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Γενικά τοιχεία 

 

Σν γεξκαληθό θξαηίδην ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ (Rheinland-Pfalz) βξίζθεηαη ζηα λόηηνδπηηθά ηεο 

ρώξαο θαη θαιύπηεη κηα έθηαζε 19.846 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ κε πεξίπνπ ηέζζεξα εθαηνκκύξηα 

θαηνίθνπο. πλνξεύεη κε ηε Γαιιία, ην Λνπμεκβνύξγν, ην Βέιγην θαη θαζώο θαη κε ηα γεξκαληθά θξαηίδηα 

ηεο Έζζεο, άαξ, ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο θαη Βόξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο. Η πξσηεύνπζα είλαη ην 

Μάηληο. 

Η Ρ-Π. επσθειείηαη από ηελ θαιή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαζώο θαη ηελ εγγύηεηά ηεο πξνο δύν από 

ηηο κεγαιύηεξεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο, ηελ πεξηνρή Ρνπξ θαη ηελ πεξηνρή ηεο Βόξεηαο 

Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο. Γηαζέηεη θαιέο νδηθέο δηαζπλδέζεηο κε δίθηπν απηνθηλεηνδξόκσλ, θαη ην 

ζηδεξνδξνκηθό ηεο δίθηπν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην γεξκαληθό δίθηπν πςειήο ηαρύηεηαο ICE, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζηελ γξακκή Κνισλία-Φξαλθθνύξηε. 

Η Ρελαλία-Παιαηηλάην είλαη ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ηεο Γεξκαλίαο ζε θξαζί (θαιιηέξγεηα 

ζηαθπιηώλ θαη εμαγσγή θξαζηνύ). Η πεξηνρή είλαη επίζεο ην ζπίηη ηεο BASF, ηεο κεγαιύηεξεο εηαηξείαο 

ρεκηθώλ ζηνλ θόζκν. 

Οη ζεκαληηθόηεξνη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ είλαη: 

Σα Υεκηθά, 

Η Φαξκαθεπηηθή βηνκεραλία,  

Η απηνθηλεηνβηνκεραλία, 

Σα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ,  

Η παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη ε  

Ναππεγηθή βηνκεραλία – κεραλνινγία  

Η θεξακηθή βηνκεραλία θαη ε βηνκ. Γπαιηνύ.  

Με θάπνηεο εμαηξέζεηο (BASF), νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ θξαηηδίνπ.  

 

AEΠ ΚΡΑΣΙΔΙΟΤ  

ΠΟΡΕΙΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΩΝ ΣΟΜΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 

Η νηθνλνκία ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ επηβξαδύλζεθε ζεκεηώλνληαο αζζελή αλάπηπμε ην 2013. Η 

νλνκαζηηθή αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηε Ρελαλία-Παιαηηλάην ήηαλ, ζύκθσλα κε ηελ Κξαηηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο θαηά 0,2% πςειόηεξε από ό, ηη ην 2012. 

 
ΑΤΞΗΗ ΑΕΠ ΟΜΟΠΟΝΔΩΝ ΚΡΑΣΙΔΙΩΝ 2013/2012 Ε ΣΑΘΕΡΕ ΣΙΜΕ  

 

 

Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 

 

 



4 
 

Tομείρ ΑΕΠ - Ανάπτςξη κατά κύπιο λόγο από τον τομέα των ςπηπεσιών-2014 

Σν 2014 ε αλάπηπμε ζην Κξαηίδην πξνήιζε θπξίσο από ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. πλνιηθά, ε 

αθαζάξηζηε αμία ηνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ (πνπ ζπλεηζθέξεη ζρεδόλ ην 64% ηνπ ΑΔΠ) απμήζεθε ζε 

πξαγκαηηθνύο όξνπο θαηά 0,6% (Γεξκαλία:+0,7%). Απηό νθεηιόηαλ θπξίσο ζηνλ ππνηνκέα ΄΄νηθνλνκηθέο, 

αζθαιηζηηθέο, κεζηηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο΄΄. εκαληηθά ρακειόηεξε αλάπηπμε γλώξηζαλ νη 

άιινη δύν ππνηνκείο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. ηνλ ππνηνκέα ΄΄εκπνξίνπ, κεηαθνξώλ, μελνδνρεηαθώλ 

ππεξεζηώλ, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο΄΄, ε ηάζε ήηαλ επίζεο αύμεηηθή ηεο ηάμεο ηνπ 0,3%, 

ρακειόηεξε από ηνλ εζληθό κέζν όξν (+1%). Ο δε ππνηνκέαο  ΄΄δεκόζηεο ή άιιεο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, 

πγεία΄΄, ζεκεηώζε επίζεο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,3%. 

