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Α. Γενικά Οικονομικά Στοιχεία 

 
H Σααρλάνδθ (Saarland), εντάχκθκε ςτθν Ο.Δ. τθσ Γερμανίασ μετά τθν υπογραφι των Συμφωνιϊν του 

Λουξεμβοφργου, μεταξφ Γερμανίασ και  Γαλλίασ, ςτισ 27 Οκτωβρίου 1956 και τθν επικφρωςθ των Συμφωνιϊν αυτϊν 
τθν 1θ Ιανουαρίου 1957. Το ομόςπονδο κρατίδιο αποτελεί ζνα από τα 16 κρατίδια που ςυνκζτουν  τθ Ο.Δ. τθσ 
Γερμανίασ και είναι το μικρότερο, τόςο ςε ζκταςθ, όςο και ςε πλθκυςμό, μετά από τισ «πόλεισ-κράτθ» Βρζμθ και 
Βερολίνο, ενϊ φζρει τθν ονομαςία τθσ από τον ποταμό Saar που τθν διαςχίηει. Η ςτρατθγικι γεωγραφικι κζςθ τθσ 
Σααρλάνδθσ, ζχοντασ ςφνορα με τθν Γαλλία και το Λουξεμβοφργο και ευριςκόμενθ ςτο κζντρο μίασ ευρφτερθσ 
περιοχισ που περιμετρικά και ςε ακτίνα 350 χλμ παράγει πάνω από το ιμιςυ του ΑΕΠ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε 
ςυνδυαςμό με το εξαίρετο δίκτυο μεταφορϊν που διακζτει τθν ζχουν καταςτιςει πλατφόρμα διαμετακομιςτικοφ 
εμπορίου.Η διαςυνοριακι οικονομικι ςυνεργαςία άλλωςτε ζχει κεςμοκετθκεί με τθν δθμιουργία τθσ Ζνωςθσ 
«Σάαρλαντ-Λωρραίνθ-Λουξεμβοφργο», που επί πλζον, ςυμπεριλαμβάνει τισ γαλλόφωνεσ και γερμανόφωνεσ 
περιοχζσ του Βελγίου. 

 

Πρωτεφουςα: Saarbrücken 

Επιφάνεια: 2.569,76 km² (31.Δεκ 2015) 

Πλθκυςμόσ: 998.000 ( (30.6.2016) 

Πυκνότθτα :  388 Κάτοικοι ανά χλμ² (30.6.2016) 

Ανεργία :  7,2 %  (2016) 

Δθμ. Χρζοσ :  18,26 δισ EUR  
Πθγι: Statistisches Amt Saarland 

 
Το γερμανικό κρατίδιο τθσ Σααρλάνδθσ προχϊρθςε ςταδιακά μετά τον πόλεμο ςτθν επιτυχι αλλαγι του 

μοντζλου ανάπτυξθσ του, που μζχρι τότε παραδοςιακά βαςιηόταν ςτθν εξόρυξθ άνκρακα και ςτθν παραγωγι 
χάλυβα. Σιμερα, θ μθχανολογία και θ αυτοκινθτοβιομθχανία κυριαρχοφν αποτελϊντασ μία από τισ λίγεσ περιοχζσ 
ςτθν Ευρϊπθ, θ οποία ξεπζραςε μια κεμελιϊδθ δομικι αλλαγι με επιτυχία. 

 
H οικονομία του κρατιδίου, κυριαρχείται από εξαιρετικά ανεπτυγμζνεσ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ, με τθ 

βιομθχανία και τα ορυχεία να ςυνειςφζρουν ςτο μεγαλφτερο μζροσ του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ, ενϊ 

ακολουκοφν οι υπθρεςίεσ, το εμπόριο, οι μεταφορζσ και θ γεωργία.  Τα αποκζματα άνκρακα που βρίςκονται ςε 

βάκθ ζωσ και 1.200 μζτρα, θ εξαγωγι του οπτάνκρακα-κωκ από αςφαλτοφχο άνκρακα και θ τιξθ μεταλλεφματοσ 

ςιδιρου πλοφςια ςε φϊςφορο αποτζλεςαν τισ βάςεισ βοθκϊντασ τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ ςιδιρου από τον 

19ο αιϊνα. Οι μεταλλοβιομθχανίεσ και ςιδθροβιομθχανίεσ περιλαμβάνουν τθν παραγωγι χάλυβα και τθν 

καταςκευι εξαρτθμάτων μθχανϊν και αυτοκινιτων.  Άλλεσ ςθμαντικζσ βιομθχανίεσ περιλαμβάνουν τθν 

επεξεργαςία τροφίμων και τθν παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων.  

