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Α. Γενικά Οικονομικά Στοιχεία
Το Σάαρλαντ (Saarland), εντάχθηκε στην Ο.Δ. της Γερμανίας μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του
Λουξεμβούργου, μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, στις 27 Οκτωβρίου 1956 και την επικύρωση των Συμφωνιών αυτών
την 1η Ιανουαρίου 1957. Το ομόσπονδο κρατίδιο αποτελεί ένα από τα 16 κρατίδια που συνθέτουν τη Ο.Δ. της
Γερμανίας και είναι το μικρότερο, τόσο σε έκταση, όσο και σε πληθυσμό, μετά από τις «πόλεις-κράτη» Βρέμη και
Βερολίνο, ενώ φέρει την ονομασία της από τον ποταμό Saar που την διασχίζει. Η στρατηγική γεωγραφική θέση του
Σάαρλαντ, έχοντας σύνορα με την Γαλλία και το Λουξεμβούργο και ευρισκόμενη στο κέντρο μίας ευρύτερης
περιοχής που περιμετρικά και σε ακτίνα 350 χλμ παράγει πάνω από το ήμισυ του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
συνδυασμό με το εξαίρετο δίκτυο μεταφορών που διαθέτει την έχουν καταστήσει πλατφόρμα διαμετακομιστικού
εμπορίου.Η διασυνοριακή οικονομική συνεργασία άλλωστε έχει θεσμοθετηθεί με την δημιουργία της Ένωσης
«Σάαρλαντ-Λωρραίνη-Λουξεμβούργο», που επί πλέον, συμπεριλαμβάνει τις γαλλόφωνες και γερμανόφωνες
περιοχές του Βελγίου.
Πρωτεύουσα:
Επιφάνεια:
Πληθυσμός:
Πυκνότητα :
Ανεργία :
Δημ. Χρέος :

Saarbrücken
2.569,76 km² (31.Δεκ 2015)
995,597 (31.Δεκ 2015)
987 Κάτοικοι ανά χλμ² (31.Δεκ 2015)
7,2 % (Ιαν.2015)
18,26δις EUR

