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1. Γενικά Στοιχεία
Το γερμανικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου (Rheinland-Pfalz) βρίσκεται στα νότιοδυτικά της
χώρας και καλύπτει μια έκταση 19.854 τετραγωνικών χιλιομέτρων με περίπου τέσσερα εκατομμύρια
κατοίκους. Συνορεύει με τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και καθώς και με τα γερμανικά κρατίδια
της Έσσης, Σάαρ, της Βάδης-Βυρτεμβέργης και Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η πρωτεύουσα είναι το
Μάιντς.
Η Ρ-Π. επωφελείται από την καλή γεωγραφική της θέση καθώς και την εγγύτητά της προς δύο από
τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές της Γερμανίας, την περιοχή Ρουρ και την περιοχή της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Διαθέτει καλές οδικές διασυνδέσεις με δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, και το
σιδηροδρομικό της δίκτυο είναι συνδεδεμένο με το γερμανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας ICE, το οποίο
λειτουργεί στην γραμμή Κολωνία-Φρανκφούρτη.
Η Ρηνανία-Παλατινάτο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Γερμανίας σε κρασί (καλλιέργεια
σταφυλιών και εξαγωγή κρασιού). Η περιοχή είναι επίσης το σπίτι της BASF, της μεγαλύτερης εταιρείας
χημικών στον κόσμο.
Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί τομείς της Ρηνανίας-Παλατινάτου είναι: η χημική και
φαρμακευτική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, η παραγωγή τροφίμων
και ποτών και η ναυπηγική βιομηχανία – μηχανολογία . Η κεραμική βιομηχανία και η βιομ. Γυαλιού.
Με κάποιες εξαιρέσεις (BASF), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την σπονδυλική στήλη της
οικονομίας του κρατιδίου.

2. ΑΕΠ Κρατιδίου- Πορεία σημαντικότερων τομέων οικονομικής
δραστηριότητας
Το πρώτο εξάμηνο του 2016, το ΑΕΠ της Ρηνανίας – Παλατινάτου παρουσίασε αύξηση 2,2% , σε
σχέση με το ίδιο διάστημα το παρελθόν έτος. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο η αύξηση το ίδιο διάστημα ήταν
1,4% , στα παλαιά κρατίδια εκτός Βερολίνου η αύξηση ήταν 2,3%.
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Οι σημαντικότεροι κλάδοι στη Ρ-Παλατινάτο σημείωσαν αύξηση. Η κατασκευή οχημάτων σημείωσε
αύξηση 8,7%, η παραγωγή καουτσούκ και πλαστικών 6%, τα μηχανήματα 5% και τα φαρμακευτικά 4,6%.
Στο κλάδο των δομικών υλικών κατεγράφη αύξηση, αλλά κάτω του μέσου όρου στην ΟΔΓ.
Ο τομέας των υπηρεσιών που αφορά στο 66% της οικονομίας σημείωσε αύξηση το α΄ εξάμηνο 2016 +7,1%
- ΟΔΓ 7,9%. Το λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 2,7%, το δε χονδρεμπόριο 2,8% - ΟΔΓ 1,6%.
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3. Εξωτερικό Εμπόριο Ρηνανίας-Παλατινάτου Ιαν-Σεπτ 2016
Το εξωτερικό εμπόριο Ρηνανίας – Βεστφαλίας αυξήθηκε σημαντικά το 9μηνο του 2016. Σύμφωνα με την
αρμόδια στατιστική υπηρεσία το εννεάμηνο του 2016 εξήχθησαν αγαθά αξίας 40,0 δις €, αύξηση +2,6% σε
σχέση με το ίδιο διάστημα του παρελθόντος έτους, (μέσος γερμανικός όρος +0,8%), η καλύτερη έως τώρα
επίδοση.
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α) Εξαγωγές
Για τους σημαντικούς εξαγωγικούς κλάδους της Ρηνανίας -Παλατινάτου οι εξελίξεις ήσαν καλές. Οι
σημαντικότερες εξαγωγές αφορούν χημικά προϊόντα, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με
πέρυσι, ενώ οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν αντιστοίχως κατά +
5,7% και +4,5% αντιστοίχως. Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+
0,3%), ενώ απώλειες καταγράφηκαν στις εξαγωγές καουτσούκ και πλαστικών υλών (-4,6%), όπως και στα
μέταλλα (-11,5%).
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β) Εισαγωγές
Οι εισαγωγές δεν αυξήθηκαν τόσο σημαντικά όσο οι εισαγωγές – ήσαν εν τούτοις σε επίπεδα – ρεκόρ. Το
9μηνο του 2016 εισήχθησαν αγαθά αξίας 25,7 δις € σημειώνοντας επίσης ανεπαίσθητη αύξηση +1,1%(μέσος όρος Γερμανίας -0,2%).
ΕΤΗ