Σιμερα, περιςςότερεσ από 220 εγκατεςτθμζνεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ προςφζρουν ςτον τοπικό πλθκυςμό 
περ. 40.000 κζςεισ εργαςίασ. Η –επίςθσ- προβλθματικι ςτθ δεκαετία του '80βιομθχανία ςιδιρου και χάλυβα ζχει 
μεταλλαχκεί ςε βιομθχανία υψθλισ τεχνολογίασ, διακζτοντασ 11.000 κζςεισ εργαςίασ ςτθν τοπικι οικονομία.Το 
1960, περιςςότερο από το ιμιςυ του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτο Κρατίδιο εργαηόταν ςτθ βιομθχανία άνκρακα και 
χάλυβα, ενϊ το 2000, ο αρικμόσ των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ςτισ βιομθχανίεσ κλωςτοχφαντουργίασ και 
τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ ζχει υπερβεί κατα πολφ το ςυνολικό αρικμό των εργαηομζνων ςτισ λοιπζσ 
παραδοςιακζσ βιομθχανίεσ. 

 
Η οικονομία τθσ Σααρλάνδθσ το 2017 ανζκτθςε τθ δυναμικι τθσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ 

Υπθρεςίασ του Σάαρλαντ. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι εξαιρετικζσ επιδόςεισ τθσ βιομθχανίασ επθρζαςαν τον 
επιχειρθματικό κφκλο του τρζχοντοσ ζτουσ, ενϊ κετικζσ τάςεισ επικρατοφν και ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken
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1) Τομείσ Οικονομίασ Κρατιδίου 
 

Ο ςθμαντικότεροσ τομζασ  οικονομίασ του Κρατιδίου είναι ςιμερα θ αυτοκινθτοβιομθχανία, με τθν 
εταιρεία Ford ςτο  Saarlouis με περίπου 6000 εργαηόμενουσ, ο καταςκευαςτισ ςυςτθμάτων μετάδοςθσ ZF ςτο 
Saarbrücken, ο όμιλοσ INA (μθχανικϊν εξαρτθμάτων), θ Bosch, , θ Michelin ςτο Homburg και ο όμιλοσ Eberspächer 
ςτο Neunkirchen. Επίςθσ ςθμαντικζσ εταιρείεσ είναι οι εταιρείεσ χάλυβα Saarstahl AG και Ag der Dillinger 
Hüttenwerke, κακϊσ και θ βιομθχανία κεραμικϊν (Villeroy & Boch), θ οποία κατζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
οικονομία του Σάαρλαντ.  Άλλεσ ςθμαντικζσ εταιρείεσ του τομζα τθσ πλθροφορικισ είναι θ  IDS Scheer ςτο 
Saarbrücken και θ SAP AG ςτο St Ingbert. 

Ιδιαίτερα όςον αφορά ςτον τομζα των logistics το Σάαρλαντ κατζχει τα πρωτεία ςτον χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ενωςθσ. Πρόςφατα επελζγθ από μεγάλεσ διεκνείσ εταιρείεσ όπωσ θ εταιρεία Prologis (παροχισ υπθρεςιϊν και 
διανομισ), ωσ τόποσ εγκατάςταςθσ  (ςτο Saarwellingen), των μονάδων διάκεςθσ προϊόντων  τουσ ςε όλθ τθν 
Ευρϊπθ. Επίςθσ θ γνωςτι εταιρεία Dachser GmbH & Co παροχισ υπθρεςιϊν logistics ζχει εγκαταςτιςει ςτο 
Saarbrücken,  πανευρωπαϊκό κζντρο. 

 
 

  ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΑΡ. ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ  

1 ZF Getriebe AG 8300 

2 Ford Werke GmbH 6000 

3 AG der Dillinger Hüttenwerke  5500 

4 Robert Bosch GmbH 4900 

5 Saarstahl AG 3800 

6 Festo AG & Co. KG 2500 

7 Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG  2400 

8 Eberspächer GmbH & Co. KG  1900 

9 Fresenius AG 1800 

10 Villeroy & Boch AG 1700 

 
Άνω του 70% των παραγομζνων προιόντων εξάγεται άμεςα ι ζμμεςα ςτο εξωτερικό, κάτι που βεβαίωσ 

εξαρτά τθν πορεία τθσ οικονομίασ τθσ από διακυμάνςεισ τθσ διεκνοφσ ηιτθςθσ.  
Άλλεσ διεκνείσ εταιρείεσ που ζχουν ιδρφςει ςτο κρατίδιο αυτό, κζντρα για τθν προϊκθςθ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ είναι ενδεικτικά θ Kennanmetal (εργαλεία), Allied Signal (ανταλλακτικά 
αυτοκινιτων) κακϊσ και οι εταιρείεσ μεταφοράσ δεμάτων United Parcel Service και Deutscher Paket dienst GmbH & 
Co.  

