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Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Οηθνλνκηθό θιίκα ζηελ Γεξκαλία
πκθψλσο κε απνηειέζκαηα έξεπλαο Φεβξνπαξίνπ 2018
ηεο Κεληξηθήο Δλψζεσο Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK), νη εμαγσγηθέο
πξνζδνθίεο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζεκείσζαλ
βειηίσζε, πξνζεγγίδνληαο ην επίπεδν ηνπ 2010. Η ζεηηθή
εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ε νηθνλνκία ζηηο ζεκαληηθφηεξεο
ρψξεο- πξννξηζκνχο ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ, θαζψο
θαη ε απμεκέλε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα δηεζλψο,
εληζρχνπλ ηελ δήηεζε γεξκαληθψλ πξντφλησλ. Σπρφλ
θίλδπλνη νθείινληαη ζε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πεξηνρψλ
αλά ην θφζκν, ζηνλ πξνζηαηεπηηζκφ πνπ επηδεηθλχνπλ
νξηζκέλεο ρψξεο, θαζψο θαη ζηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο
απφ ην Brexit.
Σν σο άλσ πεξηγξαθφκελν ζεηηθφ θιίκα δηθαηνινγεί ηελ
πξσηνθαλνχο κεγέζνπο επέθηαζε ησλ επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ
ησλ
γεξκαληθψλ
επηρεηξήζεσλ,
ηδηαηηέξσο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ θιάδνπ, ησλ θαηαζθεπψλ
θαη ηνπ εκπνξίνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ςεθηνπνίεζε
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ ππνδείγκαηνο.
Παξαιιήισο, επηρεηξήζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο
θιάδνπο -πιελ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ-, θαίλνληαη
δηαηεζεηκέλεο λα πξνβνχλ άκεζα ζε πξφζιεςε επί πιένλ
πξνζσπηθνχ. Η αλεχξεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ,
σζηφζν, θαζίζηαηαη νινέλα δπζρεξέζηεξε, γεγνλφο ην
νπνίν ζπλεπάγεηαη ηαπηνρξφλσο αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ
θφζηνπο θαη θαηαιήγεη λα απνηειεί ην ππ‟ αξηζκ. 1
εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ
θαζψο θαη ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη. Δλδεηθηηθφ είλαη ην
γεγνλφο φηη 60% ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ
επηζεκαίλνπλ ζήκεξα σο πξφβιεκα ηελ έιιεηςε
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, έλαληη κφιηο 16% απηψλ ην
2010.
Γεξκαληθέο επελδύζεηο ζην εμσηεξηθό
πκθψλσο κε έξεπλα ηεο Κεληξηθήο Δλψζεσο
Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο
(DIHK), 36% εθ ησλ 5.200 εξσηεζεηζψλ επηρεηξήζεσλκειψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ
πξνηίζεληαη ην 2018 λα απμήζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο γηα
επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ, απνζθνπψληαο πξνδήισο
ζηελ αλάπηπμε ησλ δεθηψλ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ
ηνπο ζηηο αγνξέο- ζηφρνπο.

Απφ ηελ σο άλσ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 200.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
ζην εμσηεξηθφ θαη 600.000 ζην εζσηεξηθφ, εθ ησλ
νπνίσλ νη 80.000 ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο. Αλψηεξν
ζηέιερνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εθηηκά φηη ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινπκέλσλ
ζε
επηρεηξήζεηο
γεξκαληθψλ
ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ ζα αλέιζεη ζπλνιηθψο, έσο
ην ηέινο ηνπ έηνπο, ζε 7,6 εθ.
Η Δπξσδψλε παξακέλεη ν ππ‟ αξηζκ. 1 επελδπηηθφο
πξννξηζκφο ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ 63% εμ
απηψλ ηελ επηιέγνπλ γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο (2017:
60%). Αλνδηθψο θηλήζεθε, επίζεο, ε γεξκαληθή
επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αζία θαη ηδηαηηέξσο
ζηελ Κίλα (2018: 39%, έλαληη 37% ην 2017),
Αζία/Δηξεληθφο (πιελ Κίλαο) 26% ην 2018, έλαληη 25%
ην 2017, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
θηλεδηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ
δπλακηθή αλάπηπμε πνπ εκθαλίδεη φιε ε πεξηνρή ηεο
Αζίαο. Δπελδχζεηο ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή ζρεδηάδεη,
αληηζέησο,
κηθξφηεξνο
αξηζκφο
γεξκαληθψλ
επηρεηξήζεσλ (35% ην 2018, έλαληη 37% ην 2017). Ωο
αίηην ινγίδεηαη ε πξνθαινχκελε απφ ηελ πξνζηαηεπηηθή
πνιηηηθή ησλ Η.Π.Α αλαζθάιεηα.

ΙΙ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ
ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο (2016/2017)
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 2017,
ελ ζπγθξίζεη κε ην 2016, εκθάληζαλ ηελ θαησηέξσ
εηθφλα:

ΠΙΝΑΚΑ Α΄
Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο-Γεξκαλίαο 2016-2017
Αξία σε Ευρώ

Δμαγσγέο Διιάδνο
Δηζαγσγέο Διιάδνο

2016
1.957.257.851
4.884.587.000

Μεηαβνιή
2017/2016
5,0%
7,2%

2017
2.054.926.406
5.236.659.787

πλην πεηπελαιοειδών
1.895.249.511
1.982.043.982
4,6%
Δμαγσγέο Διιάδνο
4.858.568.231
5.211.283.420
7,3%
Δηζαγσγέο Διιάδνο
6.841.844.851
7.291.586.193
6,6%
Όγθνο Δκπνξίνπ
-2.927.329.149
-3.181.733.381
8,7%
Δκπνξηθό Ιζνδύγην Διιάδνο
Βαζκόο Κάιπςεο Δηζαγσγώλ
40,1%
39,2%
από Δμαγσγέο (%)
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT. Μάπηιορ. 2018 – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ
ζηο Βεπολίνο

Δηδηθφηεξα: Η αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο
Γεξκαλία ην 2017 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
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πεηξειαηνεηδψλ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5%, αλήιζε ζε
2,0 δηο Δπξψ, έλαληη 1.9 δηο Δπξψ ην 2016.
Παξαιιήισο, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Γεξκαλία,
θαηαγξάθνληαο αχμεζε 7,2%, δηακνξθψζεθαλ ην 2017
ζην επίπεδν ησλ 5,2 δηο Δπξψ, έλαληη 4,8 δηο Δπξψ ην
2016.
Ο φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ζεκεηψλνληαο αχμεζε
6,6%, αλήιζε ην 2017 ζε 7,2 δηο Δπξψ έλαληη 6,8 δηο
Δπξψ ην 2016.
Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο
δηεπξχλζεθε θαηά 8,7% θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν
ησλ 3,1 δηο Δπξψ, έλαληη 2,9 δηο ην 2016.