Πηγή: Statistisches Amt Saarland

Το γερμανικό κρατίδιο του Σάαρλαντ προχώρησε σταδιακά μετά τον πόλεμο στην επιτυχή αλλαγή του
μοντέλου ανάπτυξης του, που μέχρι τότε παραδοσιακά βασιζόταν στην εξόρυξη άνθρακα και στην παραγωγή
χάλυβα. Σήμερα, η μηχανολογία και η αυτοκινητοβιομηχανία κυριαρχούν αποτελώντας μία από τις λίγες περιοχές
στην Ευρώπη, η οποία ξεπέρασε μια θεμελιώδη δομική αλλαγή με επιτυχία.
H οικονομία του κρατιδίου, κυριαρχείται από εξαιρετικά ανεπτυγμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, με τη
βιομηχανία και τα ορυχεία να συνεισφέρουν στο μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ
ακολουθούν οι υπηρεσίες, το εμπόριο, οι μεταφορές και η γεωργία. Τα αποθέματα άνθρακα που βρίσκονται σε
βάθη έως και 1.200 μέτρα, η εξαγωγή του οπτάνθρακα-κωκ από ασφαλτούχο άνθρακα και η τήξη μεταλλεύματος
σιδήρου πλούσια σε φώσφορο αποτέλεσαν τις βάσεις βοηθώντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας σιδήρου από τον
19ο αιώνα. Οι μεταλλοβιομηχανίες και σιδηροβιομηχανίες περιλαμβάνουν την παραγωγή χάλυβα και την
κατασκευή εξαρτημάτων μηχανών και αυτοκινήτων. Άλλες σημαντικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν την
επεξεργασία τροφίμων και την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Σήμερα, περισσότερες από 220 εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες προσφέρουν στον τοπικό πληθυσμό
περ. 40.000 θέσεις εργασίας. Η –επίσης- προβληματική στη δεκαετία του '80βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα έχει
μεταλλαχθεί σε βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, διαθέτοντας 11.000 θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.Το
1960, περισσότερο από το ήμισυ του ενεργού πληθυσμού στο Κρατίδιο εργαζόταν στη βιομηχανία άνθρακα και
χάλυβα, ενώ το 2000, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και
της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει υπερβεί κατα πολύ το συνολικό αριθμό των εργαζομένων στις λοιπές
παραδοσιακές βιομηχανίες.
Η οικονομία του Σάαρλαντ το 2016 έχασε τη δυναμική της, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
του Σάαρλαντ. Ειδικά οι μεγάλες βιομηχανίες - όπως η μηχανολογία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία
σιδήρου και χάλυβα - υποφέρουν από την αδύναμη ζήτηση. Η βιομηχανία και η αγορά εργασίας έχουν μια θετική
επίδραση, αυτό όμως δεν επαρκεί για να αντισταθμιστεί το αρνητικό αντίκτυπο που έχει ο τομέας της βιομηχανίας.
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1) Τομείς Οικονομίας Κρατιδίου
Ο σημαντικότερος τομέας οικονομίας του Κρατιδίου είναι σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία, με την
εταιρεία Ford στο Saarlouis με περίπου 6000 εργαζόμενους, ο κατασκευαστής συστημάτων μετάδοσης ZF στο
Saarbrücken, ο όμιλος INA (μηχανικών εξαρτημάτων), η Bosch, , η Michelin στο Homburg και ο όμιλος Eberspächer
στο Neunkirchen. Επίσης σημαντικές εταιρείες είναι οι εταιρείες χάλυβα Saarstahl AG και Ag der Dillinger
Hüttenwerke, καθώς και η βιομηχανία κεραμικών (Villeroy & Boch), η οποία κατέχει σημαντικό ρόλο στην
οικονομία του Σάαρλαντ. Άλλες σημαντικές εταιρείες του τομέα της πληροφορικής είναι η IDS Scheer στο
Saarbrücken και η SAP AG στο St Ingbert.
Άνω του 70% των παραγομένων προιόντων εξάγεται άμεσα ή έμμεσα στο εξωτερικό, κάτι που βεβαίως
εξαρτά την πορεία της οικονομίας της από διακυμάνσεις της διεθνούς ζήτησης.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στον τομέα των logistics το Σάαρλαντ κατέχει τα πρωτεία στον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Πρόσφατα επελέγη από μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η εταιρεία Prologis (παροχής υπηρεσιών και
διανομής), ως τόπος εγκατάστασης (στο Saarwellingen), των μονάδων διάθεσης προϊόντων τους σε όλη την
Ευρώπη. Επίσης η γνωστή εταιρεία Dachser GmbH & Co παροχής υπηρεσιών logistics έχει εγκαταστήσει στο
Saarbrücken, πανευρωπαϊκό κέντρο.
Άλλες διεθνείς εταιρείες που έχουν ιδρύσει στο κρατίδιο αυτό, κέντρα για την προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές αγορές είναι ενδεικτικά η Kennanmetal (εργαλεία), Allied Signal (ανταλλακτικά
αυτοκινήτων) καθώς και οι εταιρείες μεταφοράς δεμάτων United Parcel Service και Deutscher Paket dienst GmbH &
Co.

2) Δημόσιο Χρέος
Το κρατίδιο διαθέτει ένα υψηλότατο δημόσιο χρέος της τάξης των 18,26 δις €, ενώ περίπου το μισό από
αυτό εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο κόστος της προαναφερθείσας διαρθρωτικής αλλαγής της οικονομίας της. Το
κρατίδιο επιδοτείται από τον Ομοσπονδιακό προυπολογισμό (κυρίως από πλεονασματικά Κρατίδια) και για τον
λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόσει πρόγραμμα περικοπών και εξοικονόμησης.
Και εδώ η σχετική έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα ενώ η τοπική
κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τα πρώτα προγράμματα για την επανενεργοποίηση μακροχρόνια ανέργων, για τη
βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης,αλλά και για την προσέλκυση ασκούμενων από την γειτονική Λωρραίνη
της Γαλλίας &επαγγελματιών από άλλα μέρη της Γερμανίας.
Σε πρώην περιοχές εξόρυξης άνθρακα βρίσκονται σήμερα ενεργά προγράμματα οικιστικής ανάπτυξης (2750
εκτάρια με περ. 800 κτίρια κατοικιών & γραφείων) ενώ ακολουθούν σχέδια για εμπορικές και γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, βιομηχανικά μνημεία και χώρους αναψυχής.

3) Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας για το έτος 2016 ανήλθε στο κρατίδιο σε 7,2%, όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω
διάγραμμα.

Πηγή: Statista
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Η οικονομική ανάπτυξη έχει επηρεάσει θετικά την ανεργία στο Σάαρλαντ. Το Δεκέμβριο του 2016 ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 34.300 άτομα το οποίο αντιστοιχεί σε 1.700 άτομα λιγότερο σε σχέση με τον
Δεκέμβριο 2015. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε από 6,9% σε 6,7%. Στην κατάταξη ανάμεσα στα ομοσπονδιακά
κράτη, το Σάαρλαντ μαζί με το Αμβούργο καταλαμβάνουν στην 8η θέση. Σε εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των ανέργων
μειώθηκε εντός του έτους κατά 101.182 άτομα και ανήλθε σε 2,7 εκ. Το 44,3% των ανέργων στο Σάαρλαντ είναι
γυναίκες, και κάθε δέκατος τρίτος που αναζητεί εργασία είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών. Στο 37,4% του συνόλου
των ανέργων συμπεριλαμβάνονται και οι μακροχρόνιοι άνεργοι.

Πηγή: IHK Saarland

Γ. Εξέλιξη Οικονομίας Κρατιδίου
Η οικονομία του Σάαρλαντ δείχνει να έχει ξεπεράσει την πρόσφατη Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και να
οδηγείται σταδιακά σε ανάκαμψη. Οι επιπτώσεις της κρίσης του ευρώ, η οποία οδήγησε ιδίως στη Νότια Ευρώπη
σε σημαντικές αναταράξεις, καθώς και η μείωση της ζήτησης και η πτώση των τιμών στις διεθνείς αγορές χάλυβα
έχουν αφήσει έντονα σημάδια στην οικονομία κατά τα προηγούμενα έτη. Λόγω της υψηλής εξάρτησης του
κρατιδίου από τις εξαγωγές σημειώθηκε στο Κρατίδιο σημαντική ύφεση ισχυρότερη από τον εθνικό μέσο όρο.
Συνολικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε τρέχουσες τιμές
κατά 2,8% και σε πραγματικούς όρους κατά 1,5%. Το 2015 το ΑΕΠ ανήλθε σε περίπου 35 δισεκατομμύρια €.
 Κλάδος κατασκευής μηχανημάτων
Ο κλάδος κατασκευής μηχανημάτων σημείωσε σημαντική πτώση της παραγωγής του, παρόλο που είχε σημειώσει
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το νευραλγικό τομέα των πωλήσεων της βιομηχανίας του
Σάαρλαντ, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2016 σημειώθηκε πτώση των εσόδων κατά 6,7%, με την
εξωτερική ζήτηση να μειώνεται περισσότερο. Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν δραματικά κατά 16,5%, και παραγωγή σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος με μείωση -5,1%.
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 Τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας
Επίσης πτώση σημειώθηκε και στους άλλους δύο σημαντικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας: στην κατασκευή
αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όπου σημειώθηκε αδύναμη εγχώρια ζήτηση (- 5,1% έως και τον
Σεπτέμβριο 2016), γεγονός που οδήγησε σε πτώση των παραγγελιών κατά 1,9%, με αποτέλεσμα και η παραγωγική
ικανότητα (- 2,4%) και οι πωλήσεις (- 2,7%) να εμφανίσουν παρόμοια κάμψη.
Ο αριθμός οχημάτων στο κρατίδιο σημείωσε αύξηση το 2016 κατά 729.260 αυτοκίνητα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια
αύξηση της τάξης του 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο κρατίδιο τα αποθέματα των αυτοκίνητων
αυξήθηκαν από 53.700.000 στα 54.600.000 εκατ. Στα επιβατικά αυτοκίνητα (συμπερ. τα αυτοκίνητα τύπου break
και τα μικρά λεωφορεία) αυξήθηκαν τα αποθέματα σε σχέση με το προηγούμενο έτος από 608.463 στα 615.611
αυτοκίνητα, στις μοτοσικλέτες από 58.197 στις 58.937. Όσον αφορά στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην
πυκνότητα των αυτοκίνητων, ο αριθμός των οχημάτων ανά 1 000 κατοίκους στο Σάαρλαντ ήταν 732 και 618,
αντίστοιχα, αρκετά πάνω από το μέσο όρο των 664 (για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα) ή 548 (για τα αυτοκίνητα)
σε όλη τη Γερμανία.
 Τομέας χάλυβα
Η Βιομηχανία του χάλυβα στο Σάαρλαντ (παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων) βρέθηκε στις ξένες αγορές
κάτω από ακόμα μεγαλύτερη πίεση (- 10,8%) και υπέστη μια απώλεια θέσεων εργασίας 6,7 τοις εκατό. Η παραγωγή
χάλυβα μειώθηκε κατά 6,4%, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν ελάχιστα 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τέλος η βιομηχανία του σιδήρου και χάλυβα (παραγωγή βασικών μετάλλων) παρουσιάζει στασιμότητα μετά τη
δραματική πτώση της ζήτησης του 2014. Οι νέες παραγγελίες ήταν χαμηλότερες κατά 15,3%, με τη ζήτηση από το
εξωτερικό να έχει μειωθεί κατά 22,6%. Η παραγωγή αυξήθηκε ελάχιστα κατά 0,7%, λόγω της πτώσης των τιμών
στον τομέα του χάλυβα, ωστόσο, οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 4,5%.
Αυτοί οι τρεις μεγάλοι τομείς της βιομηχανίας του Σάαρλαντ παρέχουν στη μεταποιητική βιομηχανία σχεδόν τα
τρία τέταρτα των συνολικών πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 σε περίπου €
19,9 δισεκατομμύρια. Το ποσοστό ήταν 3,1 τοις εκατό λιγότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τις
εγχώριες επιχειρήσεις και τις εξαγωγές να αναπτύσσονται σχεδόν ομοιόμορφα. Στις άλλες, λιγότερο σημαντικές
βιομηχανίες, σχεδόν καμία βιομηχανία δεν ήταν σε θέση να ξεφύγει από την οικονομική κατάσταση που
επικρατούσε. Μόνο η ηλεκτρική βιομηχανία ήταν σε θέση να κολυμπήσει ενάντια στο ρεύμα και να αυξήσει τις
πωλήσεις της κατά σε ένα εντυπωσιακό σύνολο του 11,5 τοις εκατό.
Οι εν λόγω τομείς συντείνουν στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας αλλά και σε νέες ευκαιρίες για την αγορά
εργασίας.
Το 2014 σημειώθηκε επίσης αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω και των δοθέντων οικονομικών
κινήτρων. Λόγω αυξήσεως των μισθών αλλά και της απασχόλησης αυξήθηκε το διαθέσιμο προς κατανάλωση ή
επένδυση εισόδημα συμπαρασύροντας τις λιανικές πωλήσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,3%.
Οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί ελαφρώς στο Σάαρλαντ. Κατά μέσο όρο την περίοδο ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2016, η βάση του δείκτη τιμών του καταναλωτή στο Σάαρλαντ ήταν 2010 = 100 με τιμή των 107,1. Σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, το επίπεδο τιμών αυξήθηκε κατά 0,4%. Το 2015, ο
αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής ήταν 01,%, το 2014 ήταν 1,0% και το 2013 ήταν 1,2%.

