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Επιπτώσεις  
επί των ελληνικών 

εξαγωγών:::: 
Οι 3 κυριώτερες κατηγορίες 
των εξαγωγών µας (φάρµακα, 
ενδύµατα, µηχανές)  δεν 
επηρεάζονται καθόλου από 
την µεταβολή της µεγέθους 
της οµογένειας. Ωστόσο, η 
κατηγορία των τροφίµων—
ποτών, στον βαθµό που τα 
προϊόντα, ιδίως οίνου, 
διακινούνται µέσω των 
ελληνικών εστιατορίων ή 
απευθύνονται στο οµογενει-
ακό κοινό µέσω τοπικών 
καταστηµάτων, είναι πιο 
ευάλωτη στην µείωση του 
αγοραστικού της κοινού.  
Προκύπτει συνεπώς, ξανά, η 
ανάγκη επαναπροσανατο-
λισµού σηµαντικού ποσοστού 
των  ε ξαγ ωγ ι κ ών  µ ας 
εταιρειών προς τον καθ’ 
εαυτό Γερµανό καταναλωτή 
και η ανάπτυξη προϊόντων 
που µέσω συνεργασιών µε 
ισχυρές εταιρείες διανοµής θα 
στοχεύουν σε µία θέση στα 
ρ ά φ ι α  τ ω ν  µ ε γ ά λ ω ν 
α λ υ σ σ ί δ ω ν  λ ι α ν ι κ ή ς 
π ώ λ η σ η ς ,  ώ σ τ ε  ν α 
εξασφαλισθεί η παρουσία 
τους στην αγορά στο µέλλον. 
Άλλες κατηγορίες, όπως 
α λ ο υ µ ί ν ι ο ,  µ ε τ α λ λ ι κ ά 
προ ϊόντα ,  κ .λ . π .  δεν 
υφίστανται συνέπειες από την 
µείωση της οµογένειας. 

∆ιατηρείται και το 2008 η 
πτωτική τάση σε ό,τι 
αφορά το µέγεθος της 
ελληνικής οµογένειας 
στην Γερµανία, σύµφωνα 
µε πρόσφατα στοιχεία της 
Γερµανικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας DESTATIS.  

O αριθµός των ελληνικής 
καταγωγής κατοίκων της 
Γερµανίας, που δεν είναι 
Γερµανοί πολίτες, έπεσε 
το 2008 στις 287,5 χιλ. 
άτοµα από τα 294,9 χιλ. 
άτοµα το 2007. Το ποσοστό 
µείωσης ανήλθε σε 2,6%.  

Κατά την τελευταία οκταετία η 
πτώση είναι συνεχής και 
εκτιµάται ότι οφείλεται στην 
επι-στροφή στην Ελλάδα 
ιδίως των µεταναστών, οι 
οποίοι ολοκλή-ρωσαν τον 
εργάσιµο κύκλο στην 
Γερµανία και εξερχόµενοι σε 
σύνταξη επιστρέφουν στην 
πατρίδα. Μεταξύ 2001-2008 η 
µείωση της οµογένειας 
ανήλθε σε 20,1%. 

Σε ό,τι αφορά τα επί µέρους 
κρατίδια, σε όλα καταγρά-
φεται µείωση κατά την τελευ-
ταία διετία, µε εξαίρεση την 
Βρέµη όπου καταγράφεται 
αύξηση κατά 19,2% και το 
Βερολίνο κατά 1,6%. Η 
πτώση είναι µεγαλύτερη στα 
κρατίδια της Σαξωνίας και 
Sachsen-Anhalt µε –4,5%. Τα 
κρατίδια µε την µεγαλύτερη 
συγκέντρωση οµογενών είναι 
η B.Ρηνανία—Βεστφαλία µε 
88,3 χιλ. Άτοµα και η Βάδη-
Βυττεµβέργη µε 68,2 χιλ.  