(κεξίδην 6,3%), Ιξάθ (κεξίδην 6,3%), Κίλα (κεξίδην
5,4%), Οιιαλδία (κεξίδην 5,3%) θα.
Απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία, ζπλάγεηαη φηη ε ζχλζεζε θαη
δηαζηξσκάησζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ
Γεξκαλία πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ πξντφληα θιάδσλ
εληάζεσο εξγαζίαο θαη ρακειήο ελ γέλεη πξνζηηζέκελεο
αμίαο, ελ αληηζέζεη κε ηελ δνκή ησλ γεξκαληθψλ
εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, ζηελ νπνία δεζπφδνπλ
πξντφληα θιάδσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, γεγνλφο
αληαλαθιψκελν κάιηζηα ζην δηεπξπκέλν Δκπνξηθφ
Ιζνδχγην εηο βάξνο ηεο Διιάδνο.
ΙII. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο - Γεξκαλίαο 2016/2017 (αμία ζε Δπξώ)
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ EUROSTAT. Μάπηιορ 2018 – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ
Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο

Σν 12κελν Ιαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2017, ηέζζεξηο
θιάδνη θηλήζεθαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ελ ζρέζεη κε
ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 2016 (θεπεπηηθά -9,4%,
παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο -4,6%, θαξπνί/θξνχηα 1,8%, θαξκαθεπηηθά πξντφληα -1,0%). ηνλ αληίπνδα,
ζεκαληηθή άλνδν θαηέγξαςαλ ηερλνπξγήκαηα απφ
ρπηνζίδεξν/ζίδεξν/ράιπβα (56,7%), ιίπε/ειαηα δστθά
θαη θπηηθά (25,0%), νξπθηά θαχζηκα/νξπθηέιηθά
πξντφληα (9,7%), πιαζηηθέο χιεο/ηερλνπξγήκαηα (7,9%),
ηρζπεξά (7,9%), νρήκαηα/ειθπζηήξεο (17,5%), ραιθφο
θαη ηερλνπξγήκαηα (15,7%), αξγίιην θαη ηερλνπξγήκαηα
(12,3%), γάια/γαιαθηνθνκηθά (6,8%), δηάθνξα πξντφληα
ρεκηθήο βηνκεραλίαο (6,7%), θιάδνη νη νπνίνη δηαηεξνχλ
δπλακηθή παγίσζεο κεξηδίσλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά.
Η Γεξκαλία, κε κεξίδην 7,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ, θαηέιαβε ην 2017, κεηά ηελ Ιηαιία
(κεξίδην 10,6%), ηελ δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ
εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδνο σο πξνο ην ζθέινο ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ, αθνινπζνχκελε απφ Σνπξθία
(κεξίδην 6,8%), Κχπξν (κεξίδην 6,5%), Βνπιγαξία
(κεξίδην 4,9%) θα.
Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, ε
Γεξκαλία, κε κεξίδην 10,4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, δηαηεξεί ηελ πξψηε ζέζε σο
πξνκεζεχηξηα ηεο Διιάδνο ρψξα, αθνινπζνχκελε απφ
Ιηαιία (κεξίδην 8,1%), Ρσζία (κεξίδην 6,8%), Ν. Κνξέα

