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1. Γενικά ηοισεία 

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

ρώξαο θαη θαιύπηεη κηα έθηαζε 19.854 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: ε ρεκηθή θαη 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ θαη ε λαππεγηθή βηνκεραλία – κεραλνινγία . Η θεξακηθή βηνκεραλία θαη ε βηνκ. Γπαιηνύ.  

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

νηθνλνκίαο ηνπ θξαηηδίνπ.  

2. ΑΕΠ Κπαηιδίος- Ποπεία ζημανηικόηεπων ηομέων οικονομικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ 

Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2017, ην ΑΔΠ ηεο Ρελαλίαο – Παιαηηλάηνπ παξνπζίαζε αύμεζε 2,6% , ζε 

ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ην παξειζόλ έηνο. ε νκνζπνλδηαθό επίπεδν ε αύμεζε ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 

2,0% , ζηα παιαηά θξαηίδηα εθηόο Βεξνιίλνπ ε αύμεζε ήηαλ 2,1%.  

 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt 
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Οη ζεκαληηθόηεξνη θιάδνη ζηε Ρ-Παιαηηλάην ζεκείσζαλ αύμεζε, όκσο ε θαηαζθεπή νρεκάησλ 

ζεκείσζε κείσζε -5,7%, ε παξαγσγή  θανπηζνύθ  θαη πιαζηηθώλ -0,4%, ηα κεραλήκαηα +12,7% θαη ηα 

θαξκαθεπηηθά +8,1%.  

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ αθνξά ζην 66% ηεο νηθνλνκίαο ζεκείσζε αύμεζε  ην α΄ εμάκελν 2017 +3,3% 

(ΟΓΓ 4,8%). Σν ιηαλεκπόξην απμήζεθε θαηά 2%, ην δε ρνλδξεκπόξην 0,3% (ΟΓΓ +2,3%).  ην εκπόξην 

απηνθηλήησλ Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ, νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 3,3% ζε ζύγθξηζε κε ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2016 (Γεξκαλία: +4,85%) 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt 

3. Εξωηεπικό Εμπόπιο Ρηνανίαρ-Παλαηινάηος 2000-2017 

Σν εμσηεξηθό εκπόξην Ρελαλίαο – Βεζηθαιίαο απμήζεθε ζεκαληηθά ην 2017. ύκθσλα κε ηελ αξκόδηα 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία ην 2017 εμήρζεζαλ αγαζά αμίαο 55,0 δηο €, αύμεζε +5% ζε ζρέζε κε ην 2016, (ΟΓΓ 

+6,2%).  

 
              Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt 
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α) Εξαγωγέσ 

Γηα ηνπο ζεκαληηθνύο εμαγσγηθνύο θιάδνπο ηεο Ρελαλίαο -Παιαηηλάηνπ νη εμειίμεηο ήζαλ θαιέο. Οη 

ζεκαληηθόηεξεο εμαγσγέο αθνξνύλ θαξκαθεπηηθά πξντόληα , ε αμία ησλ νπνίσλ απμήζεθε θαηά 10,8% ζε 

ζρέζε κε ην 2016, κέηαιια, (αύμεζε + 11,4%), κεραλήκαηα +7%, ρεκηθά πξντόληα +4,3%, ελώ απώιεηεο 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο εμαγσγέο  απηνθηλήησλ  θαη  αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ (-1,6%).  

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt 

β) Ειςαγωγέσ 

 

Η αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ ήηαλ αθόκε κεγαιύηεξε: ε αμία ηνπο απμήζεθε θαηά 17,% ζηα 40,4 δηζ. Δπξώ 

(Γεξκαλία: + 8,3%). 

γ )Οι 10 ςημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι τησ Ρ-Π % επί ςυνόλου εξαγωγών 

2017 

Η άλνδνο ησλ εμαγσγώλ απνδίδεηαη ζηελ αύμεζε απηώλ πξνο θ-κέιε ηεο ΔΔ. Από ηνλ Ιαλνπάξην 

έσο ηνλ επηέκβξην 2017 εμήρζεζαλ αγαζά ύςνπο 34,5 δηο € ζε θ-κ ηεο ΔΔ πνπ αθνξά ζην 63% ησλ 

εμαγσγώλ ηνπ θξαηηδίνπ. Η Γαιιία είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο εμαγσγηθόο πξννξηζκόο +9,7% άλνδνο 

εμαγσγώλ, ελώ ζεκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ θαη νη εμαγσγέο πξνο επξσπατθά θξάηε εθηόο ηεο ΔΔ +8% 

4,1 δηο €. Οη εμαγσγέο πξνο ηηο αζηαηηθέο ρώξεο αλήιζαλ ζε 7,6 δηζ. Δπξώ ην 2017, δειαδή απμήζεθαλ  

5,8% πεξηζζόηεξν από ην πξνεγνύκελν έηνο. 