2) Δημόςιο Χρέοσ 

Το κρατίδιο διακζτει ζνα υψθλότατο δθμόςιο χρζοσ τθσ τάξθσ των 18,26 δισ  €, ενϊ περίπου το μιςό από 
αυτό εκτιμάται ότι αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ τθσ προαναφερκείςασ διαρκρωτικισ αλλαγισ τθσ οικονομίασ τθσ. Το 
κρατίδιο επιδοτείται από τον Ομοςπονδιακό προυπολογιςμό (κυρίωσ από πλεοναςματικά Κρατίδια) και για τον 
λόγο αυτό πρζπει να εφαρμόςει πρόγραμμα περικοπϊν και εξοικονόμθςθσ.  

Και εδϊ θ ςχετικι ζλλειψθ ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ αποτελεί κυρίαρχο πρόβλθμα ενϊ θ τοπικι 
κυβζρνθςθ ζχει ξεκινιςει τα πρϊτα προγράμματα για τθν επανενεργοποίθςθ μακροχρόνια ανζργων, για τθ 
βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ,αλλά και για τθν προςζλκυςθ αςκοφμενων από τθν γειτονικι Λωρραίνθ 
τθσ Γαλλίασ &επαγγελματιϊν από άλλα μζρθ τθσ Γερμανίασ. 

Σε πρϊθν περιοχζσ εξόρυξθσ άνκρακα βρίςκονται ςιμερα ενεργά προγράμματα οικιςτικισ ανάπτυξθσ (2750 
εκτάρια με περ. 800 κτίρια κατοικιϊν & γραφείων) ενϊ ακολουκοφν ςχζδια για εμπορικζσ και γεωργικζσ 
εκμεταλλεφςεισ, βιομθχανικά μνθμεία και χϊρουσ αναψυχισ.  

http://www.zf.com/defaultz.asp
http://www.ford.de/
http://www.dillinger.de/
http://www.bosch.de/start/content/language1/html/index.htm
http://www.saarstahl.de/
http://www.festo.com/
http://www.ina.de/content.ina.de/de/index.jsp
http://www.eberspaecher.com/servlet/PB/menu/1013434_l1/
http://www.fresenius.de/
http://www.villeroy-boch.com/
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3) Ανεργία 

Η οικονομικι ανάπτυξθ ζχει επθρεάςει κετικά τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθ Σααρλάνδθ. Τον Απρίλιο του 2018 

ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων ανζργων ανιλκε ςε  32.900 άτομα.  Το ποςοςτό ανεργίασ υποχϊρθςε ςε 6,3%. Στθν 

κατάταξθ ανάμεςα ςτα ομοςπονδιακά κράτθ, θ Σααρλάνδθ καταλαμβάνει τθν 9θ κζςθ. 

 

 
Πηγή: IHK Saarland 

 

Β. Εξέλιξη Οικονομίας Κρατιδίου 
Η οικονομία τθσ Σααρλάνδθσ δείχνει να ζχει ξεπεράςει τθν πρόςφατθ Ευρωπαϊκι οικονομικι κρίςθ και να 

οδθγείται ςταδιακά ςε ανάκαμψθ. Οι επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ του ευρϊ, θ οποία οδιγθςε ιδίωσ ςτθ Νότια Ευρϊπθ 
ςε ςθμαντικζσ αναταράξεισ, κακϊσ και θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και θ πτϊςθ των τιμϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ χάλυβα 
ζχουν αφιςει ζντονα ςθμάδια ςτθν οικονομία κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Λόγω τθσ υψθλισ εξάρτθςθσ του 
κρατιδίου από τισ εξαγωγζσ ςθμειϊκθκε ςτο Κρατίδιο ςθμαντικι φφεςθ ιςχυρότερθ από τον εκνικό μζςο όρο.  
Συνολικά, το ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξικθκε το πρϊτο εξάμθνο του 2017 ςε τρζχουςεσ τιμζσ  κατά 
2,3% και ςε πραγματικοφσ όρουσ κατά  0,9%.  Οι τιμζσ καταναλωτι αυξικθκαν και πάλι περιςςότερο ςτθ 
Σααρλάνδθ το 2017 από ότι τα προθγοφμενα χρόνια. Τθν περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2017, το επίπεδο 
τιμϊν ιταν 1,7% υψθλότερο από ό, τι τθν αντίςτοιχθ περίοδο του προθγοφμενου ζτουσ.  
 