Ρεθόξ απόδνζεο ησλ γεξκαληθώλ start-ups ην 2017
Γηεζλή επελδπηηθά θεθάιαηα θαη επηηπρείο είζνδνη ζην
ρξεκαηηζηήξην νδήγεζαλ ηηο γεξκαληθέο start-ups
(λενθπείο επηρεηξήζεηο) ζε ξεθφξ απφδνζεο ην 2017.
Καηά ηελ έξεπλα ηεο Ernst&Young, νη 100 ηζρπξφηεξεο
γεξκαληθέο start-ups πξνζέιθπζαλ απφ ηδξχζεψο ηνπο
έσο ζήκεξα 8,5 δηο δνι. Η.Π.Α. ζε θεθάιαηα θηλδχλνπ.
Μφλνλ ην 2017 ηα επελδπζέληα ζε γεξκαληθά start-ups
θεθάιαηα, απμήζεθαλ θαηά 2,6 δηο δνι. Η.Π.Α. Σν 70%
ησλ σο άλσ θεθαιαίσλ, ήηνη πεξί ηα 5,9 δηο δνι. Η.Π.Α.,
επελδχζεθαλ ζε εηαηξείεο start-ups κε έδξα ην Βεξνιίλν.
Έπνληαη Ακβνχξγν θαη Μφλαρν, κε κεξίδηα αληηζηνίρσο
θπκαηλφκελα πεξί ην 8%. Αλνδηθή πνξεία ζεκείσζε, εμ
άιινπ, θαη ν αξηζκφο ησλ επελδχζεσλ, ν νπνίνο αλήιζε,
ην 2017, ζε 480, έλαληη 452 ην 2016.
Καζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο (Corporates) ζπκκεηέρνπλ
φιν θαη ζπρλφηεξα σο ρξεκαηνδφηεο ζε θεθάιαηα
θηλδχλνπ. ην παξειζφλ, ρξεκαηνδφηεο ππήξμαλ θπξίσο
εηαηξείεο απφ ην ρψξν ησλ ΜΜΔ θαη ηνπ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ. Πιένλ επηρεηξήζεηο κεζαίνπ θαη κεγάινπ
κεγέζνπο δηαθφξσλ θιάδσλ παξαγσγήο ρξεκαηνδνηνχλ
ή εμαγνξάδνπλ εηαηξείεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα
εδξαηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία.
Δκπόξην κέζσ δηαδηθηύνπ
Η ςεθηνπνίεζε κεηαβάιιεη θαηά θφξνλ ην εκπφξην.
πκθψλσο κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Κεληξηθήο Δλψζεσο
Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο
(DIHK), άλσ ηνπ 1/3 ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο κέζσ
δηαδηθηχνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη κηα επηρείξεζε, ηφζν
πηζαλφηεξν είλαη απηή λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν. Δθ
παξαιιήινπ, νη πσιήζεηο γηα πιένλ ησλ 2/3 ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ
δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ
εξγαζηψλ ηνπο. Σνηνπηνηξφπσο, θαηνξζψλνπλ, σζηφζν,
λα αληηζηαζκίζνπλ κεξηθψο ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ
εληφο θαηαζηήκαηνο. Μεηαμχ ησλ 1.400 εξσηεζεηζψλ
επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, νη επηρεηξήζεηο κε
δπλαηφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο
πσιήζεσλ
κέζσ
δηαδηθηχνπ εκθαλίδνληαη πιένλ αηζηφδνμεο σο πξνο ην
κέιινλ, έλαληη απηψλ πνπ ζηεξνχληαη απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο. Ωο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ρξήζεο
δηαδηθηπαθψλ πσιήζεσλ, ηδηαηηέξσο γηα ηηο κηθξέο θαη
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κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, επηζεκαίλεηαη ε δηθαητθή
αζάθεηα θαη ν θίλδπλνο θαηαρξεζηηθψλ νριήζεσλ
(εμσδίθσλ) εθ κέξνπο ησλ αληαγσληζηψλ, πνπ
ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθφ, ελίνηε ππέξκεηξν, θφζηνο. Η
πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο Δληαίαο Αγνξάο απφ ηηο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πξνυπνζέηεη ηελ ζέζπηζε εληαίσλ
θαη απιψλ θαλφλσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ζρεηηθά κε
ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ηελ θνξνινγία.
IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
Άλνδνο ηεο θαηαλάισζεο αβνθάλην ζηελ Γεξκαλία.
πκθψλσο κε ηελ εηαηξεία πιεξνθφξεζεο επί ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ ΑΜΙ (Agrarmarkt InformationsGesellschaft mbH) νη Γεξκαλνί θαηαλαισηέο δαπαλνχλ
βαζκηαίσο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα αβνθάλην. Σελ
ηειεπηαία 5εηία ε θαηαλάισζε αβνθάλην ζηελ Γεξκαλία
απμήζεθε απφ 18.000 ζε 36.000 ηφλνπο. Η θαηά θεθαιήλ
θαηαλάισζε αβνθάλην αλήιζε ζε 1 θηιφ/έηνο. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο εηζάγεηαη απφ Πεξνχ θαη Υηιή. Σν
Μεμηθφ, ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο αβνθάλην ζηνλ
θφζκν, πξνκεζεχεη θπξίσο ηηο Η.Π.Α. Η κέζε ηηκή ηνπ
πξντφληνο ζηελ Γεξκαλία απμήζεθε απφ 3,88 Δπξψ ην
2014 ζε 4,74 Δπξψ ην 2017, γεγνλφο απνδηδφκελν ζηελ
ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ησλ πξνηηκήζεσλ ζε αβνθάλην
έηνηκα πξνο θαηαλάισζε (ready-to-eat), ηα νπνία
δηαηίζεληαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο ελ ζρέζεη κε ηα
εκηψξηκα.
εκεηψλεηαη φηη ε αμία ησλ εμαγσγψλ αβνθάλην (ΚΟ
08044000) απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Γεξκαλία, κεηαμχ
ησλ εηψλ 2015 θαη 2017, κεηψζεθε απφ 574.035 Δπξψ ζε
207.506 Δπξψ. Η Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 9ε ζέζε
κεηαμχ ησλ ρσξψλ-πξνκεζεζηψλ ηεο Γεξκαλίαο κε
αβνθάλην.
ΓΔΡΜΑΝΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΑΒΟΚΑΝΣΟ (ΚΟ 08044000)
ΥΩΡΑ
2015
2016
2017
ΟΛΛΑΝΓΙΑ
97.450.016
141.054.048
176.975.992
ΙΠΑΝΙΑ
20.071.707
27.667.285
40.600.920
ΜΑΡΟΚΟ
3.143.542
2.769.097
8.152.187
ΓΑΛΛΙΑ
6.372.615
7.303.047
7.232.735
ΒΔΛΓΙΟ
2.215.445
3.206.461
2.445.078
ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ
1.374.245
1.612.717
1.906.197
ΓΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
194.203
582.211
282.676
ΜΔΞΙΚΟ
374.995
1.120.368
232.933
ΔΛΛΑΓΑ
574.035
469.040
207.506
ΤΝΟΛΟ
133.447.599
186.607.172
238.555.401
Πεγή: EUROSTAT/DESTATIS

Η γεξκαληθή αγνξά πξντόλησλ αηνκηθήο θξνληίδαο.
Η Γεξκαλία ζπληζηά ηελ κεγαιχηεξε αγνξά θαιιπληηθψλ
ζηελ Δπξψπε. Βάζεη ζηνηρείσλ αληινπκέλσλ απφ ηνλ
ζρεηηθφ
θιαδηθφ
χλδεζκν
(IndustrieverbandKörperpflege- und Waschmittel e. V. - IKW), ν θχθινο
εξγαζηψλ ηεο αγνξάο πξντφλησλ αηνκηθήο θξνληίδαο,
ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5%, αλήιζε ην
2017 ζε 13,5 δηο Δπξψ. Αλαιπηηθφηεξα, ε αγνξά
παξνπζίαζε ηελ θάησζη εηθφλα:
Πξντόλ
Πεξηπνίεζε δέξκαηνο
πξνζψπνπ
Πεξηπνίεζε καιιηψλ
Μαθηγηάδ
ηνκαηηθή πγηεηλή
Γπλαηθεία αξψκαηα

&

Κύθινο Δξγαζηώλ
2017

Μεηαβνιή 2016/17

3,09 δηο

3,1%

Μέζε εηήζηα
κεηαβνιή 20132017
2,6%

2,96 δηο
1,84 δηο
1,54 δηο
976 εθ.

-1,5%
0%
2,7%
-2,8%

-0,5%
6,1%
3,0%
-1,2%

Πξφζζεηα κπάληνπ
Απνζκεηηθά
Αλδξηθά αξψκαηα
απνχληα
Πεξηπνίεζε πνδηψλ
Βξεθηθή θξνληίδα
Απνηξίρσζε
Πξντφληα γηα κεηά ην
μχξηζκα
Πξντφληα μπξίζκαηνο

899 εθ.
743 εθ.
510 εθ.
345 εθ.
166 εθ.
146 εθ.
136 εθ.
125 εθ.

2,5%
0,4%
-1,5%
1,8%
-2,9%
-1,4%
-1,8%
-5,3%

1,9%
0,4%
0,0%
-0,6
3,6%
0,5%
-1,1%
-4,6%

87 εθ.

