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ΘΔΜΑ: 

 

Ο Κλάδορ ηων εθοδιαζηικών αλςζίδων (logistics) ζηη Γεπμανία 

 

Παξαζέηνπκε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαηόπηλ έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

Γξαθείν καο ζρεηηθά κε ηνλ γεξκαληθό θιάδν ησλ Logistics, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο 

έλαο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θαη πιένλ πξνζνδνθόξσλ ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. 

Ο θιάδνο ησλ logistics ζηελ Οκνζπνλδηαθή Δεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο αλαθέξεηαη ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο πξνώζεζεο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

ζπζθεπαζίαο θαη απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θιάδνπο ζηε Γεξκαλία. Από 

ηνπο πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο, απηέο ησλ κεηαθνξώλ κε πνζνζηό 47% θαηέρνπλ ηε 

κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ γεξκαληθή αγνξά logistics αθνινπζνύκελεο από ηηο ππεξεζίεο 

απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο. Όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηνπ θιάδνπ, ην 

Ακβνύξγν, ε πεξηνρή ηνπ Ρνπξ θαη ε ηνπηγθάξδε είλαη από ηηο πην δπλακηθέο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαπηύζζεηαη ν θιάδνο ησλ logistics ζηε Γεξκαλία. ηηο πισηέο 

κεηαθνξέο, ην ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηεο Γεξκαλίαο είλαη ην ιηκάλη ηνπ Νηνύηζκπνπξγθ 

από ην νπνίν δηαηέζεθαλ ην 2018, πεξίπνπ 48 εθαηνκκύξηα ηόλνη αγαζώλ. Αθνινπζνύλ 

ηα ιηκάληα ηνπ Ακβνύξγνπ θαη ηεο Κνισλίαο. 

ύκθσλα κε πξόζθαηεο κειέηεο ε γεξκαληθή βηνκεραλία ησλ logistics, παξνπζίαζε ην 

2019 έζνδα 279 δηο. €. Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2009, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα 1, ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ θιάδνπ ζπλερώο απμάλεηαη.  

https://de.statista.com/themen/1438/logistikunternehmen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/277504/umfrage/dynamischste-logistikregionen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38266/umfrage/gueterumschlag-in-den-haefen-der-binnenschifffahrt/


Πίνακαρ 1: Δξέλιξη ηος ηζίπος ζηον κλάδο Logistics ζηη Γεπμανία από ηο 1995-

2019 (ζε διρ. €) 

 

Η Γεξκαλία είλαη ε ρώξα ζηελ Επξώπε κε ηνλ πςειόηεξν θύθιν εξγαζηώλ ζηελ αγνξά 

logistics θαη θαηέρεη ην 25% ζην 1,12 ηξηο € ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο αγνξάο. Οη ιόγνη 

γηα ηελ επηηπρία ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο logistics πεξηιακβάλνπλ, όρη κόλν ηελ 

θεληξηθή γεσγξαθηθή ζέζε, αιιά θαη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ, ησλ 

ππνδνκώλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ. Ωο γλσζηόλ, ν έιεγρνο ηεο ξνήο 

αγαζώλ θαη πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη ε κεηαθνξά αγαζώλ θαη ε απνζήθεπζή ηνπο είλαη 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνύλ ππεξαμία ζηελ νηθνλνκία κηαο 

ρώξαο.  

ηε γεξκαληθή αγνξά logistics δξαζηεξηνπνηνύληαη θπξίσο πνιιέο κεζαίεο εηαηξείεο 

αιιά θαη θάπνηεο κεγάιεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Deutsche Post DHL (κε ην κεγαιύηεξν 

ηδίξν ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξόληα), ε Deutsch Bahn Mobility Logistics AG, ε Dachser 

θαη ε Kühne & Nagel. πλνιηθά δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηό ηνλ ηνκέα, πεξί ηηο 60.000 

εηαηξείεο. 