 
 Κλάδος κατασκευής μηχανημάτων 

 
Ο κλάδοσ καταςκευισ μθχανθμάτων ςθμείωςε ςθμαντικι πτϊςθ τθσ παραγωγισ του, παρόλο που είχε ςθμειϊςει 
ςθμαντικι αφξθςθ τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το νευραλγικό τομζα των πωλιςεων τθσ βιομθχανίασ τθσ 
Σααρλάνδθσ, από τον Ιανουάριο ζωσ τον Σεπτζμβριο 2017 ςθμειϊκθκε πτϊςθ των εςόδων κατά 6,7%, με τθν 
εξωτερικι ηιτθςθ να μειϊνεται περιςςότερο. Παράλλθλα, οι νζεσ παραγγελίεσ υποχϊρθςαν δραματικά κατά -
16,5%, και θ  παραγωγι ςθμείωςε ακόμα μεγαλφτερθ πτϊςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ με μείωςθ -5,1%. 
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 Τομζας  αυτοκινητοβιομηχανίας 
 
Η οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Saarland κυριαρχείται από δφο βαςικοφσ τομείσ το 2017, οι οποίοι επθρζαςαν 

κυρίωσ τθν εγχϊρια αυτοκινθτοβιομθχανία ("παραγωγι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και εξαρτθμάτων αυτοκινιτων"). 
Λόγω των αλλαγϊν που ςχετίηονται με τθν παραγωγι ςτθν καταςκευι οχθμάτων, οι απϊλειεσ ςτθν παραγωγι και 
ςτισ πωλιςεισ ζχουν αυξθκεί ςε μεγαλφτερο βακμό. Σε αυτόν τον βαςικό τομζα τθσ βιομθχανίασ, οι πωλιςεισ τουσ 
πρϊτουσ εννζα μινεσ μειϊκθκαν κατά 4,8%, με τισ εγχϊριεσ πωλιςεισ να μειϊνονται κατά 10,1% περιςςότερο από 
τθν εξωτερικι ηιτθςθ (- 0,7%). Παράλλθλα, θ παραγωγι ιταν 3,0% χαμθλότερθ από ό, τι το προθγοφμενο ζτοσ. 
Μετά το μεταβατικό αυτό ςτάδιο θ καταςκευι οχθμάτων κα πρζπει και πάλι να επανακάμψει. Σθμειϊκθκε αφξθςθ 
κατά 14,7% των νζων παραγγελιϊν μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου 2017. 

 
 Σομζασ  χάλυβα 

Η Βιομθχανία του χάλυβα ςτθ Σααρλάνδθ (παραγωγι και επεξεργαςία μετάλλων) βρζκθκε ςτισ ξζνεσ 
αγορζσ κάτω από ακόμα μεγαλφτερθ πίεςθ (- 10,8%) και υπζςτθ απϊλεια κζςεων εργαςίασ. Η παραγωγι χάλυβα 
μειϊκθκε κατά 6,4%, ενϊ οι πωλιςεισ αυξικθκαν ελάχιςτα  +0,3% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. 
 

 
 Καταςκευαςτικόσ τομζασ 

 Ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ του Σάαρλαντ, ιταν ικανοποιθτικόσ το 2017. Οι ειςερχόμενεσ παραγγελίεσ ςτον τομζα 

των βαςικϊν καταςκευϊν αυξικθκαν κατά 6,2% μζχρι τον Σεπτζμβριο 2017, με αποτζλεςμα οι ςυνολικζσ πωλιςεισ 

να παρουςιάςου αφξθςθ  2,1%. Η ϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ φζτοσ προζρχεται κυρίωσ από τθν καταςκευι κατοικιϊν 

και τθν καταςκευι δρόμων. Οι δθμόςιοι φορείσ επζκτειναν επίςθσ ελαφρά τισ καταςκευαςτικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ. Συνολικά, ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ ςτθ Σααρλάνδθ μπορεί να ςυνεχίςει να ζχει καλι πορεία και 

μελλοντικά , παρόλθ τθν απότομθ πτϊςθ των οικοδομικϊν αδειϊν (-18,5%). 