-2,2%

-3,7%

εκαληηθφηεξα
θαλάιηα
δηαλνκήο:
Αιπζίδεο
παξαθαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ
(Drogerie-46%),
αξσκαηνπσιεία (17,8%), ζνχπεξ κάξθεη/ππεξαγνξέο
(14%), θαξκαθεία (8,9%), εθπησηηθέο αιπζίδεο
(Discount- 8,3%). ηαδηαθψο ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζηελ
πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ δηαδξακαηίδνπλ ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη δε ην Instagram θαη ην
Youtube.
ΚΟ
33030010
33030090
33041000
33042000

33043000

33049100
33049900

33051000

33052000

33053000
33059000
33061000
33062000
33069000

33071000
33072000
33073000

33074100

33074900

33079000

ΓΔΡΜΑΝΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ/ΔΞΑΓΩΓΔ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ (ΑΞΙΑ ζε Δπξώ)
Δηζαγσγέο
Δμαγσγέο
ΠΡΟΪΟΝΣΑ
2016
2017
2016
2017
Αξψκαηα
537.470.047
567.823.419
481.324.801
486.215.625
Κνιφληεο
997.581.554
1.019.677.696
1.176.301.149
1.099.245.267
Μαθηγηάδ γηα ηα
208.376.420
224.484.561
264.815.435
265.667.932
ρείιηα
Μαθηγηάδ γηα ηα
289.516.299
300.640.626
494.648.208
481.991.212
κάηηα
Παξαζθεπάζκαηα
γηα ηελ πεξηπνίεζε
ησλ λπρηψλ ησλ
135.510.223
133.119.132
204.033.166
197.924.915
ρεξηψλ ή ησλ
πνδηψλ
Πνχδξεο
101.863.251
106.053.691
96.566.803
100.891.441
Άιια
παξαζθεπάζκαηα
1.301.006.796
1.441.595.686
1.862.747.554
2.021.293.867
νκνξθηάο
Παξαζθεπάζκαηα
γηα ην ινχζηκν ησλ
174.454.005
194.835.979
331.616.441
356.135.032
καιιηψλ
Παξαζθεπάζκαηα
γηα ην θαηζάξσκα
ή ην ίζησκα
8.911.055
11.083.898
14.575.007
15.269.989
δηαξθείαο ησλ
καιιηψλ
Λάθ γηα ηα καιιηά
40.973.450
37.120.851
157.306.844
127.565.258
Άιια
παξαζθεπάζκαηα
311.330.879
340.340.230
719.715.877
711.580.046
γηα ηα καιιηά
Οδνληφπαζηεο
147.202.003
171.372.816
292.611.769
320.639.349
Οδνληηθά λήκαηα
28.249.926
30.587.623
23.768.400
20.123.512
Άιια
παξαζθεπάζκαηα
80.672.539
84.678.555
155.775.056
168.357.945
γηα ηελ ζηνκαηηθή
πγηεηλή
Παξαζθεπάζκαηα
γηα ην μχξηζκα
Απνζκεηηθά
ζψκαηνο
Άιαηα γηα ινπηξά
Agarbatti θαη άιια
επψδε
παξαζθεπάζκαηα
πνπ ελεξγνχλ κε
θαχζε
Άιια
παξαζθεπάζκαηα
γηα ηελ απφζκεζε
ρψξσλ
Άιια
παξαζθεπάζκαηα
γηα ηνλ
αξσκαηηζκφ
ρψξσλ

80.321.365

77.427.715

102.402.045

92.093.556

184.796.853

191.598.049

357.117.369

374.443.567

68.396.555

65.164.783

134.233.096

121.984.438

2.742.511

2.694.763

1.232.264

1.125.048

111.314.465

117.250.752

101.510.160

90.546.742

168.199.139

166.627.338

124.092.433

145.074.027

Η γεξκαληθή αγνξά πξντόλησλ νηθηαθνύ θαζαξηζκνύ.
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο αγνξάο πξντφλησλ νηθηαθνχ
θαζαξηζκνχ αλήιζε ην 2017 ζε 4,6 δηο Δπξψ (κείσζε
0,3% έλαληη 2016).
Πξντόλ

Κύθινο
Δξγαζηώλ 2017

Μεηαβνιή
2016/17

Απνξξππαληηθάξνχρσλ

1,21 δηο

-0,4%

Μέζε εηήζηα
κεηαβνιή 20132017
1,1%

Πξντφληα θαζαξηζκνχ επηθαληψλ
Απνξξππαληηθφ πηάησλ
Απνζκεηηθάρψξνπ
Μαιαθηηθά
πκπιεξσκαηηθά πιχζεο ξνχρσλ
Πξντφληα θαζαξηζκνχ
απηνθηλήηνπ
Δηδηθά πξντφληα θαζαξηζκνχ
Πξντφληα θαζαξηζκνχ δσκαηίσλ
Πξντφληα θαζαξηζκνχ δεξκάησλ

1,1 δηο
749 εθ.
412 εθ.
325 εθ.
298 εθ.
251 εθ.

0,9%
0,4%
-1,7%
-0,3%
-1%
0%

6,7%
2%
1,9%
1,1%
-0,9%
0,1%

199 εθ.
68 εθ.
66 εθ.