Ο πνιύ αλαπηπζζόκελνο ηνκέαο ησλ logistics, κε πεξίπνπ 3 εθ. απαζρνινύκελνπο 

θαηαηάζζεηαη ηξίηνο δπλακηθόηεξνο θιάδνο κεηά ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ην 

εκπόξην ελώ αθνινπζείηαη από ηε βηνκεραλία ειεθηξνληθώλ θαη ηε κεραλνινγία. ηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα 2 παξαηεξείηαη ε εμέιημε θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ ηδίξνπ ηνπ 

ηνκέα θαη παξάιιεια εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηόλ. ύκθσλα κε ην 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72734/umfrage/volumen-vom-logistikmarkt-in-europa-nach-einzelnen-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72734/umfrage/volumen-vom-logistikmarkt-in-europa-nach-einzelnen-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72734/umfrage/volumen-vom-logistikmarkt-in-europa-nach-einzelnen-laendern/


γξάθεκα γηα ην 2020, παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηνπο δύν δείθηεο ιόγσ ηεο θξίζεο ηνπ 

θνξσλντνύ, αληί γηα κηα αύμεζε όπσο ζα αλακελόηαλ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

 

Πίνακαρ 2: Σζίπορ και απαζσολούμενοι ζηον ηομέα Logistics ζηη Γεπμανία καηά 

ηα ηελεςηαία σπόνια 

 

 

ε παγθόζκηα ζύγθξηζε, νη πνιύ απνδνηηθέο δνκέο ηεο Γεξκαλίαο απμάλνπλ ηε δηεζλή 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο βηνκεραλίαο ηεο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ηεο εκπνξίνπ. Γη’ απηό ην 

ιόγν πνιιέο εηαηξείεο απνθαζίδνπλ λα παξάγνπλ ζηε Γεξκαλία θαη λα εμάγνπλ ηα 

πξντόληα ηνπο πξνο όιν ηνλ θόζκν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδώ όηη ην γεξκαληθό θξάηνο 

ζπκκεηέρεη ζηνλ ηνκέα Logistics ηεο ρώξαο θπξίσο κε ηελ πξσηνβνπιία Logistics 

Alliance Germany. πγθεθξηκέλα ε γεξκαληθή θπβέξλεζε ζέινληαο λα εθκεηαιιεπηεί 

ηηο πξννπηηθέο πνπ ηεο πξνζθέξεη ν πνιύ δπλακηθόο απηόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, 

αλέπηπμε έλα έξγν ύκπξαμεο Δεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Σνκέα (ΔΙΣ) κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Ψεθηαθώλ Τπνδνκώλ κε απνηέιεζκα 

λα παξέρνληαη ιύζεηο θαη λα πξνηείλνληαη δηάθνξεο ζπλδέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ ππνθαηεγνξηώλ  ηνπ θιάδνπ. 



Πίνακαρ 3: ςνολικόρ Γείκηηρ Logistics ζηη Γεπμανία 

 

 

Σν παξαπάλσ γξάθεκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο εηαηξεηώλ Logistics, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηξεηο βαζηθνύο δείθηεο ηνπ θιάδνπ –επηρεηξεκαηηθή θαηάζηαζε, 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο θαη επηρεηξεκαηηθό θιίκα- απεηθνλίδεη ηελ πνξεία πνπ 

αθνινύζεζε ν θιάδνο θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηαιήγνληαο ζην ηξέρνλ έηνο. Μεηά 

ην πξώην πεληάκελν ηξέρνληνο έηνπο, όπνπ ε πνξεία ησλ ηξηώλ δεηθηώλ θαη επνκέλσο 

ηνπ θιάδνπ είλαη θαηαθόξπθα πησηηθή θαη κάιηζηα άγγημε επίπεδα θξίζεο ηνπ 2009, 

ζρεδόλ αθνινπζεί ηώξα κηα νινέλα θαη αλνδηθή πνξεία ζρεκαηίδνληαο έλα «V» ζην 

γξάθεκα θαη αλαδεηθλύνληαο όρη κόλν ηελ πξνζπέξαζε ηνπ ζθνπέινπ ηεο παλδεκίαο 

θαη ηελ αλάθακςε ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεγάιεο απηήο 

βηνκεραλίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο.  

 