 Σουριςμόσ 

Τζλοσ καλι πορεία ςθμείωςε ο τομζασ του τουριςμοφ ςτο κρατίδιο με όχθμα τθν αφξθςθ των 
διανυκτερεφςεων θ οποία αντανακλά ςε μια ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν περιφερειακι οικονομία και με όχθμα τθν 
καταςκευι ενόσ νζου μεγάλου πάρκου ςτθν περιοχι. Συγκεκριμζνα το 2017 πραγματοποιικθκαν πάνω από 3,0 
εκατομμφρια διανυκτερεφςεισ. Συγκεκριμζνα κατά τo 2017 επιςκζφκθκαν τθν Saarland 1.064.947 άτομα, ςπάηοντασ 
το φράγμα του 1 εκ. επιςκεπτϊν και ςθμειϊνοντασ αφξθςθ +4,3% ςε ςχζςθ με το παρελκόν ζτοσ. 

   
 

Γ. Εξωτερικό Εμπόριο Κρατιδίου 

Το 2017 τόςο οι εξαγωγζσ όςο και οι ειςαγωγζσ παρουςίαςαν αφξθςθ +7,9% και 11,51% αντιςτοίχωσ. Οι ειςαγωγζσ 
αφοροφςαν  κυρίωσ ςε φαρμακευτικά προϊόντα. Ο πιο ςθμαντικόσ εταίροσ ειςαγωγϊν του κρατιδίου εξακολουκεί 
να είναι θ γειτονικι Γαλλία με τον όγκο των ειςαγωγϊν ςχεδόν 2,4 διςεκατομμφρια ευρϊ, και από τθν πλευρά των 
εξαγωγϊν  πάλι θ Γαλλία με 2,3 δισ ευρϊ.  

 
 Εξωτερικό εμπόριο 2004-2017 

Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ 

άαρλαντ άαρλαντ 

Ζτοσ ε εκ € Μεταβολή % ε εκ € Μεταβολή %  

2017 14.306 11,51 16.628 7,90 

2016 12.829 -1,90 15.410 0,85 

2015 14.988 18,56 15,313 11,42 

2014 12.695 10,72 13.792 3,81 

2013 11.465 -8,69 13.313 -9,91 

2012 12.556 -3,02 14.778 0,07 

2011 12.947 20,07 14.768 13,76 
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2010 10.783 13,18 12.982 16,22 

2009 9.527 -13,98 11.170 -19,39 

2008 11.075 1,20 13.857 3,33 

2007 10.944 -0,04 13.410 8,49 

2006 10.948 9,13 12.361 6,96 

2005 10.032 4,78 11.557 11,81 

2004 9.574 34,39 10.336 8,88 
Πθγι: Statistisches Bundesamt 

 
Οι κυριότερεσ εξαγωγζσ τθσ Σααρλάνδθσ αφοροφν ςε αυτοκίνθτα, μθχανζσ και μθχανιματα, προϊόντα από 

ςίδθρο, χάλυβα και άλλα μζταλλα, εξοπλιςμοφσ, πλαςτικά είδθ, όργανα μζτρθςθσ, ςυςκευζσ  παραγωγισ και 
διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, είδθ διατροφισ. 

Τα ςθμαντικότερα προϊόντα που ειςάγει το ανωτζρω κρατίδιο είναι μθχανζσ και εξαρτιματα αυτοκινιτων, 
φαρμακευτικά είδθ, προϊόντα διατροφισ (τυροκομικά και κρεατικά κυρίωσ), ςιδθρομεταλλεφματα και είδθ από 
ςίδθρο ι χάλυβα, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και θλεκτρονικά μθχανιματα. 

1) Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι-2017 

Οι δζκα πρϊτοι εμπορικοί εταίροι του Κρατιδίου του Σάαρλαντ είναι οι χϊρεσ τθσ ΕΕ με προεξάρχουςα 
βεβαίωσ τθν Γαλλία ενϊ εξαγωγικά  οι ΗΠΑ και θ Κίνα ςυγκαταλζγονται ςτισ πρϊτεσ 10 καταδεικνφοντασ τθν 
ςχετικι διαςπορά τθσ εξαγωγικισ τθσ οικονομίασ. Το 2017 θ Γαλλία αποτζλεςε τον βαςικό προοριςμό των 
εξαγωγϊν του κρατιδίου με αξία που ανιλκε ςε περίπου 2,3 δισ €, ςθμειϊνοντασ ςθμαντικι αφξθςθ +14,23% ςε 
ςχζςθ με το 2016.   