Μείωση του ελληνισµού της Γερµανίας 

Οικονοµικές & Επιχειρηµατικές 
Ειδήσεις από την Γερµανία 
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    Συνεισφορά κειµένων::::    
 Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντύσσελντορφ 
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Έτος

Kρατίδιο 2007 2008 Μεταβολή

Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία 90.731 88.307 -2,7%
Βάδη - Βυττεμβέργη 70.227 68.194 -3,0%
Βαυαρία 57.214 55.562 -3,0%
Έσση 29.228 28.434 -2,8%
Κάτω Σαξωνία 15.362 14.876 -3,3%
Βερολίνο 9.018 9.161 1,6%
Rheinland-Pfalz 7.242 6.956 -4,1%
Αμβούργο 6.008 5.971 -0,6%
Schleswig-Holstein 3.460 3.430 -0,9%
Βρέμη 1.272 1.574 19,2%
Σαξωνία 1.551 1.484 -4,5%
Σααρλάνδη 994 989 -0,5%
Sachsen-Anhalt 911 872 -4,5%
Βραδεμβούργο 660 662 0,3%
Θουριγγία 517 507 -2,0%

Mecklenburg-Vorpommern 496 506 2,0%
Σύνολο 294.891 287.485 -2,6%

Πηγή: DESTATIS

Πολίτες ελληνκής καταγωγής ανά ομόσπονδο κρατίδιο Γερμανίας
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Πτώση των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερµανία 

Aρνητική για την χώρα µας είναι η 
εξέλιξη του εµπορικού ισοζυγίου της µε 
την Γερµανία κατά το 2008. Οι ελληνικές 
εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,03% 
έναντι του 2007, στο επίπεδο του €1,82 
δισ. από €1,98 δισ. το 2007 και €1,88 
δισ. το 2006. Συνεπεία της πτώσης, 
Γερµανία υποχώρησε το 2008 στην 2η 
θέση των σηµαντικών αγοραστών 
ελληνικών προϊόντων, παραχωρώντας 
την 1η θέση στην Ιταλία. 

Οι γερµανικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 1,74% φθάνοντας τα €7,24 δισ.  To 
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου διευρ
-ύνθηκε εις βάρος της χώρας µας κατά 
5,51% και έφθασε τα €5,42 δισ. Ο όγκος 
του διµερούς εµπορίου µειώθηκε κατά 
0,39%, λόγω της πτώσης των 
ελληνικών εξαγωγών  και ανήλθε σε 
€9,06 δισ. 

Τα κυριώτερα εξαγώγιµα προϊόντα µας 
ήταν τα φάρµακα (αξία €320 εκ., -4,6% 
από 2007), τα πλεκτά ενδύµατα (€172 
εκ., -17%) και οι µηχανές ήχου και 
εικόνας,  που περιλαµβάνουν κυρίως 
µέρη τηλεφωνικών συσκευών και 
µόντεµ (€156 εκ., -1,2%). Αύξηση 
καταγράφου ν ο ι  περ ισσότερες 
κατηγορίες τροφίµων και ποτών, όπως 
τα παρασκευασµένα λαχανικά και 
φρούτα (€130 εκ., +0,9%), τα φρούτα 
(€115 εκ., +12,7%), τα γαλακτοκοµικά 
(€69,5 εκ., +21,7%), και τα ποτά (€51,7 
εκ., +7,9%). 

Η οικονοµική κρίση επηρεάζει και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Γερµανίας 

του συνόλου των εταιρειών.  

Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις 
της κρίσης στις ΜΜΕ, αν και 
συνήθως δεν τραβούν τα 
φώτα της δηµοσιότητας, λόγω 
των µ ικρών µεγεθών, 
εκτιµάται ότι θα εντείνουν 
πολλαπλώς τις συνέπειες για 
το σύνολο της γερµανικής 
οιικονοµίας. 

Οι συνέπειες θα εκδηλωθούν 
µε µείωση των εσόδων, 
απώλεια θέσεων εργασίας και 
ακυρώσεις παραγγελιών και 
συµβολαίων. Οι ειδικοί  
προβλέπουν ότι ο αριθµός 
των πτωχεύσεων θα αυξηθεί 
κατά 15% σε 35.000 
επιχειρήσεις το 2008. Ήδη 

Μετά από τις Τράπεζες και τις 
µεγάλες επιχειρήσεις, τα 
µεγέθη πλέον δείχνουν ότι η 
οικονοµική κρίση επηρεάζει 
δ υ σ µ ε ν ώ ς  κ α ι  τ ι ς 
µικροµεσαίες γερµανικές 
επιχειρήσεις. Οι µετρήσεις 
εµφανίζουν τις ΜΜΕ να 
διανύουν την πιο απαισόδοξη 
φάση της µεταπολεµικής 
οικονοµικής ιστορίας της 
Γερµανίας. Βάσει µελέτης πο 
υ εκπόνησε η κρατική 
Αναπτυξιακή  Tράπεζα KfW, 
από κοινού µε τα οικονοµικά 
Ινστιτούτα IfM Bonn, RWI 
Essen και ZEW Mannheim, η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
ΜΜΕ εκτιµά ότι επιδεινωθούν 
περαιτέρω οι οικονοµικές 

σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ν τ ό ς  τ ω ν 
εποµένων 12 µηνών, ενώ το 
42% αναµένει µείωση του 
κύκλου εργασιών. Στην 
Γερµανία υπάρχουν 3,58 
ΜΜΕ που θεωρούνται η 
ραχοκοκκαλιά της οικονοµίας. 
Το θαύµα των γερµανικών 
εξαγωγών στηρίζεται όχι τόσο 
στις γνωστές µεγάλες 
εταιρείες αλλά κυρίως στις 
ΜΜΕ, οι οποίες εξάγουν ένα 
τεράστιο εύρος προϊόντων, 
σ υ χ ν ά  κ α ι ν ο τ ο µ ι κ ώ ν , 
καλύπτοντας µικρά τµήµατα 
της αγοράς. ΟΙ ΜΜΕ 
απασχολούν τα 2/3 του 
συνόλου των εργαζοµένων αν 
και συγκεντρώνουν µόνον το 
40% του κύκλου εργασιών 

γίνεται ευρεία χρήση της 
µερικής απασχόλησης και 
έ χ ο υ ν  α ν α σ τ α λ ε ί  τ α 
περισσότερα επενδυτικά 
σχέδια. Ανάλογη είναι η 
κατάσταση και µεταξύ των 
µ ε γ ά λ ο υ  µ ε γ έ θ ο υ ς 
επιχειρήσεων.  Έως τώρα, 
όµως, η κατάσταση ήταν 
καλύτερη ως προς τις ΜΜΕ.  

Παρ’ όλό που η κυβέρνηση 
δεν έχει αναθεωρήσει ακόµη 
τον στόχο του –2,6% 
αναφορικά µε την εξέλιξη του 
ΑΕΠ για το 2008, πολλοί µη 
κυβερνητικοί φορείς και 
ειδικοί, αλλά και ο ΟΟΣΑ, 
εκτιµούν ότι η συρρίκωνση 
του ΑΕΠ θα είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερη και θα κυµανθεί 

1,88

6,37

-4,49

1,98

7,11

-5,13

1,82

7,24

-5,42

Ελληνικές εξαγωγές

Γερμανικές εξαγωγές

Έλλειμμα

Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Γερμανίας 2006-
2008 (σε δισ. €)

2008

2007

2006

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερµανία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερµανία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερµανία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερµανία ----    Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε €€€€ 
     2008200820082008 2007200720072007 MMMMεταβολή 2007/08εταβολή 2007/08εταβολή 2007/08εταβολή 2007/08 

Φαρµακευτικά προϊόντα 319.930.375 335.508.619 -4,6% 
Ενδύµατα πλεκτά 172.022.702 206.936.163 -16,9% 
Μηχανές ήχου και εικόνας 155.890.904 157.825.026 -1,2% 
Παρασκευάσµατα 
λαχανικών, φρούτων 

130.054.179 128.908.331 0,9% 

Φρούτα, καρποί 115.331.702 102.358.695 12,7% 
Αργίλιο (αλουµίνιο) και 
προϊόντα αυτού 

100.726.543 105.945.949 -4,9% 

Γαλακτοκοµικά προϊόντα 69.483.993 57.110.649 21,7% 
Εµπιστευτικά 66.368.200 158.966.868 -58,3% 
Λαχανικά 62.909.920 70.958.273 -11,3% 
Λέβητες, µηχανές, 
συσκευές 

54.405.536 70.948.547 -23,3% 

Ποτά 51.731.046 47.922.778 7,9% 
    Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου 
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Εξέλιξη εισαγωγών οίνου στην Γερµανία Εξέλιξη εισαγωγών οίνου στην Γερµανία Εξέλιξη εισαγωγών οίνου στην Γερµανία Εξέλιξη εισαγωγών οίνου στην Γερµανία     

Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία 

Χώρα Εκ. Λίτρα 
Μεταβολή 

2007/2008 (%) 
Κατάταξη 

2008 
Κατάταξη 

2007 

Ιταλία 601,4 -7,8 1 1 
Ισπανία 252,8 2,1 2 3 
Γαλλία 250,1 -3,8 3 2 

Ν. Αφρική 68,1 17,7 4 5 
Χιλή 54,7 -13 5 4 
ΗΠΑ 44,1 -5,7 6 6 

Αυστρία 36,8 -0,8 7 9 
ΠΓΔΜ 35,1 -7,6 8 8 

Αυστραλία 30,1 -33,6 9 7 
Πορτογαλία 16,7 8,8 10 10 

   

  

Οι εισαγωγές οίνου της 
Γερµανίας µειώθηκαν το 
2008 κατά 5,8% σε 
όρους ποσότητας και 
περιορίσθηκαν στα 1,45 
δισ. λίτρα. Ωστόσο, οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν σε 
όρους αξίας κατά 1%, 
φθάνοντας τα €2,13 δισ..  