 Κατασκευαστικός τομέας
Ο κατασκευαστικός κλάδος του Σάαρλαντ, ήταν ικανοποιητικός το 2016. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 οι
παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 5,8% στις κατασκευές, σύμφωνα με τις οποίες τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 15,0%.
Η ανάπτυξη προέρχεται από όλους σχεδόν τους τομείς των κατασκευών, τόσο από τις εμπορικές κατασκευές, όσο
και από τις κατασκευές σπιτιών και δρόμων. Μόνο οι δημόσιες αρχές, λόγω της δύσκολης δημοσιονομικής
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συγκυρίας έπρεπε να περιορίσουν τις κατασκευαστικές τους εργασίες για φέτος. Γενικά, η βιομηχανία των
κατασκευών του Σάαρλαντ μπορεί να συνεχίσει να έχει καλή πορεία και μελλοντικά, διότι υπήρξε ισχυρή αύξηση
40,3% των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή κατοικιών, για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2016, η οποία
υπόσχεται ακόμα καλύτερη οικονομική προοπτική.
 Τουρισμός
Τέλος καλή πορεία σημείωσε ο τομέας του τουρισμού στο κρατίδιο με όχημα την αύξηση των
διανυκτερεύσεων η οποία αντανακλά σε μια σημαντική συμβολή στην περιφερειακή οικονομία και με όχημα την
κατασκευή ενός νέου μεγάλου πάρκου διακοπών στην περιοχή. Συγκεκριμένα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο Ιαν-Σεπ 2016
επισκέφθηκαν την Saarland 783.382 άτομα και πραγματοποίησαν 2.335.688 διανυκτερεύσεις.
Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών δηλαδή 3,7% , προήλθε από τη Γερμανία, με μέσο όρο διανυκτέρευσης
3,0 ημέρες, ενώ από το εξωτερικό σημειώθηκε αύξηση 2,2% με σύνολο 127.798 επισκεπτών που πραγματοποίησαν
369.590 διανυκτερεύσεις. Η Ολλανδία με 81.042 διανυκτερεύσεις αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών
επισκεπτών, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 61.012 επισκέπτες, το Βέλγιο με 42.241, το Λουξεμβούργο με
26.828, την Ελβετία με 25.830 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 20.266 διανυκτερεύσεις.

Β. Εξωτερικό Εμπόριο Κρατιδίου
 Εξωτερικό εμπόριο Ιαν-Ιουν.2016

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΑΡΛΑΝΤ
Ιανουάριος –Ιούνιος 2016

€

Μεταβολή
(%)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΑΑΡΛΑΝΔΗΣ

8.236.332.186

+5,4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΑΑΡΛΑΝΔΗΣ

6.688.221.687

-11,5%

Πηγή: Statistisches Amt Saarland

Ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 +5,4% και ανήλθαν σε περίπου € 8,2
δισεκατομμύρια, οι εισαγωγές, μειώθηκαν σημαντικά -11,5% και ανήλθαν σε 6,7 δις €. Οι εισαγωγές αφορούσαν
κυρίως σε φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από την Ελβετία, των οποίων η εισαγωγή το τρέχον έτος
αντιπροσώπευε μόνο ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το 2015. Αλλά και από την Ισπανία και από το ΗΒ ήταν
αισθητή η μείωση των εισαγωγών. Ο πιο σημαντικός εταίρος εισαγωγών του κρατιδίου εξακολουθεί να είναι η
γειτονική Γαλλία με τον όγκο των εισαγωγών σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, και από την πλευρά των εξαγωγών
το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) με 1,4 δις ευρώ.
 Εξωτερικό εμπόριο 2015

Έτος
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Σε εκ €
14.988
12.695
11.465
12.556
12.947
10.783
9.527

Εισαγωγές
Σάαρλαντ
Μεταβολή %
18,56
10,72
-8,69
-3,02
20,07
13,18
-13,98

Εξαγωγές
Σάαρλαντ
Σε εκ €

Μεταβολή %
11,42
3,81
-9,91
0,07
13,76
16,22
-19,39

15,313
13.792
13.313
14.778
14.768
12.982
11.170
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2008
2007
2006
2005
2004

11.075
10.944
10.948
10.032
9.574

1,20
-0,04
9,13
4,78
34,39

13.857
13.410
12.361
11.557
10.336

3,33
8,49
6,96
11,81
8,88

Πηγή: Statistisches Bundesamt

Οι κυριότερες εξαγωγές του Σάαρλαντ αφορούν σε αυτοκίνητα, μηχανές και μηχανήματα, προϊόντα από
σίδηρο, χάλυβα και άλλα μέταλλα, εξοπλισμούς, πλαστικά είδη, όργανα μέτρησης, συσκευές παραγωγής και
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, είδη διατροφής.
Τα σημαντικότερα προϊόντα που εισάγει το ανωτέρω κρατίδιο είναι μηχανές και εξαρτήματα αυτοκινήτων,
φαρμακευτικά είδη, προϊόντα διατροφής (τυροκομικά και κρεατικά κυρίως), σιδηρομεταλλεύματα και είδη από
σίδηρο ή χάλυβα, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά μηχανήματα.

1) Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι-α΄εξάμηνο 2016
Οι δέκα πρώτοι εμπορικοί εταίροι του Κρατιδίου του Σάαρλαντ είναι οι χώρες της ΕΕ με προεξάρχουσα
βεβαίως την Γαλλία ενώ εξαγωγικά οι ΗΠΑ και η Κίνα συγκαταλέγονται στις πρώτες 10 καταδεικνύοντας την
σχετική διασπορά της εξαγωγικής της οικονομίας. Το α΄εξάμηνο 2016 το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε τον βασικό
προορισμό των εξαγωγών του κρατιδίου με αξία που ανήλθε σε περίπου 1,4 δις €, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση
+0,3%.
ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΑΡΛΑΝΤ – α εξάμηνο 2016
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Α΄εξάμηνο 2016

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Α΄εξάμηνο 2016

ΑΠΟ:

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΣΕ 1000 €

ΠΡΟΣ:

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΣΕ 1000 €

1.

Γαλλία

1.168.924.737

Ηνωμένο Βασίλειο

1.432.623.158

1.

2.

Ισπανία

976.145.694

Γαλλία

1.048.475.357

2.

3.

Ηνωμένο Βασίλειο

515.789.540

ΗΠΑ

773.506.512

3.

4.

Ιταλία

330.806.483

Ιταλία

584.115.210

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ολλανδία

274.244.683

Κίνα

410.705.948

ΗΠΑ

263.842.550

Ισπανία

348.762.220

Βέλγιο

259.047.784

Πολωνία

329.733.637

Κίνα

251.427.874

Αυστρία

308.740.135

Πολωνία

247.330.218

Ολλανδία

273.804.801

Τσεχία

235.016.988

Τουρκία

248.310.028

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΠΗΓΗ: ΙΗΚ SAARLAND

2) Η βαρύνουσα θέση της Γαλλίας στην οικονομία του κρατιδίου
Η Γαλλία είναι σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του κρατιδίου. Σημαντικότερες εξαγωγές προς τη Γαλλία
περιλαμβάνουν χυτοσίδηρο, εργαλεία, σύρματα, άνθρακα και οπτάνθρακα. Μεταξύ των εισαγωγών από τη Γαλλία
περιλαμβάνονται το κρέας και τα προϊόντα αυτού, τα μηχανοκίνητα οχήματα και σιδηρομεταλλεύματα.
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ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛ €
1.000 €
Α’ εξάμηνο 2016

Εξαγωγές Σάαρλαντ προς Γαλλία
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΣ % % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
%
%

1.048.475

+12,2

12,7

2015
1.791.157
1.719.453
2014
1.740.568
2013
2.063.777
2012
2.418.811
2011
2.192.794
2010
1.946.910
2009
2.543.143
2008
2.422.174
2007
2.216.620
2006
2.286.998
2005
2.167.221
2004
Πηγή: Statistisches Bundesamt

5,26

11,70

-1,67
-15,66
-14,68
10,31
12,63
-23,44
4,99
9,27
-3,08
5,53
26,68

12,47
13,07
13,96
16,38
16,89
17,43
18,35
18,06
17,93
19,79
20,97

Έτος

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛ €
1.000 €

Α’ εξάμηνο 2016

Εισαγωγές Σάαρλαντ από Γαλλία
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΣ %

% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
%

1.168.924

+5,8

17,5

2.311.077
1.706.988
2014
1.661.032
2013
2.075.628
2012
2.107.989
2011
2.029.681
2010
1.904.325
2009
2.382.993
2008
2.689.958
2007
2.729.034
2006
2.792.122
2005
2.757.090
2004
Πηγή: Statistisches Bundesamt

36,17
2,53
-19,97
-1,54
3,86
6,58
-20,09
-11,41
-1,43
-2,26
1,27
-32,80

15,42
13,45
14,49
16,53
16,28
18,82
19,99
21,52
24,58
24,93
27,83
28,80

2015

Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται αντιληπτή η σχετική σημασία της Γαλλίας στην οικονομία του Σάαρλαντ, η
υφεσιακή τάση της οποίας εμφαίνεται και στις μειώσεις των μεταξύ τους εμπορικών ροών το έτος 2012 εξαιτίας της
κρίσης. Το α΄εξάμηνο 2016, τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές προς Σααρλάνδη σε σχέση με τη Γαλλία
παρουσίασαν θετικά πρόσημα +12,2% και +5,8% αντιστοίχως.