-4,8%
-1,4%
-0,9%

0,3%
-2,0%
0,5%
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Μεξίδηα θχθινπ εξγαζηψλ αλά θαλάιη δηαλνκήο: νχπεξ
κάξθεη/ππεξαγνξέο 34,1%, εθπησηηθέο αιπζίδεο 29,3%,
θαηαζηήκαηα
παξαθαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ
(Drogerie) 27,8%.
Η γεξκαληθή αγνξά κπύξαο.
Μεηά απφ ηξία ζπλερφκελα έηε ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηνο,
ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ γεξκαληθψλ δπζνπνηείσλ ην 2017
ζεκείσζε ειαθξά θάκςε. Παξά ηαχηα, εθπξφζσπνη ηνπ
θιάδνπ παξακέλνπλ αηζηφδνμνη πξνζβιέπνληαο ζε
επηθείκελα κεγάια αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο ην
παγθφζκην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη ζηελ
άλνδν ηεο δήηεζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο φπσο είλαη ε
craft θαη ε κπχξα άλεπ αιθνφι. Δθηηκάηαη φηη ζηελ
Γεξκαλία παξάγνληαη 6.000 δηαθνξεηηθέο κπχξεο.
Γεκνθηιέζηεξε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη
ε κπχξα ηχπνπ lager (pils), θαηαιακβάλνληαο κεξίδην
αγνξάο κεγαιχηεξν ηνπ 50%, ελψ ζπλερψο αλνδηθή ηάζε
εκθαλίδνπλ νη μαλζηέο κπχξεο (6%). H παξαγφκελε απφ
ζηηάξη κπχξα θαηαιακβάλεη ην 7% ηεο αγνξάο, ελψ ε
κπχξα άλεπ αιθνφι θαηαιακβάλεη επίζεο ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο γεξκαληθήο αγνξάο (6%). Ο αξηζκφο ησλ
δπζνπνηείσλ αλήιζε ην 2017 ζε 1.492. Σν Οκνζπνλδηαθφ
Κξαηίδην ηεο Βαπαξίαο, κε 642 δπζνπνηεία, παξέκεηλε
θαη ην 2017 ζηελ θνξπθή ηεο γεξκαληθήο δπζνπνηίαο,
ελψ αθνινχζεζαλ ηα Κξαηίδηα ηεο Βάδεο –
Βπηεκβέξγεο (204) θαη ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο –
Βεζηθαιίαο (140). Όζνλ αθνξά ζηελ ζπζθεπαζία, νη
επηζηξεθφκελεο πάιηλεο θηάιεο θπξηαξρνχλ, κε κεξίδην
80% επί ηεο αγνξάο, ελψ ζε πιαζηηθή θηάιε θαη
αινπκηλέλην δνρείν δηαηίζεληαη κφιηο 10% θαη 5%
αληηζηνίρσο ησλ πξντφλησλ. Η Γεξκαλία είλαη ε 1ε ρψξα
– παξαγσγφο κπχξαο ζηελ Δπξψπε θαη 4ε ζηνλ θφζκν
(πξνεγνπκέλσλ Κίλαο, Η.Π.Α., Βξαδηιίαο).
ΓΔΡΜΑΝΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ/ΔΞΑΓΩΓΔ ΜΠΤΡΑ (ΠΟΟΣΗΣΑ ζε 100 ρηιηφγξακκα)
2016
2017
ΚΟ
22029100
22030001
22030009
22030010

ΠΡΟΊΟΝ
Μπχξα ρσξίο
αιθνφι
Μπχξα ζε
θηάιεο<10 ιίηξα
Μπχξα ζε άιια
δνρεία <10 ιίηξα
Μπχξα ζε δνρεία
>10 ιίηξα

ΔΙΑΓΩΓΔ

ΔΞΑΓΩΓΔ

ΔΙΑΓΩΓΔ

ΔΞΑΓΩΓΔ

0

0

136.823

839.244

2.772.017

4.502.127

2.622.508

4.462.424

3.644.679

8.631.601

3.334.059

7.725.530

874.123

3.451.200

789.147

3.541.088

ΓΔΡΜΑΝΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ/ΔΞΑΓΩΓΔ ΜΠΤΡΑ ΑΠΌ/ΠΡΟ ΔΛΛΑΓΑ (ΠΟΟΣΗΣΑ ζε 100 ρηιηφγξακκα)
2016
2017
ΚΟ
ΠΡΟΪΌΝ
ΔΙΑΓΩΓΔ
ΔΞΑΓΩΓΔ
ΔΙΑΓΩΓΔ
ΔΞΑΓΩΓΔ
22029100
22030001
22030009
22030010

Μπχξα ρσξίο
αιθνφι
Μπχξα ζε
θηάιεο<10 ιίηξα
Μπχξα ζε άιια
δνρεία <10 ιίηξα
Μπχξα ζε δνρεία
>10 ιίηξα

0

6.151

5.105

17.743

4.910

13.771

3.527

97.597

8.726

69.701

0

17.648

14

16.023

Η γεξκαληθή αγνξά θξνπηνρπκώλ
πκθψλσο κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ ηεο Γεξκαληθήο
Βηνκεραλίαο Παξαγσγήο Υπκψλ (Verbansderdeutschen
Fruchtsaft- Industriee.V), ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε
ρπκψλ θαη λέθηαξ, απφ 33 ιίηξα ηα δχν πξνεγνχκελα
έηε, κεηψζεθε ειαθξψο ην 2017 ζε 32 ιίηξα. Ωο πξνο
ηνλ δείθηε απηφ, ε Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε
ζέζε παγθνζκίσο. ηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ
γεξκαληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ παξακέλνπλ ν ρπκφο

πνξηνθαιηνχ θαη ν ρπκφο κήινπ θαη αθνινπζεί κε
δηαθνξά ν πνιπβηηακηλνχρνο ρπκφο. Όζνλ αθνξά ζηνπο
δηαηεξεηένπο εθηφο ςπγείνπ θπζηθνχο ρπκνχο, ηελ
πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη θαηαθαλψο ν ρπκφο κήινπ
αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ρπκφ ζηαθπιήο θαη ηνλ ρπκφ
πνξηνθαιηνχ.
Δλψ ε δήηεζε ησλ θιαζζηθψλ θξνπηνρπκψλ θαη λέθηαξ
νπηζζνρψξεζε ειαθξψο ην 2017, ιφγσ θπξίσο ησλ
απμαλφκελσλ ηηκψλ, ηα ξνθήκαηα αιεζκέλσλ θξνχησλ
«ζκνχζηο» θαη νη θπζηθνί ρπκνί άκεζεο ζηχςεο
αλψηεξεο πνηφηεηαο αλαδεηθλχνληαη πξνδήισο ληθεηέο
απμάλνληαο κεξίδηα αγνξάο.
Δηδηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία ησλ «ζκνχζηο» αλαιπηέο,
κεηά ηελ απαηζηνδνμία πνπ πξνθάιεζε ε ζεκαληηθή
πηψζε πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2009 (ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ν ηεξκαηηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζπλεξγαζίαο
jointventure κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ Chiquita θαη Danone),
δηαβιέπνπλ κία «δεχηεξε άλνημε». Ο θχθινο εξγαζηψλ
ηεο ζρεηηθήο αγνξάο απφ 66 εθ. Δπξψ ην 2015
εθηηλάρζεθε ζε 123 εθ. Δπξψ θαη ζχκθσλα κε άιιεο
κεηξήζεηο ζε 159 εθ. Δπξψ. ρεηηθή έξεπλα ηεο GfK γηα
ινγαξηαζκφ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ρπκψλ
Rabenhorst, θαηέδεημε κάιηζηα φηη, θαηά κέζν φξν, ην
ήκηζπ πεξίπνπ ησλ Γεξκαλψλ πίλνπλ ζε ηαθηηθή βάζε
ζκνχζηο. Η ζρεηηθή ηάζε θαηαγξάθεηαη θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν, κε έγθξηηνπο αλαιπηέο λα εθηηκνχλ
φηη ε αγνξά ζα απμεζεί έσο ην 2020 θαηά 7%.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ν ιφγνο απηήο ηεο αλνδηθήο ηάζεο
έγθεηηαη πξσηίζησο ζηελ αλάγθε πγηεηλήο δηαηξνθήο,
δεπηεξεπφλησο ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή θαη ζηα
δηαξθψο αλαλεσλφκελα πξσηφηππα πξντφληα. Κακία
άιιε θαηεγνξία πνηψλ δελ εκθαλίδεη ηέηνηα πνηθηιία θαη
δπλακηθή. ην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο πξνψζεζεο ησλ
ελ ιφγσ πξντφλησλ, ιέμεηο – θιεηδηά φπσο «Superfood»,
«Chilled», «Antiox»θαη «Green» ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
θφξνλ.
Δπί ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ ζκνχζηο, νη
εθπησηηθέο αιπζίδεο discounter θαηαιακβάλνπλ κεξίδην
44%, ελψ ηα πνιπθαηαζηήκαηα (ζνχπεξ κάξθεη,
θαηαζηήκαηα παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
πξντφλησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο πρ Drogerie, δηαλνκείο
πνηψλ θιπ) 50%. Σα επψλπκα πξντφληα ζηηο εθπησηηθέο
αιπζίδεο θαηέρνπλ κεξίδην 88%.
V. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ.
ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΝΔΓΡΙΑ

ΚΑΙ

HEIMTEXTIL 2018 (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 912.1.2018)
Γηα 8ν ζπλερέο έηνο δηνξγαλψζεθε ζηελ Φξαγθθνχξηε,
κεηαμχ 9 θαη 12 Ιαλνπαξίνπ 2018, κία ησλ κεγαιχηεξσλ
θαη ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ εθζέζεσλ πθαζκάησλ
νηθηαθήο ρξήζεσο, ε Γηεζλήο Έθζεζε HEIMTEXTIL, ε
νπνία εγείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο
θαη δηακνξθψλεη ελ πνιινίο ηηο λέεο ηάζεηο ηνπ έηνπο.
Παξαγσγνί, έκπνξνη θαη ζρεδηαζηέο πξνέβαιαλ πξντφληα
θαη θαηλνηνκίεο ηνπ θιάδνπ ζε έλα πνιππιεζέο δηεζλέο
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θνηλφ, αθνχ θαηά ηελ ηεηξαήκεξε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο,
ν αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ επηζθεπηψλ αλήιζε ζε πεξίπνπ
70.000, πξνεξρφκελσλ απφ 135 ρψξεο. Σν ζχλνιν ησλ
εθζεηψλ αλήιζε ζε 2.975, έλαληη 2.949 ην 2017, κε 89%
εμ απηψλ λα ζπληζηά εθζέηεο απφ ην εμσηεξηθφ.
εκαληηθή ήηαλ θαη ε ειιεληθή παξνπζία ζηελ
HEIMTEXTIL 2018 κε 15 εθζέηεο. Αιθαβεηηθά, ζηελ
έθζεζε ζπκκεηείραλ νη εμήο εηαηξείεο:
ΑtticaNarrow Fabrics SA, Dilza AEE, ELITE TEXTILE
– EASY HOME, FAB – K.STAMATOPOULOS SA,
FroeligerLise, GIANNOPOULOS BROS SA, IFI
Designs
and
Colors,
MaribbonMarcelSvolis,
MilonasTextiles SA, NikotexCarpets SA, SaintClairKids,
Baby,
Teens
–
GuyLaroche,
Sarlas
SA,
StamatisIoannidis&Yios AEE, VasilasHome θαη
YfantiriaCharalambidi AE.
Πνιπάξηζκα θαη πνηθίια πξντφληα ηνπ θιάδνπ
εμεηέζεζαλ ζε 20 αίζνπζεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 592.127
ηεηξ. κέηξσλ, ελψ κέζσ λέαο πιαηθφξκαο δφζεθε βήκα
ζε 50 θαη πιένλ λένπο ζρεδηαζηέο θαη start-up
επηρεηξήζεηο απφ φινλ ηνλ θφζκν.
Η επφκελε δηεζλήο Έθζεζε HEIMTEXTIL ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνχξηε (Μάηλ) απφ 8 έσο
11 Ιαλνπαξίνπ 2019.
Πεγή: https://heimtextil.messefrankfurt.com
DOMOTEX 2018 (Αλλόβεξν, 12-15.1.2018)
Απφ 12 έσο 15 Ιαλνπαξίνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Αλλφβεξν ε Γηεζλήο Έθζεζε DOMOTEX κε
αληηθείκελν ηελ βηνκεραλία δαπέδσλ. Απνηειεί ηελ
κεγαιχηεξε εηήζηα Γηεζλή Έθζεζε ηνπ θιάδνπ, ζηελ
νπνία πξνβάιινληαη πξντφληα θαη θαηλνηνκίεο πνπ
αθνξνχλ ηάπεηεο, δάπεδα μχιηλα θαη laminate, δάπεδα
εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ηερλνινγίεο εθαξκνγήο θαη
εγθαηάζηαζεο.
Με ηε ζεκαηηθή “UniqueYouniverse” ε DOMOTEX
πξνζέιθπζε ζπλνιηθά 1.615 εθζέηεο απφ 100 θαη πιένλ
ρψξεο, θαιχπηνληαο 106.000 ηεηξαγσληθά κέηξα
εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Πνιπάξηζκνη θαη νη δηεζλείο
επηζθέπηεο, ζπλνιηθά 45.000, ην 65% εθ ησλ νπνίσλ
πξνήιζε απφ ην εμσηεξηθφ.
ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 5 ειιεληθέο εηαηξείεο, θαη
ζπγθεθξηκέλα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη: Alfa Wood,
GuyLaroche-SaintClair,
NIKOTEX
CARPETS,
Stamatopoulos K θαη VasilasChristos.
Η επφκελε δηεζλήο Έθζεζε αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αλλφβεξν απφ 11 έσο 14
Ιαλνπαξίνπ 2019.
Πεγή: http://www.domotex.de/en
Grüne Woche 2018(Βεξνιίλν, 19-28.1.2018)
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν 19-28 Ιαλνπαξίνπ
2018
ε
83ε
δηνξγάλσζε
ηεο
δηεζλνχο
αγξνηννηθνλνκηθήο/ θαηαλαισηηθήο έθζεζεο «Πξάζηλε
Δβδνκάδα 2018» κε αληηθείκελν πξνβνιήο αγξνηηθά,
νπσξνθεπεπηηθά, ηξφθηκα, πνηά, αλζνθνκηθά θαη άιια
θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη κε ηηκψκελε ρψξα ηελ
Βνπιγαξία.