Η µεγαλύτερη ποσότητα 
εισαγωγών προήλθε από 
την Ιταλία, ενώ η Ισπανία 
για πρώτη φορά 
κατέλαβε την δεύτερη 
θέση ανάµεσα στους 
προµηθευτές οίνου της 
Γερµανίας, ξεπερνώντας 
την Γαλλία.  

Την µεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση 
πέτυχε η Ν. Αφρική, η 
οποία αύξησε τις 
εξαγόµενες ποσότητες 
κατά΄17,7%, ενώ την 
µεγαλύτερη µείωση 
σηµείωσαν κατά 30,1% 
οι εξαγωγές της 
Αυστραλίας. 

Οι εισαγωγές από την 
Ελλάδα έφθασαν τα 
12,21 εκ. λίτρα (έναντι 
11,92 το 2007).   

Βαρόμετρο καταναλωτικών προθέσεων * (% ερωτηθέντων) 
 

 Ιανουάριος 2009 Φεβρουάριος 2009 

  
περισσότε

ρο 
το ίδιο λιγότερο 

περισσότε
ρο 

το ίδιο λιγότερο 

Τρόφιμα 7 86 6 9 80 9 
Οινοπνευματώδη, Καφές κ.ά. 7 66 26 6 66 27 
Είδη καθαρισμού 1 91 7 1 88 9 
Είδη προσωπικής φροντίδας 7 83 10 5 83 10 
Ένδυση/Υπόδηση 13 63 23 12 57 29 
Αυτοκίνητο 13 57 28 11 51 33 
Οικιακές συσκευές 5 64 30 4 62 31 
Ηλεκτρονικές συσκευές 10 55 34 10 55 32 
Αγαθά πολυτελείας 7 52 39 7 48 42 
Ελεύθερος χρόνος 17 68 14 13 63 21 
Διακοπές, ταξίδια 22 56 21 19 53 26 
Πηγή: LZ, Grey             

 
* Ερώτηση:                    Σκοπεύετε στους επόμενους 12 μήνες να δαπανήσετε ποσό  

μεγαλύτερο, το ίδιο ή μικρότερο για τα ακόλουθα πράγματα,  
σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες; 

 

Η οικονοµική κρίση επηρεάζει Η οικονοµική κρίση επηρεάζει Η οικονοµική κρίση επηρεάζει Η οικονοµική κρίση επηρεάζει     

την καταναλωτική συµπεριφορά των Γερµανών την καταναλωτική συµπεριφορά των Γερµανών την καταναλωτική συµπεριφορά των Γερµανών την καταναλωτική συµπεριφορά των Γερµανών     

Οι επιδράσεις της οικονοµικής 
κρίσης στην καταναλωτική 
συµπεριφορά γίνονται όλο και 
πιο εµφανείς, όπως προκύπτει 
από την έρευνα - «βαρόµετρο» 
της διαφηµιστικής εταιρείας  
Grey, που πραγµατοποιήθηκε για 
την κλαδική εφηµερίδα Le-
bensmittel Zeitung σε 4 µεγάλες 
πόλεις της Γερµανίας (Αµβούργο, 
Βερολίνο, Ντύσσελντορφ, 
Φρανκφούρτη).  

Οι καταναλωτές δήλωσαν ότι 
σκοπεύουν να διατηρήσουν 
σταθερές τις δαπάνες τους για 
τρόφιµα, ποτά και είδη 
προσωπικής φροντίδας και να 
περιορίσουν τις δαπάνες που 
αφορούν αγαθά πολυτελείας, 
αυτοκίνητο και ηλεκτρονικές 
συσκευές, ενώ ένας στους τρεις 
ερωτηθέντες κατονόµασε ως 
αιτία περιορισµού της 
καταναλωτικής δαπάνης την 
επιδείνωση της οικονοµικής του 
κατάστασης και όχι την αύξηση 
της αποταµίευσης.  
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Αναδιάρθρωση επιχειρηµατικών Οµίλων 

ThyssenKrupp AGThyssenKrupp AGThyssenKrupp AGThyssenKrupp AG        

    

Με στόχο την εξοικονόµηση 
δαπανών ύψους 500 εκ. € 
ετησίως, ο όµιλος ThyssenK-
rupp AG προχωρά σε ριζική 
αναδιάρθρωση. Οι τοµείς 
χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας 
και υπηρεσίες συγχωνεύονται 
στον νέο τοµέα «Υλικά», ενώ οι 
τοµείς των ναυπηγικών 
εργασιών, κατασκευής εγκατα-
στάσεων και κατασκευής 
ανελκυστήρων συγχωνεύονται 
στον τοµέα «Τεχνολογία».  

