιίλν 4-8 Γεθεκβξίνπ 2017
Πξαγκαηνπνηήζεθε 4-8 Γεθεκβξίνπ 2017 ζην Βεξνιίλν
ε 39ε ύλνδνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Codex Alimentarius
γηα ηελ Γηαηξνθή θαη ηα Σξόθηκα Δηδηθήο Γηαηξνθήο
(Codex Committee on Nutrition and Foods for Special
Dairy Uses – CCNFSDU). πκκεηείραλ εθπξόζσπνη από
66 ρώξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 18 θ-κ ΔΔ), ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαζώο θαη από 39 Οξγαληζκνύο
κε θαζεζηώο παξαηεξεηή. πκκεηέρνληεο θιήζεθαλ
ζπδεηήζνπλ
θπξίσο
επί
ηεο
πεξηεθηηθόηεηαο
παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο γηα βξέθε θαη κηθξά
παηδηά ζε ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (πξσηεΐλεο,
ιηπαξά, πδαηάλζξαθεο θιπ), θαζώο θαη επί ηνπ
λενεηζαρζέληνο
όξνπ
ηνπ
«βηνεκπινπηηζκνύ»
(biofortification) ησλ ηξνθίκσλ.
Δθδειώζεηο πξνβνιήο ειιεληθνύ νίλνπ ζηελ
Γεξκαλία
ην πιαίζην πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο
ησλ ειιεληθώλ νίλσλ ζην εμσηεξηθό, ν Οξγαληζκόο
Enterprise Greece, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γεξκαληθή
εηαηξεία δεκνζίσλ ζρέζεσλ Organize Communications
GmbH, κε έδξα ζηελ Karlsruhe (http://organize.de),
δηνξγάλσζε δύν εθδειώζεηο πξνβνιήο ηνπ ειιεληθνύ
θξαζηνύ ζην Ακβνύξγν (13.11.2017) θαη ζην Βεξνιίλν
(14.11.2017).
Οη σο άλσ εθδειώζεηο, νπνίεο έιαβαλ ρώξα ζε θεληξηθά
μελνδνρεία ησλ δύν πόιεσλ, πεξηέιαβαλ ζεκηλάξην
masterclass θαη θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κεηαμύ
εθπξνζώπσλ
παξαγσγώλ
θαη
επηζθεπηώλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο γεπζηηθήο δνθηκήο. πκκεηείραλ
ηα νηλνπνηεία: Achaia Clauss/ Antonopoulos Vineyards,

Alpha Estate, Boutari Wineries, Domaine Costa Lazaridi,
Domaine Porto Caras, Domaine Skouas, Domaine
Florian, The Winehouse, Douloufakis Winery, Evangelos
Tsantalis, Gaia Wines, Katogi Averoff, Kechris Winery,
Kir-Yianni, Ktima Biblia Chora, Ktima Gerovassiliou,
Tsililis K., Vineyard Viniculture Sokos, Wine Art Estate,
Zoinos Winery – Cooperative Winery of Epirus. Οη
ειιεληθνί νίλνη απεθόκηζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο θξηηηθέο
από ηνπο παξεπξεζέληεο ζηελ εθδήισζε, νη νπνίνη
απνηεινύληαλ θπξίσο από επαγγεικαηίεο ηνπ νηληθνύ
εκπνξίνπ θαη δεκνζηνγξάθνπο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, κνινλόηη ε Γεξκαλία απνξξνθά ην
40% πεξίπνπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ νίλνπ, ην κεξίδην
απηώλ αλέξρεηαη κόιηο ζε 1% επί ησλ γεξκαληθώλ
εηζαγσγώλ νίλνπ (ζηνηρεία 2016: 25,2 εθ. Δπξώ). Οη
ειιεληθνί νίλνη ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ εμαγσγηθώλ
δπλαηνηήησλ ηνπο θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο εθηηκάηαη
όηη είλαη ε πςειή ιηαληθή ηηκή πώιεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ
αληαγσληζκό, ελ ζπλαξηήζεη βεβαίσο θαη κε ηνλ ρακειό
βαζκό αλαγλσξηζηκόηεηαο ζην θαηαλαισηηθό θνηλό ηεο