Μέηξηα αλάπηπμε γλώξηζε ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο. Με κεξίδην πάλσ από ην 26% ζην ΑΔΠ ζηελ 

Ρ-Π. έρεη πνιύ κεγαιύηεξν βάξνο από ό,ηη ζηε ινηπή Γεξκαλία σο ζύλνιν (22%). Η αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο απμήζεθε ην 2013 κε 0,3%, ελώ ν εζληθόο κέζνο όξνο, 

ήηαλ αθόκε πην αδύλακνο ζην 0,1%. ηαζηκόηεηα ζεκεηώζεθε αθόκε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν (κεξίδην 

ΑΔΠ 5,4%). Η αμία ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα κεηώζεθε θαηά 3,8% (Γεξκαλία: - 0,4%). 

Κάησ ηνπ κέζνπ όξνπ, ηέινο, θηλήζεθε ε γεσξγία θαη ε δαζνθνκία ζεκεηόλνληαο πηώζε 1,5% 

(Γεξκαλία: - 0,2%). Ο πξσηνγελήο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε Ρελαλία-Παιαηηλάην πνζνζηό  

1,2% ζην ΑΔΠ. Σα ζηνηρεία γηα ηελ απαζρόιεζε δελ ζεκείσζαλ αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ελώ 

παξαηεξήζεθε θαη ειαθξά αύμεζε πιεζπζκνύ ην 2014. ε όηη αθνξά ηέινο ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ θξαηηδίνπ ζε ζεκεξηλέο ηηκέο έλαο εξγαδόκελνο – κηζζσηόο ιακβαλε ην πξνεγνύκελν έηνο 

θαηα κέζνλ όξν (εηεζίσο) 63.196€ ήηνη 1.324 ή πεξηζζόηεξν από ό,ηη ην 2012 (Μ.Ο. Γεξκαλίαο 2014:  

65.429€). 

 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  ΡΗΝΑΝΙΑ /ΠΑΛΑΣΙΝΑΣΟΤ 2014 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηα έηε 2013 θαη 2014 ε Ρ-Π εμήγαγε αγαζά & 

ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 46,506δηο € θαη 48,071 δηο €, αληίζηνηρα  παξνπζηάδνληαο ειαθξά αύμεζε 3,4%, 

ελώ ειαθξά αύμεζε  2,2% ζεκείσζαλ θαη νη εηζαγσγέο (από 31,184 δηο € ην 2013 ζε  31,880 δηο € ην 2014).  

 

 

ΕΣΗ 2013 2014 Μεταβολή 2014/2013 

ΕΙΑΓΩΓΕ 
ΡΗΝΑΝΙΑ/ΠΑΛΑΣΙΝΑΣΟΤ 

31.184.362 31.880.061 2,2 

ΕΞΑΓΩΓΕ 
ΡΗΝΑΝΙΑ/ΠΑΛΑΣΙΝΑΣΟΤ 46.506.933 48.071.115 3,4 

Σε 1000€ 

Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 
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Οι 10 ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΗ Ρ-Π % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΙΑΝ-ΕΠΣ 20014  

 

Οη ρώξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ιακβάλνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό  60% ησλ 

εμαγσγώλ ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ. Η Ρελαλία-Παιαηηλάην εμήγαγε ην ελλεάκελν 2014, πξντόληα & 

ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 14,8 δηο € ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αύμεζε 2,1%), ζε ζρέζε κε 

πέξπζη.  Ο ζεκαληηθόηεξνο εηαίξνο ήηαλ ε Γαιιία όπνπ εμήρζεζαλ εκπνξεύκαηα αμίαο 3,8 δηο € (1,6%). Οη 

ΗΠΑ απνξξόθεζαλ εκπνξεύκαηα αμίαο 3,3 δηο €, πνζνζηό 9% θαη ζπλνιηθή αύμεζε 7,1%.  

 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 

 

Οι 10 ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΗ Ρ-Π % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΕΙΑΓΩΓΩΝ  

ΙΑΝ-ΕΠΣ 20014  

 

ηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγώλ ην ελλεάκελν 2014, εηζήρζεζαλ αγαζά αμίαο πεξίπνπ 24,2 δηο. € ζην 

θξαηίδην, πεξίπνπ 4,2% πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 2013 (Γεξκαλία 

+2,3%).   