ΟΙ 10 ΠΡΩΣΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ ΑΑΡΛΑΝΣ – 2017 

ΦΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΙΑΓΩΓΩΝ / ΦΩΡΕ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΕΕ 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΕ 2017 ΕΞΑΓΩΓΕ 2017 

 
  ΑΠΟ:  

ΑΞΙΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ 
Ε 1000 €  

ΠΡΟ:  
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

Ε 1000 €  
  

1. Γαλλία 2.361.360 Γαλλία           2.304.800 1. 

2. Ιζπανία                    2.359.637 Ηνωμένο Βαζίλειο 2.275.192 2. 

3. Ηνωμένο Βαζίλειο 912.042 ΗΠΑ         1.559.864 3. 

4. Ιηαλία 724.994 Ιηαλία                    1.274.616 4. 

8. Κίνα       586.252 Κίνα       991.184 5. 

5. Ολλανδία                575.559 Πολωνία               673.651 6. 

7. Βέλγιο 557.525 Αυζηρία                669.131 7. 

9. Πολωνία                      541.972 Ιζπανία             665.669 8. 

6. ΗΠΑ 509.736 Ολλανδία 598.326 9. 

10. Τζεχία           454.709 Σλοβακία 423.548 10. 

                 

Πηγή: ΙΗΚ Saarland 

 

2) Η βαρύνουςα θέςη τησ Γαλλίασ ςτην οικονομία του κρατιδίου 
 

Η Γαλλία είναι ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ εταίροσ του κρατιδίου. Σθμαντικότερεσ εξαγωγζσ προσ τθ Γαλλία 
περιλαμβάνουν χυτοςίδθρο, εργαλεία, ςφρματα, άνκρακα και οπτάνκρακα. Μεταξφ των ειςαγωγϊν από τθ Γαλλία 
περιλαμβάνονται το κρζασ και τα προϊόντα αυτοφ, τα μθχανοκίνθτα οχιματα και ςιδθρομεταλλεφματα. 
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 Δξαγωγέρ άαπλαντ ππορ Γαλλία 

ΑΞΙΑ Δ ΥΙΛ € ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΜΔ ΠΡΟΗΓ. ΔΣΟ  % % ΔΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΔΞΑΓΩΓΩΝ 

1.000 € % % 

2017 2.304.800 14,23 13,86 

2016 2.017.623 +12,68 13,09 

2015 1.790.624 5,22 11,72 

2014 1.701.723 -2,68 12,38 

2013 1.748.673 -15,27 13,16 

2012 2.063.777 -14,68 13,96 

2011 2.418.811 10,31 16,38 

2010 2.192.794 12,63 16,89 

2009 1.946.910 -23,44 17,43 

2008 2.543.143 4,99 18,35 

2007 2.422.174 9,27 18,06 

2006 2.216.620 -3,08 17,93 

2005 2.286.998 5,53 19,79 

2004 2.167.221 26,68 20,97 

Πθγι: ΙΗΚ Saarland 

 

 

 

Δισαγωγέρ άαπλαντ από Γαλλία 

Έτορ ΑΞΙΑ Δ ΥΙΛ € ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΜΔ ΠΡΟΗΓ. ΔΣΟ  % % ΔΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΔΙΑΓΩΓΩΝ 

 1.000 €  % 

2017 2.361.360 2,96 16,51 

2016 2.293.407 -0,79 17,88 

2015 2.311.659 36,21 17,68 

2014 1.697.145 1,94 13,43 

2013 1.664.793 -19,79 14,52 

2012 2.075.628 -1,54 16,53 

2011 2.107.989 3,86 16,28 

2010 2.029.681 6,58 18,82 

2009 1.904.325 -20,09 19,99 

2008 2.382.993 -11,41 21,52 

2007 2.689.958 -1,43 24,58 

2006 2.729.034 -2,26 24,93 

2005 2.792.122 1,27 27,83 

2004 2.757.090 -32,80 28,80 

Πηγή: IHK Saarland 

 

 

Από τον ανωτζρω πίνακα γίνεται αντιλθπτι θ ςθμαςία τθσ Γαλλίασ ςτθν οικονομία του Σάαρλαντ, θ 
υφεςιακι τάςθ τθσ οποίασ εμφαίνεται και ςτισ μειϊςεισ των μεταξφ τουσ εμπορικϊν ροϊν το ζτοσ 2012 εξαιτίασ τθσ 
κρίςθσ. Το 2017, τόςο οι εξαγωγζσ,  όςο και οι ειςαγωγζσ προσ Σααρλάνδθ ςε ςχζςθ με τθ Γαλλία παρουςίαςαν 
κετικά πρόςθμα +14,23% και +2,96% αντιςτοίχωσ.  