Ο όµιλος θα λειτουργήσει µε τη 
νέα αυτή δοµή από 1.10.2009, 
ενώ, βάσει πληροφοριών των 
Financial Times Deutschland, 
θα περικοπούν 3000 θέσεις 
εργασίας.  

Η ThyssenKrupp έχει υποστεί 
σηµαντική πτώση της ζήτησης 
και οι εκτιµήσεις των αναλυτών 
είναι ότι στο τρέχον οικονοµικό 
έτος 2008/2009 θα έχει κέρδη 
(ΕΒΙΤ) ύψους µόλις 260 εκ. €, 
έναντι 3.503 εκ. € το 2007 / 

RheinwerkRheinwerkRheinwerkRheinwerk————Norsk HydroNorsk HydroNorsk HydroNorsk Hydro    

    

Το µεγαλύτερο εργοστάσιο 
αλουµινίου της Γερµανίας 
Rheinwerk στο Neuss έκλεισε 
στις αρχές Φεβρουαρίου. Το 
εργοστάσιο ανήκει στον 
νορβηγική Norsk Hydro (5ο 
µεγαλύτερο παραγωγό 
αλουµινίου παγκοσµίως) και έχει 
παραγωγική δυνατότητα 
230.000 ετησίως. Ωστόσο 
εξαιτίας της υψηλής τιµής του 
ηλεκτρικού ρεύµατος και της 
πτώσης της τιµής του 
αλουµινίου, η λειτουργία του 
εργοστασίου ήταν ζηµιογόνα 
κατά €300 χιλ ηµερησίως. 
Παρά την διαµεσολάβηση του 
Υπουργείου Οικονοµίας της Β. 
Ρηνανίας—Βεστφαλίας για την 
διαπραγµάτευση νέου 
συµβολαίου παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος µε την 
εταιρεία RWE, η Norsk Hydro 
αποφάσισε την διακοπή της 
λειτουργίας του εργοστασίου 
στο Neuss, ενώ µέχρι το τέλος 
του έτους θα εγκαινιασθεί νέο 

GeaGeaGeaGea    

    

Κύκλο εργασιών για πρώτη 
φορά άνω των €5 δισ. και 
κέρδη-ρεκόρ ύψους €504,2 εκ. 
(ΕΒΙΤ) εµφάνισε το 2008 ο 
µεγαλύτερος όµιλος κατασκευ-
ής µηχανολογικού εξοπλισµού 
της Γερµανίας Gea, µε έδρα το 
Bochum και παρουσία σε 50 
χώρες.  Παρ’ όλα αυτά ο ∆/νων 
Σύµβουλος, κ. Jürg Oleas, 
ανακοίνωσε ότι για την 
διασφάλιση της ευρωστίας της 
επιχείρησης το 2009 θα 
ληφθούν µέτρα, όπως περιο-
ρισµός των υπερωριών, 
µειωµένο ωράριο και περικοπή 
θέσεων εργασίας. Οι παραγ-
γελίες της εταιρείας µειώθηκαν 
κατά το δίµηνο Ιανουαρίου—
Φεβρουαρίου 2009 κατά 20%. 
Η Gea είναι σε καλύτερη θέση 
σε σχέση µε άλλες γερµανικές 
επιχειρήσεις του κλάδου που 
εµφάνισαν µείωση παραγγελιών 
κατά 42%, καθώς έχει πολύ 
µεγάλο εύρος προϊόντων 
(ενέργεια, τρόφιµα, ποτά, 

Gildemeister AGGildemeister AGGildemeister AGGildemeister AG————Mori Seiki Mori Seiki Mori Seiki Mori Seiki 
LTDLTDLTDLTD    

    
Λίγες µέρες µετά την 
ανακοίνωση του ισολογισµού-
ρεκόρ για το 2008 (κύκλος 
εργασιών €1.904 εκ. (+22%) 
και κέρδη (ΕΒΙΤ) €158,2 εκ., η 
Gildemeister AG, από τις µεγα-
λύτερες κατασκευαστικές εται-
ρείες µηχανών για εργαλεία της 
Γερµανίας, προχωρά σε στρατη-
γική συνεργασία µε την 
ιαπωνική εταιρεία Mori Seiki 
Co. LTD.   