ηελ „Grüne Woche 2017“ ζπκκεηείραλ 1.660 εθζέηεο
απφ 66 ρψξεο (2017: 1.609 εθζέηεο απφ 65 ρψξεο), ελψ ν
αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δθζεζηαθφ
Οξγαληζκφ Βεξνιίλνπ, αλήιζε ζε 400.000 πεξίπνπ
άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 90.000 ήηαλ εκπνξηθνί
επηζθέπηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο, πιήλ
Γεξκαλίαο (1.145 εθζέηεο), είραλ θαηά ζεηξά νη ρψξεο:
Ννξβεγία (67), Βνπιγαξία (43), Απζηξία (34), Ιηαιία
(30), Φηλιαλδία (29), Οιιαλδία (26), Μαξφθν (24),
νπεδία (21), Ρσζία (17) θιπ.
εκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο Έθζεζεο
απεηέιεζαλ, ε ΚΑΠ, ε ςεθηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε
νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ε δηαζθάιηζε δηαηξνθηθήο
επάξθεηαο θαη πνηφηεηαο γηα έλα ζπλερψο απμαλφκελν
πιεζπζκφ παγθνζκίσο θιπ. Ιδηαίηεξα ζεηηθή εληχπσζε
πξνθάιεζε επίζεο ε πςειή ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ
start-up.
Η „GrüneWoche“, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1926,
πξνβάιιεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε δηεζλήο πιαηθφξκα
δηαιφγνπ γηα ηνλ αγξνηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη
πξνζειθχεη παγθφζκην ελδηαθέξνλ, ιφγσ θαη ηεο
παξάιιειεο δηνξγάλσζεο ηεο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ
Γεσξγίαο, ε νπνία θαζηεξψζεθε, ζεκεησηένλ, ην 2009.
ηελ 19ε χλνδν, ε νπνία έιαβε ρψξα ηελ 20.01.2018,
ζπκκεηείραλ 69 Τπνπξγνί Γεσξγίαο απφ φιν ηνλ θφζκν,
σο επίζεο πνιπάξηζκεο μέλεο αληηπξνζσπείεο,
δεκνζηνγξάθνη θαη θνξείο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη
νηθνλνκίαο.
Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε GrüneWoche ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν απφ 18 έσο 27
Ιαλνπαξίνπ 2019.
Πεγή: www.gruenewoche.de
Christmasworld 2018 (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 2630.1.2018)
Πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 26 έσο 30 Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηε
Φξαγθθνχξηε/Μάηλ ε εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε
Christmasworld κε ζέκα ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε
δηαθφζκεζε. 43.450 δηεζλείο εκπνξηθνί επηζθέπηεο απφ
129 ρψξεο παξεπξέζεζαλ ζηελ Christmasworld θαη
1.047 εθζέηεο απφ 43 ρψξεο πξνέβαιαλ λέα πξντφληα θαη
θαηλνηνκίεο ζηελ θαηεγνξία ησλ επνρηθψλ εηδψλ,
δηακνξθψλνληαο ηηο ηάζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηνλ
ηνκέα ηεο ενξηαζηηθήο δηαθφζκεζεο. ηελ Έθζεζε
ζπκκεηείραλ νη θάησζη, 3 ζηνλ αξηζκφ, ειιεληθέο
εηαηξείεο: ε EnescoLimited, ε IliadisAlexandros S.A. θαη
ε MoreHome.
Η Γηεζλήο Έθζεζε Christmasworld ζπκπεξηιακβάλεηαη
κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ δηεζλψλ εθζέζεσλ ηνπ θιάδνπ,
θαζψο θαιχπηεη κεγάιε θιίκαθα πξντφλησλ θαη
πξνηάζεσλ
γηα
ρξηζηνπγελληάηηθε
δηαθφζκεζε
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, γηα ρνλδξηθή θαη
ιηαληθή πψιεζε, γηα θαηαζθεπέο θαη πξντφληα
ρξηζηνπγελληάηηθεο ρεηξνηερλίαο.
Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Christmasworld ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνχξηε/Μάηλ απφ 25 έσο
29 Ιαλνπαξίνπ 2019.