Ιαν-Σεπτ 2014

Ιαν-Σεπτ 2015

Ιαν-Σεπτ 2016

Μεταβολή 2014/2015

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΡΗΝΑΝΙΑΣ/ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟΥ

24,1

25,2

25,7

+1,1%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΡΗΝΑΝΙΑΣ/ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟΥ

36,1

38,9

40,0

+2,6%

Σε 1000€
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γ )Οι 10 σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρ-Π % επί συνόλου εξαγωγών
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016
Η άνοδος των εξαγωγών αποδίδεται στην αύξηση αυτών προς κ-μέλη της ΕΕ. Από τον Ιανουάριο
έως τον Σεπτέμβριο 2016 εξήχθησαν αγαθά ύψους 25,3 δις € σε κ-μ της ΕΕ που αφορά στο 63% των
εξαγωγών του κρατιδίου. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε προς κράτη - μη μέλη της Ευρωζώνης + 10,9%
σε 8,2 δις €. Οι εξαγωγές προς κ-μ της ΕΕ ήσαν 17,1 δις € (+ 5,3%). Η Γαλλία είναι ο σημαντικότερος
εξαγωγικός προορισμός + 8,3% άνοδος εξαγωγών, ενώ μείωση κατέγραψαν εξαγωγές προς ευρωπαϊκά
κράτη εκτός της ΕΕ – 3,2% 2,9 δις €.
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δ) Οι 10 σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρ-Π % επί συνόλου εισαγωγών
Ιαν-Ιουν 2016
Στον τομέα των εισαγωγών , το πρώτο 9μηνο 2016, εισήχθησαν αγαθά αξίας περίπου 25,7 δις €
(αύξηση 1,5%) από τις χώρες της ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 2/3 των συνολικών εισαγωγών. Από
μέλη της Ευρωζώνης εισήχθησαν αγαθά αξίας 8,5 δις €, από την Ασία αγαθά αξίας 2,4 δις € (+4,5%), ενώ οι
εισαγωγές από Αμερική ανήλθαν σε 1,6 δις € (+9,1%). Οι σημαντικότεροι εταίροι στις εισαγωγές του
Κρατιδίου ήταν η Ολλανδία, το Βέλγιο, και η Γαλλία.
Οι εισαγωγές από τα κ-μ της ΕΕ αυξήθηκαν επίσης. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του
2016 εισήχθησαν αγαθά αξίας 17,5 δις € - τα 2/3 των συνολικών εισαγωγών Ρηνανίας Παλατινάτου από τις
χώρες της ΕΕ. Σε σχέση με το 2015 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9%.Απο τον ευρωπαϊκό χώρο οι
εισαγωγές ήσαν 13,3 δις ευρώ (+4,7% ). Οι εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες εκτός ευρωζώνης σημείωσαν
μείωση – 19,75% και ανήλθαν σε 1,7 δις €. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ηπείρους εξελίχθηκαν
διαφορετικά. Αύξηση σημείωσαν εισαγωγές από Αυστραλία και Ωκεανία (+ 6,5%), Αφρική (+ 6%) και
Ασία(+1,3%) .Οι εισαγωγές από την Αμερική μειώθηκαν κατά 7,8%.Επίσης μειώθηκαν οι εισαγωγές από
την Βραζιλία. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ήσαν λιγότερες κατά 1,8% σε σχέση με το παρελθόν έτος.
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4. Ενέργεια
Η βιομηχανία της Ρηνανίας – Παλατινάτου κατανάλωσε το 2015 περί τις 87.551 γιγαβατώρες,
περίπου 0,5% λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα η χρησιμοποιηθείσα ενέργεια για την βιομηχανία
στην Γερμανία ήταν 1,12 εκ. γιγαβατώρες – όσο και το παρελθόν έτος.
Η συμμετοχή της Ρηνανίας – Παλατινάτου στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της χώρας έφθασε
τα 8%. Στην Ρηνανία – Παλατινάτο η χημική βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής - 72% στην κατανάλωση ενέργειας. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο το ποσοστό ανέρχεται σε 31%.
Βιομηχανίες όπως του χάρτου, χαρτοπολτού και εμπορευμάτων, καθώς και βιομηχανίες κατασκευής
γυαλιού, κεραμικών, επεξεργασία λίθων και γαιών κατανάλωσαν 5,5% της ενέργειας. Σε ομοσπονδιακό
επίπεδο ακολουθούν η χημική βιομηχανία , η μεταλλουργία και η επεξεργασία μετάλλων (23%) καθώς και
οι βιομηχανίες παραγωγής κωκ και πετρελαίου (10%)
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρ-Π ΕΤΟΥΣ 2015

Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt
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Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ρηνανίας-Παλατινάτου, είναι ότι μεγάλο μέρος των
χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας δεν καταναλώνεται οικιακά αλλά χρησιμοποιείται ως συντελεστής
παραγωγής για την παραγωγή άλλων-τελικών-προϊόντων. Περίπου το 72% της βιομηχανικής κατανάλωσης
ενέργειας αντιπροσωπεύει η χημική βιομηχανία. Με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι μεταποιητικές
βιομηχανίες γυαλιού και προϊόντων από γυαλί, κεραμικών, επεξεργασία πέτρας 5,6% καθώς και
κατασκευές από χαρτί, χαρτόνι και τεχνουργήματα (5,4% της ενεργειακής βιομηχανικής κατανάλωσης).

5. Αμπελουργία- οινοπαραγωγή
Η Ρηνανία-Παλατινάτο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού της Γερμανίας Η πρωτεύουσα,
Μάιντς, ονομάζεται και πρωτεύουσα της γερμανικής οινικής βιομηχανίας, είναι έδρα του γερμανικού
Ινστιτούτου Οίνου, και του Συνδέσμου Verband Deutscher Prädikats-und Qualitätsweingüter.
Εκ των δεκατριών οινοπαραγωγικών περιφερειών που παράγουν οίνους ποιότητας στη Γερμανία, έξι
(Rheinhessen, Pfalz, Μοζέλα, Nahe, Mittelrhein και Ahr) βρίσκονται στη Ρηνανία-Παλατινάτο, με 65% έως
70% της παραγωγής οινοποιήσιμων σταφυλιών στη Γερμανία να έχουν την προέλευσή τους εδώ.
Συνολικά 13.000 οινοπαραγωγοί παράγουν το 80%-90%των συνολικών εξαγωγών της Γερμανίας
στο προιόν αυτό. Τέλος η περιοχή θεωρείται παγκόσμιος παίκτης και στην παραγωγή – εξαγωγή αφρωδών
οίνων με μεγάλες εξαγωγές ειδικά από την Schloss Wachenheim Group με έδρα την πόλη Trier.
Οι οινοβιομηχανίες και οι κάβες στην Ρηνανία – Παλατινάτο παρήγον το 2015 5,9 εκ. εκατόλιτρα
οίνου. Η παραγωγή οίνου κυμάνθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου μέσου όρου της δεκαετίας από 6,05 εκ.
εκατόλιτρα.
Στην συνολική παραγωγή οίνου το 66% αφορούσε σε λευκούς οίνους. Το προηγούμενο έτος το ποσοστό
ανήρχετο σε 65%. Μεγαλύτερες διαφορές προκύπτουν στην χρήση μούστου για ερυθρούς και λευκούς
οίνους.
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ρ-Π 2000-2015 Σε εκατ. εκατόλιτρα (Γαλάζιο χρώμα κρασί ποιότητος)
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6. Τουρισμός
Η Ρηνανία-Παλατινάτο προσφέρει όμορφη φύση και προορισμούς - με κάστρα και παλάτια καθώς
και ενδιαφέρουσες αστικές ζώνες όπως οι Τρίερ, Μάιντς και Koblenz. Επίσης η Ρ-Π κινείται σε ήπιες
8