Οι δύο εταιρείες πρόκειται να 
συνεργασθούν στην παραγωγή, 
την ανάπτυξη, την διανοµή και 
τις προµήθειες, µε στόχο την 
εξοικονόµηση δαπανών ύψους 
€15 εκ.  ετησίως. 

Στόχος είναι να αντιµετωπίσουν 
την µείωση της ζήτησης των 
προϊόντων τους, που 
αναµένεται να φθάσει το 50% 
κατά το πρώτο τρίµηνο 2009 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
του 2008.... 

Η Η Η Η RWERWERWERWE    προχωρά σε πώληση προχωρά σε πώληση προχωρά σε πώληση προχωρά σε πώληση     
του δικτύου φυσικού αερίου του δικτύου φυσικού αερίου του δικτύου φυσικού αερίου του δικτύου φυσικού αερίου     

    

Η διαδικασία καταγγελίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναν-
τίον της RWE, που κινήθηκε το 
2007, δεν θα συνεχισθεί. Η Ε.Ε.  
συναίνεσε στην πρόταση της 
εταιρείας να πωλήσει το δίκτυο 
φυσικού αερίου της. Το δίκτυο 
φυσικού αερίου της RWE έχει 
µήκος 4.100 χλµ., αποτελώντας 
περίπου το ένα δέκατο του 
συνολικού δικτύου της χώρας, 
και εκτείνεται κυρίως στη Β. 
Ρηνανία - Βεστφαλία και στην 
Κάτω Σαξωνία. Ενδιαφέρον για 
την αγορά του δικτύου έχει ήδη 
εκδηλωθεί από µία κοινοπραξία 
36 δηµοτικών παρόχων 
(Stadtwerke) σε συνεργασία µε 
την ολλανδική Gasunie, ενώ 
εκτιµάται ότι η τιµή εξαγοράς 
του δικτύου δεν θα ξεπεράσει 
το €1 δισ. 

Άνω του Άνω του Άνω του Άνω του €1 €1 €1 €1 δισ. ο κύκλος δισ. ο κύκλος δισ. ο κύκλος δισ. ο κύκλος 
εργασιών της εργασιών της εργασιών της εργασιών της Gerresheimer AGGerresheimer AGGerresheimer AGGerresheimer AG    

  

Το 2008 έκλεισε µε εξαιρετικά 
αποτελέσµατα για την Ger-
resheimer AG, εταιρεία 
κατασκευής εξαρτηµάτων από 
γυαλί και πλαστικό για 
φαρµακευτική και ιατρική 
χρήση. Η εταιρεία, που έχει 
έδρα το Ντύσσελντορφ, 
παρουσία σε 42 χώρες και 
απασχολεί 10.000 άτοµα, 
συµπεριελήφθηστον δείκτη 
MDAX του χρηµατιστηρίου της 
Φρανκφούρτης στις 
22.12.2008,  πραγµατοποίησε 
το 2008 κύκλο εργασιών €1,06 
δις (+10,7%) και κέρδη (ΕΒΙΤ) 
€61 εκ. (+14,4%).  

Μείωση των επενδύσεων των Μείωση των επενδύσεων των Μείωση των επενδύσεων των Μείωση των επενδύσεων των 
επιχειρήσεων της Β. Ρηνανίας επιχειρήσεων της Β. Ρηνανίας επιχειρήσεων της Β. Ρηνανίας επιχειρήσεων της Β. Ρηνανίας ––––    

Βεστφαλίας στο εξωτερικό Βεστφαλίας στο εξωτερικό Βεστφαλίας στο εξωτερικό Βεστφαλίας στο εξωτερικό     

 
Τα επενδυτικά σχέδια των 
επιχειρήσεων της Β. Ρηνανίας 
Βεστφαλίας στο εξωτερικό 
αναστέλλονται εξ αιτίας της 
οικονοµικής κρίσης. Αυτό 
προκύπτει από έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε από τα 16 
Εµπορικά και Βιοµηχανικά 
Επιµελητήρια του κρατιδίου. Το 
1/3 των  6.200 επιχειρήσεων 
που συµµετείχαν στην έρευνα 
σκοπεύουν να µειώσουν τις 
επενδύσεις τους εκτός συνόρων 
το 2009. Βασικότερο κίνητρο 
για την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων στο εξωτερικό 
είναι, βάσει της έρευνας, η 
εγγύτητα σε νέες αγορές και η 
αύξηση των πωλήσεων, και 
κυριώτεροι προορισµοί η ∆υτική 
Ευρώπη, η Κίνα, η Ρωσσία και 
οι ΗΠΑ.  