 

Δ. Εμπορικέσ Συναλλαγέσ Ελλάδοσ- Σάαρλαντ 
 

 Όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω πίνακα το εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Ελλάδοσ με το εν λόγω ομόςπονδο 
κρατίδιο είναι ςτακερά πλεοναςματικό, το οποίο διατθρικθκε και το 2017 και ανιλκε ςε περίπου 4,4 εκ.€ . Το 2017  
οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ υπεριςχφουν πάλι των ειςαγωγϊν μασ παρά τθν μείωςθ τουσ ςε ςχζςθ με το 2016 (-18,6%). 
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Εμπορικζσ υναλλαγζσ Ελλάδοσ - άαρλαντ   2011-2017 

 

ςε 1000 € 

 
 
 

2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Μεταβολή %   

2017-2016 

Ελλθνικζσ 
Εξαγωγζσ   

54.250 
66.608 67.475 81.437 76.890 107.610 116.913 -18,6 

Ελλθνικζσ 
ειςαγωγζσ  

49.892 
61.214 40.712 36.447 44.489 31.614 41.443 -18,5 

Όγκοσ Εμπορίου 104.142 127.822 108.187 117.884 121.379 139.224 158.356 -18,5 

Ιςοηφγιο για τθν 
Ελλάδα  

 
+4.358 +5.394 +26.763 +44.990 +32.401 +75.996 +75.470  

        Πηγή: Statistik Saarland 

 

  

 
Οι  ελλθνικζσ εξαγωγζσ ανιλκαν το 2017 ςε 54,3 εκ. Ευρϊ,  παρουςιάηοντασ μείωςθ -18,6%, ενϊ οι εξαγωγζσ τθσ 
Σααρλάνδθσ προσ τθν Ελλάδα ανιλκαν ςτα 49,9 εκ € το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςθμειϊνοντασ επίςθσ ςθμαντικι 
μείωςθ  -18,5%. 
  Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μια από τισ καλφτερεσ χρονιζσ, το 2008, πριν τθν κρίςθ, ο όγκοσ εμπορίου ανερχόταν 
ςτα 192,47 εκ € με τθν Ελλάδα να εξάγει προσ το Σάαρλαντ προϊόντα & υπθρεςίεσ αξίασ άνω των 130,6 εκ € και να 
ειςάγει αντίςτοιχα προιόντα & υπθρεςίεσ αξίασ άνω των 61,2 εκ €. Η τάςθ αυτι, που ξεκίνθςε το 2007 με 
υπερδιπλαςιαςμό των τότε εξαγωγϊν, μασ δεν κατζςτθ δυνατόν να διατθρθκεί επί μακρόν, κάτι που οφείλεται ςε 
ςυγκυριακοφσ παράγοντεσ (οικονομικι κρίςθ) αλλά και ςε κάποιεσ spot εξαγωγικζσ προςπάκειεσ.  
Εξαγωγζσ 
Το πρϊτο ςε αξία εξαγόμενο προϊόν μασ ςτθ Σααρλάνδθ για το ζτοσ 2017 ιταν τα φαρμακευτικά προϊόντα με 
ςυνολικι αξία που ανζρχεται ςε 29,3 εκ €, ακολουκοφν τα προϊόντα τυριοφ, τα προϊόντα αλουμινίου, το γάλα και 
τα προϊόντα αυτοφ, κακϊσ  και οι ςυςκευζσ για τθν παραγωγι και διανομι θλεκτρονικισ ενζργειασ.  
Οι εξαγωγζσ μασ ςτθ Σάαρλανδθ βαςικά αφοροφν:  
1.Φαρμακευτικά προϊόντα 
2.Προϊόντα βιομθχανικισ προζλευςθσ και ειδικότερα ςυςκευζσ για τθν παραγωγι και διανομι θλεκτρικισ 
ενζργειασ 
3.Είδθ διατροφισ (Τυρί ηωικισ προζλευςθσ, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κονςερβοποιθμζνα φροφτα, κραςί) 
4. Προϊόντα αλουμινίου 
 
Παρατίκεται κατωτζρω Πίνακασ με τα 10 πρϊτα ςε αξία προϊόντα ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ το κρατίδιο τθσ 
Σααρλάνδθσ για το ζτοσ 2017: 