Δ. Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος- Σάαρλαντ
Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος με το εν λόγω ομόσπονδο
κρατίδιο είναι σταθερά πλεονασματικό, με εξαίρεση το α΄ εξάμηνο 2016, οπότε και σημειώθηκε έλλειμμα -1,5 εκ. €
και οι εξαγωγές μας παρουσίασαν μείωση -11,7% σε σχέση με το α΄εξάμηνο 2015. Το α΄ εξάμηνο 2016 οι ελληνικές
εισαγωγές υπερισχύουν των εξαγωγών μας.
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Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος - Σάαρλαντ

σε 1000 €

Α’
εξάμηνο
2016

2015

2014

2013

2012

2011

% α’ εξάμηνο
2016/α εξάμηνο
2015

32.789

67.475

81.437

76.890

107.610

116.913

-11,7

34.248

40.712

36.447

44.489

31.614

41.443

+87,1

67.037

108.187

117.884

121.379

139.224

158.356

-1.459

+26.763

+44.990

+32.401

+75.996

+75.470

Ελληνικές
Εξαγωγές
Ελληνικές
εισαγωγές
Όγκος Εμπορίου
Ισοζύγιο για την
Ελλάδα
Πηγή: Statistik Saarland

Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2016 σε 32,8 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση -11,7%, ενώ
οι εξαγωγές του Σάαρλαντ προς την Ελλάδα ανήλθαν στα 34,2 εκ € το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώνοντας αύξηση
+87,1%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις καλύτερες χρονιές, το 2008, πριν την κρίση, ο όγκος εμπορίου ανερχόταν
στα 192,47 εκ € με την Ελλάδα να εξάγει προς το Σάαρλαντ προϊόντα & υπηρεσίες αξίας άνω των 130,6 εκ € και να
εισάγει αντίστοιχα προιόντα & υπηρεσίες αξίας άνω των 61,2 εκ €. Η τάση αυτή, που ξεκίνησε το 2007 με
υπερδιπλασιασμό των τότε εξαγωγών, μας δεν κατέστη δυνατόν να διατηρηθεί επί μακρόν, κάτι που οφείλεται σε
συγκυριακούς παράγοντες (οικονομική κρίση) αλλά και σε κάποιες spot εξαγωγικές προσπάθειες.
Εξαγωγές
Οι εξαγωγές μας στο Σάαρλαντ αφορούν:
1.βιομηχανικά προϊόντα και ιδιαίτερα φαρμακευτικά,
2.Τυρί ζωικής προέλευσης
3.Ιατρικές συσκευές, ορθοπεδικά βοηθήματα κλπ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό είδη διατροφής
(ζωϊκής προέλευσης κυρίως).
Εισαγωγές
Οι εξαγωγές του Σάαρλαντ προς την Ελλάδα αφορούν κυρίως οχήματα παντός τύπου (επιβατηγά, αγροτικά
κλπ) και μηχανές διαφόρων τύπων ενώ, σε μικρότερο βαθμό, σωλήνες απο χάλυβα, φάρμακα, πλαστικά είδη,
φαρμακευτικά, συσκευές για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανήματα, είδη αρτοποιϊας,
μπύρα κ.α.
Όπως προαναφέρθηκε το Σάαρλαντ στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας με τις γείτονες χώρες, Γαλλία,
Βέλγιο, Λουξεμβούργο έχει καταστεί σταδιακά πλατφόρμα εμπορίου για πολλές διεθνείς εταιρείες που μέσω αυτής
διοχετεύουν προϊόντα τους στις εν λόγω αγορές. Με αυτό το πρίσμα αποτελεί μια - εν δυνάμει - σημαντική αγορά
για τα ελληνικά προϊόντα & υπηρεσίες, πιθανότατα δε πρόσφορο πεδίο συνεργασίας και μεταξύ εταιρειών Logistics
των δυο χωρών.

Πάρις Νίκολης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
Μαρία Βασιλάκη
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
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