Από ρώξεο ΔΔ εηζήρζε ην 64% ηνπ ζπλόινπ, ζπλνιηθήο αμίαο 15,6 δηο € (αύμεζε 4,5%).  Από κέιε 

ηεο Δπξσδώλεο εηζήρζεζαλ πξντόληα αμίαο 11,6 δηο € (+1,8%), ελώ από ρώξεο εθηόο Δπξσδώλεο αγαζά 

αμίαο 3,9 δηο € (+13,4%). Υακειόηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη από Αζία 3,5 δηο € +6,9%), πνζνζηό 15% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ,  από ηελ Ακεξηθή αμίαο 2,3 δηο € (-0,7%), ελώ 2% πξνήιζαλ από ηελ Αθξηθή 

θαη 0,2% από ηελ Απζηξαιία θαη Ωθεαλία. Οη ζεκαληηθόηεξνη εηαίξνη ζηηο εηζαγσγέο ηνπ Κξαηηδίνπ ήηαλ 

ην Βέιγην, ε Οιιαλδία θαη ε Γαιιία. 
 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Η βειηίσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηε Ρελαλία-Παιαηηλάην έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή 

αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηνλ ζθνπό απηό. Σν 2013, ζύκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία, 

θαηαλαιώζεθε ζε ζύγθξηζε κε ην 2012 2,9% πεξηζζόηεξε ελέξγεηα (89.250 GWh). Αληίζεηα, θαηαγξάθεθε  

κείσζε ηεο βηνκεραληθήο ρξήζεο ελέξγεηαο θαηά 2,1% ζηε Γεξκαλία ζπλνιηθά. 

Η ζεκαληηθόηεξε πεγή ελέξγεηαο είλαη ην θπζηθό αέξην. Πεξίπνπ 47% ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ 

ηεο βηνκεραλίαο ζηε Ρελαλία-Παιαηηλάην ην 2013 θαιύθζεθε από απηή ηελ πεγή ελέξγεηαο (46.300GWh). 

Tν πεηξέιαην παξήγαγε 24.500GWh ζπλνιηθά θαζηζηώληαο ηελ κνξθή απηή ελέξγεηαο επίζεο πνιύ 

ζεκαληηθή γηα ην θξαηίδην. Η δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα νηθηαθή θαηαλάισζε αλήιζε ζε 14.900 

GWh (17%).   
ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ρ-Π  ΕΣΟΤ 2013 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 

 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ, είλαη όηη κεγάιν κέξνο ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ πεγώλ ελέξγεηαο  δελ θαηαλαιώλεηαη νηθηαθά αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπληειεζηήο 

παξαγσγήο  γηα ηελ παξαγσγή άιισλ-ηειηθώλ-πξντόλησλ. Πεξίπνπ ην 72% ηεο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο αληηπξνζσπεύεη ε ρεκηθή βηνκεραλία. Με κεγάιε δηαθνξά αθνινπζνύλ νη κεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο γπαιηνύ θαη πξντόλησλ από γπαιί, θεξακηθώλ, επεμεξγαζία πέηξαο 5,6%  θαζώο θαη 

θαηαζθεπέο από ραξηί, ραξηόλη θαη ηερλνπξγήκαηα (5,4% ηεο ελεξγεηαθήο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο). 

ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η Ρελαλία-Παιαηηλάην είλαη ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο θξαζηνύ ηεο Γεξκαλίαο  Η πξσηεύνπζα, 

Μάηληο, νλνκάδεηαη θαη πξσηεύνπζα ηεο γεξκαληθήο νηληθήο βηνκεραλίαο, είλαη έδξα ηνπ γεξκαληθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ Οίλνπ, θαη ηνπ πλδέζκνπ Verband Deutscher Prädikats-und Qualitätsweingüter. 

Δθ ησλ δεθαηξηώλ νηλνπαξαγσγηθώλ πεξηθεξεηώλ πνπ παξάγνπλ νίλνπο πνηόηεηαο ζηε Γεξκαλία, έμη 

(Rheinhessen, Pfalz, Μνδέια, Nahe, Mittelrhein θαη Ahr) βξίζθνληαη ζηε Ρελαλία-Παιαηηλάην, κε 65% έσο 

70% ηεο παξαγσγήο νηλνπνηήζηκσλ ζηαθπιηώλ ζηε Γεξκαλία λα έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο εδώ 

πλνιηθά 13.000 νηλνπαξαγσγνί παξάγνπλ ην 80%-90%ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο 

ζην πξνηόλ απηό. Σέινο ε πεξηνρή ζεσξείηαη παγθόζκηνο παίθηεο θαη ζηελ παξαγσγή – εμαγσγή αθξσδώλ 