Ελληνικές Εξαγωγές – Σααρλάνδη 2017 

α/α Σε 1000€  Πποϊόν 

1 29.272 Φαπμακεςηικά 
Πποϊόνηα 

2 17.922 Τςπί 

3 1.586 Πποϊόνηα αλοςμινίος 

4 1.155 Γάλα και πποϊόνηα 
αςηού 

5 811 Σςζκεςέρ για ηην 
παπαγωγή και ηη 
διανομή ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ 

6 182 Καοςηζούκ 

7 160 Κονζεπβοποιημένα 
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θπούηα 

8 143 Οινοπνεςμαηώδη 

9 135 Χημικά Πποϊόνηα 

10 143 Κπαζί 

Πηγή: Statistisches Amt  Saarland  
 
 
Ειςαγωγζσ 

Οι εξαγωγζσ τθσ Σααρλάνδθσ προσ τθν Ελλάδα αφοροφν κυρίωσ οχιματα παντόσ τφπου (επιβατθγά, 
αγροτικά κλπ) και μθχανζσ διαφόρων τφπων ενϊ, ςε μικρότερο βακμό, ςωλινεσ απο χάλυβα, φάρμακα, πλαςτικά 
είδθ, φαρμακευτικά, ςυςκευζσ για τθν παραγωγι και διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ, μθχανιματα, είδθ αρτοποιίασ, 
μπφρα κ.α. 
Το πρϊτο ςε αξία ειςαγόμενο προϊόν μασ από τθ Σααρλάνδθ για το ζτοσ 2017 ιταν τα φφλλα ςιδιρου/χάλυβα με 
αξία 10,6 εκ€ και ακολουκοφν τα επιβατθγά αυτοκίνθτα, με 6,6 εκ€, τα φαρμακευτικά προϊόντα με ςυνολικι αξία 
που ανζρχεται ςε 6,1 εκ. , μθχανζσ με 5,5 εκ€ και προϊόντα αρτοποιίασ με 3,5 εκ€. ακολουκοφν τα προϊόντα τυριοφ, 
το γάλα και οι ςυςκευζσ για τθν παραγωγι και διανομι θλεκτρονικισ ενζργειασ.  
Παρατίκεται κατωτζρω Πίνακασ με τα 10 πρϊτα ςε αξία προϊόντα ειςαγόμενα προϊόντα από το κρατίδιο τθσ 
Σααρλάνδθσ για το ζτοσ 2017: 

Ελληνικές  Εισαγωγές Σααρλάνδη 2017 

   

α/α Σε 1000€ Πποϊόν 

1 10.660 Φύλλα ζιδήπος ή σάλςβα 

2 6.565 Επιβαηηγά αςηοκίνηηα 

3 6.103 Φαπμακεςηικά πποϊόνηα  

4 5.472 Μησανέρ 

5 3.486 Πποϊόνηα απηοποιίαρ 

6 2.924 Πποϊόνηα από πλαζηικέρ ύλερ 

7 2.687 Πποϊόνηα πεηπελαίος 

8 1.997 Πποϊόνηα από καοςηζούκ 

9 1.063 Κόνηπα πλακέρ/μοπιοζανίδερ κλπ 

10 932 Εξαπηήμαηα για μησανοκίνηηα 
οσήμαηα-ανηαλλακηικά αςηοκινήηων 

Πηγή: Statistisches Amt  Saarland  

 
Όπωσ προαναφζρκθκε θ Σααρλάνδθ ςτο πλαίςιο τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ με τισ γείτονεσ χϊρεσ, Γαλλία, 

Βζλγιο, Λουξεμβοφργο ζχει καταςτεί ςταδιακά πλατφόρμα εμπορίου για πολλζσ διεκνείσ εταιρείεσ που μζςω αυτισ 
διοχετεφουν προϊόντα τουσ ςτισ εν λόγω αγορζσ. Με αυτό το πρίςμα αποτελεί μια - εν δυνάμει - ςθμαντικι αγορά 
για τα ελλθνικά προϊόντα & υπθρεςίεσ, πικανότατα δε πρόςφορο πεδίο ςυνεργαςίασ και μεταξφ εταιρειϊν Logistics 
των δυο χωρϊν.   

 

Πάρις Νίκολης 

ύμβουλος ΟΕΤ Α΄ 

Μαρία Βασιλάκη 

Γραμματέας ΟΕΤ Α΄ 