Γεξκαλίαο. Υσξίο λα παξνξάηαη ε κεγάιε ζπλεηζθνξά
ησλ ειιεληθώλ εζηηαηνξίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ,
ζεκεησηένλ, δηαθηλείηαη κεγάιν ηκήκα ησλ ειιεληθώλ
νίλσλ, εθηηκάηαη όηη ε εθαξκνγή δηαδηθαζίαο
πηζηνπνίεζεο ησλ ειιεληθώλ εζηηαηνξίσλ ηεο Γεξκαλίαο
θαη ε ζπλαθόινπζε αλαβάζκηζε ηεο θάβαο ηνπο κε
ειιεληθνύο νίλνπο εθιεθηήο πνηόηεηνο, ζα νδεγνύζε
ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθόλαο ησλ πξντόλησλ ηεο ειιεληθήο
ακπεινπξγίαο ζην απαηηεηηθό θαηαλαισηηθό θνηλό.
Η παγίσζε ή θαη επαύμεζε κεξηδίσλ ειιεληθώλ νίλσλ
ζηε γεξκαληθή αγνξά, δένλ όπσο επηδησρζεί παξάιιεια
κέζσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ-πνηώλ θαη
ησλ θαηαζηεκάησλ delicatessen. Σα πεξηζώξηα αύμεζεο
κεξηδίσλ αγνξάο ζηελ Γεξκαλία είλαη ζεκαληηθά, δηόηη
πέξαλ ηεο αλάινγεο ή θαη πςειόηεξεο ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο πνηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά
πξντόληα ηνπ θιάδνπ έλαληη αληαγσληζηώλ, δηαθαίλνληαη
πξννπηηθέο, ζπλδεόκελεο κε ηελ πιενλάδνπζα
αγνξαζηηθή δύλακε ηνπ γεξκαληθνύ θαηαλαισηηθνύ
θνηλνύ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο από ηε
Γεξκαλία ζηελ Διιάδα.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε ζέκα «Δμνηθνλόκεζε
Δλέξγεηαο θαη ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ»
(Βεξνιίλν 20-23.11.2017)
ην πιαίζην πξσηνβνπιίαο ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο κε ζηόρν ηελ
πξνώζεζε ηεο γεξκαληθήο ηερλνινγίαο ζην ηνκέα ησλ
ΑΠΔ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ κε ηελ επσλπκία
«Mittelstand Global Exportinitiative Energie», ην
Διιελνγεξκαληθό
Δκπνξηθό
θαη
Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή
εηαηξεία eclareon, δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζην Βεξνιίλν (20-23.11.2017) κε ζέκα ηελ
«Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο θαη ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνύ. πκκεηείραλ από ειιεληθήο πιεπξάο νη
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επηρεηξήζεηο Dimakis S.A., Platon Consulting S.A.,
MStR Law, Best Western Candia Hotel, Effective
Development, Pro Target Consulting, Hydrama Grand
Hotel (Ergoepiskeves S.A.), mSolutions-Management
and Sustainability Solutions, V&A Architects. Πέξαλ ηεο
θύξηαο εθδήισζεο ελεκέξσζεο/δηθηύσζεο, ε νπνία
έιαβε ρώξα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Deutsche
Telekom AG, νη ζπκκεηέρνληεο επηζθέθζεθαλ
μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο,
θαζώο
θαη
πξόηππεο
εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ρώξν ηεο βηώζηκεο ελέξγεηαο κε
ζηόρν ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ηελ παξνπζίαζε
βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη ηελ επίηεπμε κειινληηθώλ
ειιελνγεξκαληθώλ ζπλεξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο.
Βεξνιίλν, Ιαλνπάξηνο 2018
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