Οη εμαγσγέο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εμαγσγηθώλ αγαζώλ ην 2017 απμήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά. Οη εμαγσγέο 

κεηάιισλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζεκείσζαλ αύμεζε +11,4% θαη +10,8% , αληίζηνηρα), νη 

εμαγσγέο κεραλεκάησλ ήηαλ 7% πςειόηεξεο ζε ζρέζε κε ην 2016 , νη εμαγσγέο ρεκηθώλ πξντόλησλ 

απμήζεθαλ θαηά 4,3%. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη εμαγσγέο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ 

απηνθηλήησλ παξνπζίαζαλ κείσζε (- 1,6%). 
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Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt 

 

δ) Οι 10 ςημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι τησ Ρ-Π % επί ςυνόλου ειςαγωγών 

2017 

 

Οη εηζαγσγέο από ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ην 2017 θαηά 16,4% θαη αλήιζαλ 

ζηα 27,4 δηζ. €. Οη εηζαγσγέο από ηελ επξσδώλε απμήζεθαλ θαηά 14,5%. Τπήξμαλ δηςήθηεο απμήζεηο ησλ 

εηζαγσγώλ από ηηο ηξεηο ζεκαληηθόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο, ηηο Κάησ Υώξεο, ην Βέιγην θαη ηε Γαιιία. 

Οη εηζαγσγέο από ρώξεο εθηόο ηεο επξσδώλεο απμήζεθαλ αθόκε πεξηζζόηεξν (+22,8%). Οη εηζαγσγέο από 

επξσπατθέο ρώξεο εθηόο ηεο ΔΔ απμήζεθαλ θαηά 17,3%. Η Αζία εηζήγαγε θαηά 26% πεξηζζόηεξα αγαζά 

από ό, ηη ην 2016 θαη νη εηζαγσγέο από ηελ Κίλα απμήζεθαλ θαηά 14,5%.  Οη εηζαγσγέο από ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ήηαλ 8,5% πςειόηεξεο από ό, ηη ην 2016. Δπίζεο, εηζήρζεζαλ πεξηζζόηεξα πξντόληα από ηηο 

αθξηθαληθέο ρώξεο ( 10,6%), ελώ νη εηζαγσγέο από ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ωθεαλία κεηώζεθαλ θαηά 6,4%. 

 

 
Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 
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4. Ενέπγεια 

Η βηνκεραλία ηεο Ρελαλίαο – Παιαηηλάηνπ θαηαλάισζε ην 2016 πεξί ηηο 88.462 γηγαβαηώξεο, 

πεξίπνπ +1% πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε πέξπζη.  Αληίζεηα ε ρξεζηκνπνηεζείζα ελέξγεηα γηα ηελ βηνκεραλία 

ζηελ Γεξκαλία ήηαλ 1,13 εθ. γηγαβαηώξεο – όζν θαη ην παξειζόλ έηνο. 

 

Η ζπκκεηνρή ηεο Ρελαλίαο – Παιαηηλάηνπ ζηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ρώξαο έθζαζε 

ηα 8%. ηελ Ρελαλία – Παιαηηλάην ε ρεκηθή βηνκεραλία έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο  - 72% -  

ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. ε νκνζπνλδηαθό επίπεδν ην πνζνζηό αλέξρεηαη ζε 31%.  

 

Βηνκεραλίεο όπσο ηνπ ράξηνπ, ραξηνπνιηνύ θαη εκπνξεπκάησλ, θαζώο θαη βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο 

γπαιηνύ, θεξακηθώλ, επεμεξγαζία ιίζσλ  θαη γαηώλ θαηαλάισζαλ 5,5% ηεο ελέξγεηαο. ε νκνζπνλδηαθό 

επίπεδν αθνινπζνύλ ε ρεκηθή βηνκεραλία , ε κεηαιινπξγία θαη ε επεμεξγαζία κεηάιισλ (23%)  θαζώο θαη 
καθώσ και από τα εργοςτάςια παραγωγήσ οπτάνθρακα και τισ εταιρείεσ επεξεργαςίασ πετρελαιοειδών (10%). 

 

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 5,7%  θαζώο θαη 

θαηαζθεπέο από ραξηί, ραξηόλη θαη ηερλνπξγήκαηα (5,3% ηεο ελεξγεηαθήο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο). 

5. Αμπελοςπγία- οινοπαπαγωγή 

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. 

Οη νηλνβηνκεραλίεο θαη νη θάβεο ζηελ Ρελαλία – Παιαηηλάην παξήγνλ ην 2017 4,9 εθ. εθαηόιηηξα 

νίλνπ.  

ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή νίλνπ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό  αθνξνύζε ζε ιεπθνύο νίλνπο. Μεγαιύηεξεο 

δηαθνξέο πξνθύπηνπλ ζηελ ρξήζε κνύζηνπ γηα εξπζξνύο θαη ιεπθνύο νίλνπο. 
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ρ-Π 2000-2017 ε εκαη. εκαηόλιηπα (Γαλάζιο σπώμα κπαζί ποιόηηηορ) 
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6. Σοςπιζμόρ 

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 ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλ-Ννε 2017 θαηαγξάθεθαλ πάλσ από 9,26 εθαηνκκύξηα αθίμεηο επηζθεπηώλ 

θαη πεξηζζόηεξεο από 23, εθαηνκκύξηα δηαλπθηεξεύζεηο, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 1,7% θαη 0,8% 

αληηζηνίρσο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 2016. Ο ηνπξηζκόο ζηε Ρελαλία – 

Παιαηηλάην παξνπζίαζε από ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο ην 2017.  

 

 
ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ Ιαν-Νοε 2017 

 
       Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistiches Landesamt 

 

 

7. Διμεπέρ Εμπόπιο Ελλάδα-Ρηνανία/Παλαηινάηο 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αξκόδηαο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ, ην 2017 

ηόζν νη εμαγσγέο, όζν θαη νη εηζαγσγέο καο ζεκείσζαλ αύμεζε +2,2% θαη +13% αληηζηνίρσο.   

 

πγθεθξηκέλα νη εμαγσγέο καο ζεκείσζαλ αύμεζε +2,2% αλεξρόκελεο ζε 92 εθ. € ζε όξνπο αμίαο 

θαη -21,4% ζε όξνπο πνζόηεηαο. Αληηζηνίρσο νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από Ρ-Π ζεκείσζαλ αύμεζε +13% ζε 

όξνπο αμίαο θαη +0,2% ζε όξνπο πνζόηεηαο.  
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ΕΣΗ 
ε εκ. € 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Μεταβολή 
2017/2016 

ΕΙΑΓΩΓΕ 
ΕΛΛΑΔΟ 

354 350 417 489 395 329                     347 392 +13 % 

  

ΕΞΑΓΩΓΕ 
ΕΛΛΑΔΟ 

93 92 88 103 96 87 90 92 +2,2% 

  

ΟΓΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

447 442 505 585 492 416 437 484 +10,8% 

  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΟΖΤΓΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟ 

-261 -258 -329 -377 -298 -242 -347 -300  

  

Σε εκ. € 

Πηγή : Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt 

 

 

 

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

ραξαθηεξηζηηθά : 

 

1. Σν 2017, νη εμαγσγέο καο παξνπζίαζαλ αύμεζε ζε όξνπο αμίαο +2,2%, ελώ ζε όξνπο πνζόηεηαο 

-21,4%.   

 

2. Αύμεζε ζεκείσζαλ όκσο θαη νη εηζαγσγέο καο από ηελ Ρ-Π ηελ ίδηα εμεηαδόκελε πεξίνδν  ζε 

όξνπο αμίαο θαηά +13% θαη ζε όξνπο πνζόηεηαο 0,2%.  
 

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

ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ Ρ-Π . πγθεθξηκέλα ην πξώην ζε αμία εμαγόκελν 

πξντόλ καο είλαη ηα παξαζθεπάζκαηα θαη νη θνλζέξβεο ιαραληθώλ κε αμία (22,7 εθ €), ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ειαθξά αύμεζε +8,7%, έπνληαη ηα πξντόληα αξηνπνηίαο θαη άιια 

παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ (15,3 εθ. €) κε αύμεζε +2,3%, αθνινπζνύλ ηα πξντόληα θαπλνύ 

κε αύμεζε +4,8% (ελώ ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα (8,4 εθ €) παξνπζίαζαλ αύμεζε +7,6%.  

 

4. Δλδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ γηα ηελ Διιάδα ηα πιαζηηθά ελώ κηα 

ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη εμαγσγέο κεηάιισλ θαη ν ειεθηξνινγηθόο 

εμνπιηζκόο. 

 

5. Οη θπξηόηεξεο εηζαγσγέο ηεο Διιάδνο από ηελ Ρ-Π αθνξνύλ θπξίσο θαξκαθεπηηθά πξντόληα , 

ελώ αθνινπζνύλ πξντόληα ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ηξόθηκα θαη απηνθίλεηα / αληαιιαθηηθά. Σν 

πξώην ζε αμία εμαγόκελν πξντόλ ζηε ρώξα καο ην 2017 είλαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα κε αμία 

113,3 εθ. € ζεκεηώλνληαο αύμεζε +21,2%, έπνληαη ηα πξντόληα ρεκηθήο βηνκεραλίαο κε αμία 

30,6 εθ θαη κείσζε -3,9%.  
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ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΑΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΟΕΤ Α΄ 