μορφές τουρισμού όπως περιπατητικός, ποδηλατικός, δρόμων του κρασιού, καθώς και στην κατηγορία
Spa-Wellness κατα μήκος των ακτών του Ρήνου & Μόσελ.
Το χρονικό διάστημα Ιαν-Οκτ 2016 καταγράφηκαν πάνω από 8,51 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών
και περισσότερες από 22,02 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα Ιαν-Οκτ 2015. Ο τουρισμός στη Ρηνανία – Παλατινάτο παρουσίασε τις
καλύτερες επιδόσεις το 2016.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ιαν-Οκτ 2006-2015

Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt

1. Διμερές Εμπόριο Ελλάδα-Ρηνανία/Παλατινάτο
Το 2015 τόσος οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές μας σημείωσαν μείωση -9,4% και -16,7%
αντιστοίχως, ενώ πολύ καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν το 9μηνο Ιαν-Νοεμβρίου 2016 σε σχέση με την
αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2015 , όπως απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες.
Συγκεκριμένα οι εξαγωγές μας σημείωσαν αύξηση ανερχόμενες σε 82,5 εκ. € +2,9% σε όρους αξίας
και +28,7% σε όρους ποσότητας. Αντιστοίχως οι ελληνικές εισαγωγές από Ρ-Π σημείωσαν αύξηση +5,5%
σε όρους αξίας και +1,4% σε όρους ποσότητας.
ΕΤΗ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μεταβολή
2015/2014

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

354

350

417

489

395

329

-16,7%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

93

92

88

103

96

87

-9,4%

ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

447

442

505

585

492

416

-15,4%

-261

-258

-329

-377

-298

-242

-18,8%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε εκ. €
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt
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Ιαν-Νοε 2015
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣΡΗΝΑΝΙΑΣ ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟΥ

Ποσότητα
σε τόνους

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
96.735
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
32.004
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt

1 000
EUR
306.549
80.140

Ιαν-Νοε 2016
Ποσότητα
σε τόνους
98.074
41.175

1 000
EUR
323.315
82.456

Μεταβολή Ιαν –Νοε
2016/2015
%
Ποσότητα
1,4
28,7

Αξία
5,5
2,9

Οι εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδος με το κρατίδιο της Ρ-Π παρουσιάζουν τα κάτωθι
χαρακτηριστικά :
1. Το χρονικό διάστημα Ιαν-Νοε 2016, οι εξαγωγές μας παρουσίασαν αύξηση τόσο σε όρους
ποσότητας , όσο και σε όρους αξίας +28,7% και +2,9% αντιστοίχως.
2. Αύξηση σημείωσαν όμως και οι εισαγωγές μας από την Ρ-Π την ίδια εξεταζόμενη περίοδο σε
όρους αξίας κατά +5,5% και σε όρους ποσότητας +1,4%.
3. Τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό
του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ρ-Π . Συγκεκριμένα το πρώτο σε αξία εξαγόμενο
προϊόν μας είναι τα παρασκευάσματα και οι κονσέρβες λαχανικών με αξία (19,2 εκ €), τα οποία
παρουσιάζουν ελαφρά μείωση -3,3%, έπονται τα προϊόντα αρτοποιίας και άλλα
παρασκευάσματα δημητριακών (13,5 εκ. €) με αύξηση+3,3%, ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα
(6, εκ €) παρουσίασαν σημαντική μείωση -33,7%.
4. Ενδιαφέρουσες προοπτικές φαίνεται να παρουσιάζουν για την Ελλάδα τα πλαστικά ενώ μια
σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν και οι εξαγωγές μετάλλων και ο ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός
5. Οι κυριότερες εισαγωγές της Ελλάδος από την Ρ-Π αφορούν κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα ,
ενώ ακολουθούν προϊόντα χημικής βιομηχανίας, τρόφιμα και αυτοκίνητα / ανταλλακτικά. Το
πρώτο σε αξία εξαγόμενο προϊόν στη χώρα μας είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία 87,7 εκ.
€ σημειώνοντας αύξηση +32,5%, έπονται τα προϊόντα χημικής βιομηχανίας με αξία 28,5 εκ και
αύξηση +32,4%.

ΠΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α΄
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΥ Α΄
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