Έναρξη προγράµµατος «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωµάτωση» Έναρξη προγράµµατος «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωµάτωση» Έναρξη προγράµµατος «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωµάτωση» Έναρξη προγράµµατος «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωµάτωση»     

Ο Οµοσπονδιακός Υφ/γός 
Παιδείας της Γερµανίας, κ. 
Τόµας Ράχελ, επέδωσε στον 
Γερµανο-Ελληνικό 
Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο, σε 
επίσηµη εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε στην 

Κολωνία στις 12/3/2009, την 
απόφαση χρηµατοδότησης του 
προγράµ-µατος «Γέφυρα για την 
εξειδίκευση και την ενσωµάτω-
ση», το οποίο εντάσσεται στο 
πλαίσιο του οµοσπονδιακού 
Jobstarter. Στόχος του 

προγράµµατος είναι η 
εξασφάλιση 80 επί πλέον 
θέσεων επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις για 
τους νεαρούς οµογενείς της 
περιοχής Ντύσσελντορφ, 
Κολωνίας, Ζόλινγκεν και 

Βούπερταλ. Το πρόγραµµα απο-
τελεί την συνέχεια του προγράµ-
µατος «Νέο Ξεκίνηµα», µε το 
οποίο εξασφαλίσθηκε η δηµι-
ουργία 105 θέσεων εκπαίδευ-
σης σε επιχειρήσεις. Η διάρκεια 
του προγράµµατος είναι τριετής 

WestLBWestLBWestLBWestLB    
    
    
    

Μετά τις αποτυχηµένες 
απόπειρες συγχώνευσής της µε 

άλλες κρατικές Τράπεζες,  η 
WestLB προσπαθεί να βρει 

αγοραστές για την εξυγίανσή 
της. Έχει µεταφέρει «τοξικές» 

επενδύ-σεις της ύψους €23 δισ. 
στην εταιρεία ειδικού σκο-πού 
Phoenix και έτσι καταγράφει 

οριακά κέρδη €18 εκ. το 2008 
µετά από ζηµίες €1,6 δις. το 

2007.  

Η Ε.Ε. απαιτεί από την WestLB 
να βρει επενδυτή που θα 
αγοράσει δρατηριότητες, όπως 
την εταιρεία υποθη-κών WIB και 
τον κλάδο των τραπεζικών 
συναλλαγών. 
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Εκδηλώσεις 

Παρουσιάσεις γερµανικής αγοράςΠαρουσιάσεις γερµανικής αγοράςΠαρουσιάσεις γερµανικής αγοράςΠαρουσιάσεις γερµανικής αγοράς    

Έδεσσα  12/3  Νωπά φρούτα—λαχανικά 

Κιλκίς  13/3  ∆οµικά Υλικά—Κατασκευές 

Αµύνταιο 14/3  Οίνος— Οινοπνεµατώδη 

Θεσσαλονίκη 15/3  ∆οµικά Υλικά—Κατασκευές 

 

Οργάνωση: Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου 
                   σε συνεργασία µε: 
      α) Επιµελητήριο Πέλλας 
      β) Επιµελητήριο Κιλκίς 
      γ) Ένωση Οινοπαραγωγών Αµυνταίου 
      δ) Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 

∆ιεθνείς Εκθέσεις µε ελληνική παρουσία 

CEBIT CEBIT CEBIT CEBIT -  Υψηλή τεχνολογία, πληροφορική,  
              τηλεπικοινωνίες 
 Αννόβερο,  
 
Συµµετείχαν: PROZERO, SMARTNAV, 
         Aerial Net 

ITBITBITBITB -  Toυρισµός 
 Βερολίνο,   
 
Συµµετείχαν: ΕΟΤ και  
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IDS  IDS  IDS  IDS  — International Dental Show 2009 
 Oδοντιατρικές, οδοντοτεχνικές και 
 ορθοδοντικές εφαρµογές 
 Koλωνία, 24-24/3 

 

Συµµετείχαν: Dental Line Ltd 
  DMP LTD 
  Αφοι Καλαντίδη 
  M.P.F. Brush Co. 
  Neodent S.A. 