νίλσλ κε κεγάιεο εμαγσγέο εηδηθά από ηελ Schloss Wachenheim Group κε έδξα ηελ πόιε Trier. 
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ρ-Π 1985-2012 ε εκατ. εκατόλιτπα (Γαλάζιο σπώμα κπασί 

ποιότητορ)

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 
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Σν 2012, παξήρζεζαλ ζρεδόλ 5,9 εθαηνκκύξηα εθαηόιηηξα νίλνπ, ζεκεηώλνληαο ειαθξά κείσζε -

2,1% ζε ζρέζε κε ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ρξνληά. Σν απνηέιεζκα παξόια απηά ππνιείπεηαη από ηηο 

θαιύηεξεο νηλνπαξαγσγηθέο ρξνληέο θαη από ηνλ Μ.Ο. δεθαεηίαο.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

Η Ρελαλία-Παιαηηλάην πξνζθέξεη όκνξθε θύζε θαη πξννξηζκνύο - κε θάζηξα θαη παιάηηα θαζώο 

θαη ελδηαθέξνπζεο αζηηθέο δώλεο όπσο νη Σξίεξ, Μάηληο θαη Koblenz. Δπίζεο ε Ρ-Π θηλείηαη ζε ήπηεο 

κνξθέο ηνπξηζκνύ όπσο πεξηπαηεηηθόο, πνδειαηηθόο, δξόκσλ ηνπ θξαζηνύ,  θαζώο θαη ζηελ θαηεγνξία 

Spa-Wellness θαηα κήθνο ησλ αθηώλ ηνπ Ρήλνπ & Μόζει.  

Σν 2014 θαηαγξάθεθαλ πάλσ από 9,1 εθαηνκκύξηα αθίμεηο επηζθεπηώλ θαη πεξηζζόηεξεο από 24,4 

εθαηνκκύξηα δηαλπθηεξεύζεηο, θαηαγξάθνληαο αύμεζε 1,9% θαη 0,8% αληηζηνίρσο ζε ζρέζε κε ην 2013. 

 

Αυίξειρ επισκεπτών 2013-2014 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 

 

ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ 2004-2014 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 
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ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΗΝΑΝΙΑ /ΠΑΛΑΣΙΝΑΣΟ 

 

ΕΣΗ 2010 2011 2012 2013 2014 
Μεταβολή 
2013/2012 

Μεταβολή 
2014/2013 

ΕΙΑΓΩΓΕ 
ΕΛΛΑΔΟ 

354 350 417 489 395 14,72% -19,2% 

ΕΞΑΓΩΓΕ 
ΕΛΛΑΔΟ 

93 92 88 103 97 14,56% -5,9% 

ΟΓΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

447 442 505 585 492 13,68% -15,9% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΟΖΤΓΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟ 

-261 -258 -329 -377 -298 12,73% -20,9% 

Σε εκ. € 

Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 

 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Διιάδνο κε ην θξαηίδην ηεο Ρ-Π παξνπζηάδνπλ ηα θάησζη 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 

1. Μεηά ηελ αύμεζε πνπ ζεκεηώζεθε ην 2013 ζεκεηώζεθε θάκςε ησλ εμαγσγώλ καο θαη αλήιζαλ 

ζε 97 εθ € παξνπζηάδνληαο πηώζε(-5,9%), αθνινπζώληαο ηε γεληθόηεξε ηάζε κείσζεο ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία. 

2. Αμηόινγε κείσζε ζεκείσζαλ όκσο θαη νη εηζαγσγέο καο από ηελ Ρ-Π ηελ ίδηα εμεηαδόκελε 

πεξίνδν  θαηά -19,2% (395 εθ € ην 2014 από 489 εθ € ην 2013). 

3. Σα ηξόθηκα θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ Ρ-Π . 

4. Δλδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ γηα ηελ Διιάδα ηα πξντόληα από 

θανπηζνύθ θαη ηα πιαζηηθά ελώ κηα ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη εμαγσγέο 

κεηάιισλ θαη ν ειεθξνινγηθόο εμνπιηζκόο . 

5. Οη θπξηόηεξεο εηζαγσγέο ηεο Διιάδνο από ηελ Ρ-Π αθνξνύλ θπξίσο πξνηόληα ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο ελώ αθνινπζνύλ θαξκαθεπηηθά πξντόληα, ηξόθηκα θαη απηνθίλεηα / αληαιιαθηηθά. 
 

 

 

ΙΑΚΩΒΟ ΡΑΥΑΗΛ ΚΟΛΛΑΡΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΕΤ Α΄ 

ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΑΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΟΕΤ Α΄ 

 

 
 

 