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΕ  

CAVINO ΑΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ 

GREEK WINE CELLARS ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΕΠΕ ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΗ ΑΕ 

ΑΓΡΟΤ. ΟΙΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΝΕΜΑΙΑΣ ΙΝΩ ΑΕ ΚΤΗΜΑ Ι.Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΟΥΖΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙΡ ΑΕ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΑΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΜΠΑΣ ΑΕ ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η 

ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ 1861 ΚΕΧΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ ΑΕ 

ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΣΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗ κ' ΣΙΑ ΕΕ ΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 

ΒΑΝΤΑΝΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ - ΤΖΟΥ∆ΑΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 

Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΙΤΖΙΦΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΑΙΑ ΑΕ ΚΡΗΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ ΝΙΚΟ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΑΕ 

∆ΟΥΓΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

ΕΛΛΗ ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΕ ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΤΖΙΒΑΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΑΕ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ  

PROWEINPROWEINPROWEINPROWEIN    -  Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά 
              Ντύσσελντορφ, 29-31/3  
 

 

 
Συµµετείχαν: 
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Προσεχείς διεθνείς εκθέσεις στην Γερµανία 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΒερολίνουΓραφείο Ο.Ε.Υ. ΒερολίνουΓραφείο Ο.Ε.Υ. ΒερολίνουΓραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου    
Kurfürstenstr. 130 

10785 Berlin 
T. +49-30-2360990 
Φ. +49-30-2360920 

ecocom-berlin@mfa.gr 
    

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Γραφείο Ο.Ε.Υ. NNNNτύσσελντορφτύσσελντορφτύσσελντορφτύσσελντορφ    
Grafenberger Allee 128a 

 40237, Düsseldorf 
T. +49-211-68785015 
Φ. +49-211-68785033 

ecocom-dusseldorf@mfa.gr 
 
 

Επισκεφθείτε μας στο 
διαδίκτυο 

www.agora.mfa.gr 

Frontale Frontale Frontale Frontale ----    Fenster, Tür und Fenster, Tür und Fenster, Tür und Fenster, Tür und 
FassadeFassadeFassadeFassade    

Κουφώµατα και Οικοδοµικά 
Υλικά 

2/4-5/4 www.frontale.de Νυρεµβέργη 

Slow FoodSlow FoodSlow FoodSlow Food    Τρόφιµα, Εδέσµατα, 
Γαστρονοµία 

3/4-6/4 www.slowfood-messe.de Στουτγκάρδη 

Hannover MesseHannover MesseHannover MesseHannover Messe    Μηχανολογικός εξοπλισµός 20/4-24/4 www.hannovermesse.de Αννόβερο 

IMB World of Textile Process-IMB World of Textile Process-IMB World of Textile Process-IMB World of Textile Process-
inginginging    

Τεχνολογία επεξεργασίας 
υφασµάτων, ενδυµάτων και 
δερµάτινων ειδών  

21/4-24/4 http://www.imb.de/  Κολωνία 

InvestInvestInvestInvest    Επενδύσεις   24/4-26/4 www.messe-stuttgart.de Στουτγκάρδη 

IFATIFATIFATIFAT    Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 5/5-9/5 www.ifat.de Μόναχο 

Automotive TestingAutomotive TestingAutomotive TestingAutomotive Testing    Αυτοκινητοβιοµηχανία 6/5-8/5 www.testing-expo.com Στουτγκάρδη 

Vehicle DynamicsVehicle DynamicsVehicle DynamicsVehicle Dynamics    Συστήµατα, Εξαρτήµατα 
Αυτοκινήτου 

6/5-8/5 www.vehicledynamics-expo.com Στουτγκάρδη 

Transport LogisticTransport LogisticTransport LogisticTransport Logistic    ∆ιεθνείς µεταφορές 12/5-15/5 www.transportlogistic.com Μόναχο 

CosmeticaCosmeticaCosmeticaCosmetica    Προϊόντα αισθητικής 16/5-17/5 www.messe-stuttgart.de Στουτγκάρδη 

Intersolar 2008Intersolar 2008Intersolar 2008Intersolar 2008    Ηλιακά Συστήµατα, 
Φωτοβολταικά 

27/5-29/5 www.intersolar.de Μόναχο 

IGEDO Fashion FairIGEDO Fashion FairIGEDO Fashion FairIGEDO Fashion Fair    Ενδύµατα 26/7-28/7 http://www.igedo.de Ντύσσελντορφ 

Games Convention OnlineGames Convention OnlineGames Convention OnlineGames Convention Online    Ψηφιακή διασκέδαση online 31/7-2/8 www.gamesconvention.com/gc-blog Λειψία 