___________________________________________________________________________
ειίδα 6 απφ 9

Πεγή:https://christmasworld.messefrankfurt.com
Paperworld 2018 (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ 27-30.1.2018)
H εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Paperworld δηνξγαλψζεθε
απφ ηηο 27 έσο ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ ζηε
Φξαγθθνχξηε/Μάηλ θαη αθνξνχζε ηνλ θιάδν ησλ
ραξηηθψλ εηδψλ γηα νηθηαθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε.
ηελ Paperworld ζπκκεηείραλ 1.640 εθζέηεο απφ 66
ρψξεο (243 απφ Γεξκαλία, 1.397 απφ άιιεο ρψξεο), ελψ
ηελ έθζεζε επηζθέθζεθαλ 33.787 εκπνξηθνί επηζθέπηεο
απφ 146 ρψξεο (11.072 απφ Γεξκαλία, 22.715 απφ άιιεο
ρψξεο). ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ αιθαβεηηθά νη
αθφινπζεο 7 ειιεληθέο εηαηξείεο: AS Company S.A.,
DIAFORM
EPE,
DiakakisImports
S.A.,
FLEXBOOK/ΣΗΔWRITING
FIELDS
S.A.,
A.
Lycogiannis& Co „LYC – SAC‟, A.MATALON –
E.TZAFOU S.A., Traxxprinter M.EPE.
ηελ Paperworld 2018 θπξίαξρν εθζεζηαθφ πεδίν
απεηέιεζαλ νη λέεο εμειίμεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηνλ
θιάδν, θαζψο ην κήλπκα πνπ εμέπεκπε ε έθζεζε ήηαλ ην
'Visionaryoffice: The modernworkplace' («Γξαθείν κε
φξακα:
Ο
ζχγρξνλνο
ρψξνο
εξγαζίαο»),
αληηπξνζσπεχνληαο πξντφληα ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ
πξαθηηθή ρξήζε θαη ηελ άλεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
Έληνλε ήηαλ θαη ε παξνπζία πξντφλησλ κε θαηλνηφκεο
ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο.
Ιδηαίηεξε έκθαζε πξνζδφζεθε ζην κέιινλ ηνπ
εξγαζηαθνχ
ρψξνπ
κέζσ
ζπκπιεξσκαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο εθδειψζεσλ θαη ηδίσο δηά ηεο εηδηθήο
έθζεζεο 'Future Office' («Γξαθείν ηνπ Μέιινληνο»), ε
νπνία έζεζε ππφ ην κηθξνζθφπην ζεκαληηθά θνηλσληθά
δεηήκαηα θαη θαηέδεημε πσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έλα
πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ θαζεκεξηλά
δηαθνξεηηθέο μελαγήζεηο θαη δηαιέμεηο εηδηθψλ.
Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Paperworld ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνχξηε/Μάηλ απφ 26 έσο
29 Ιαλνπαξίνπ 2019.
Πεγή: https://paperworld.messefrankfurt.com
FruitLogistica 2018 (Βεξνιίλν, 07-09.02.2018)
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (07-09.02.2018) ε
Γηεζλήο ΄ΔθζεζεFruitLogistica 2018, κία εθ ησλ
ζεκαληηθσηέξσλ εθζέζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνλ
θιάδν ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Η FruitLogistica
2018 θαηέγξαςε ηελ πςειφηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο
ζπκκεηνρή εκπνξηθψλ επηζθεπηψλ, νη νπνίνη,
πξνεξρφκελνη απφ 130 ρψξεο, ππεξέβεζαλ ηηο 77.000
(2017: 76.238). Δπί πιένλ, ν αξηζκφο ησλ, πξνεξρνκέλσλ
απφ 84 ρψξεο, εθζεηψλ αλήιζε ζε 3.231 (2017: 3.077
εθζέηεο απφ 84 ρψξεο).
Δηδηθψηεξα, ε Διιάδα ζπκκεηείρε ζηε Γηεζλή Έθζεζε
FruitLogistica 2018 κε 80 επηρεηξήζεηο, ζπιινγηθνχο
θνξείο θαη Πεξηθέξεηεο, έλαληη 68 ην 2017. Σελ επζχλε
ηεο δηνξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο είραλ νη
εηαηξείεο: ENTERPRISE GREECE SA, GREAT
GREEK EXPORTS AND TRADE, NOVACERT θαη
PROMO SOLUTION.

Πιήξεο θαηάινγνο ησλ Διιήλσλ εθζεηψλ επξίζθεηαη
ππφ
ηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
https://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/en/exhibitors?
country%5B0%5D=593875.)
χκθσλα κε έξεπλα, ην 90 % (2017: 87%) ησλ εθζεηψλ
έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ
έθζεζε, ην 46 % (2017: 43%) εμ απηψλ πξαγκαηνπνίεζε
λέεο παξαγγειίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ελψ ην
90 % (2017: 86%) αλακέλεη επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ κεηά
ην πέξαο ηεο έθζεζεο.
Η
επφκελε
δηεζλήο
έθζεζε
FruitLogistica
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν απφ 6 έσο 8
Φεβξνπαξίνπ 2019.
Πεγή: www.fruitlogistica.de
Ambiente (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 9-13.2.2018)
Η πνιπζεκαηηθή εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Ambiente
νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζηηο 13/2/2018 ζηελ
Φξαγθθνχξηε, έπεηηα απφ πέληε εκέξεο, θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαηεγξάθεζαλ 134.600 επηζθέπηεο
απφ 168 ρψξεο. ηελ κεγαιχηεξε απηή έθζεζε ιηαληθνχ
εκπνξίνπ πξνεβιήζεζαλ πνηθίια πξντφληα 4.441
εθζεηψλ απφ 89 ρψξεο, ζε εθζεζηαθφ ρψξν ζπλνιηθήο
έθηαζεο 308.000 ηεηξ. κέηξσλ. Οη ειιεληθέο ζπκκεηνρέο
ζηελ
Ambiente
αλήιζαλ
ζηηο
θάησζη
21:
BaxevantzisStylianos SBR, BitosBros-E Blazantpnakis
OE,
The
CoolProjects
M.
CoriolanoLykourezosMonoprosopi IKE, Cyclops SA, Fest-IoniaYalco SD Constantinou& SON SA, inart A.
Konstantinidou SA, ManopoulosChess&Backgammon,
ModaMostraVassiliosEmm.
Kaldis,
Nava
SA,
NikolaidiAfoiNikotex S.A., CH Pantazelos& CO OE,
PloosDesign,
RollerTheofilosKappatos
SA,
RozosKonstantinos, Sheepcount-FeltDesign, Skitso,
SonataGalleryRoumanaAthanasia,
SoulKitchen,
UniglassHellas SA, Viomes SA, Waks.
Η Ambiente θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θαηαλαισηηθψλ
αγαζψλ, θαζψο παξνπζηάδεη φρη κφλνλ ηηο ζχγρξνλεο
ηάζεηο ζηε δηαθφζκεζε, αιιά θαη πιήζνο άιισλ
πξντφλησλ, φπσο είδε δψξσλ, νηθηαθά είδε, αμεζνπάξ
θ.α., απεπζχλεηαη δε ζηελ ιηαληθή πψιεζε.
Τςειφ πνζνζηφ επηζθεπηψλ (60%) πξνήιζε απφ ην
εμσηεξηθφ, ελψ κηθξφηεξνο ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκφο
επηζθεπηψλ πξνήιζε απφ ηελ Γεξκαλία. Ο αξηζκφο ησλ
δηεζλψλ εθζεηψλ πξνζέγγηζαλ ην επίπεδν-ξεθφξ ηνπ
81% επί ηνπ ζπλφινπ, θαζηζηψληαο ηελ έθζεζε ηνπ 2018
σο ηελ πιένλ δηεζλή. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο
επηζθεπηψλ ηεο Έθζεζεο πξνήιζε ελ ζεηξά απφ: Ιηαιία,
Κίλα, Γαιιία, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Οιιαλδία,
Ιζπαλία, Σνπξθία, Κνξέα θαη Διβεηία. χκθσλα κε
δεκνζθφπεζε κεηά ην πέξαο ηεο Έθζεζεο, 96% ησλ
επηζθεπηψλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Ambiente.
Η
επφκελε
Γηεζλήο
Έθζεζε
Ambiente
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνχξηε (Μάηλ) απφ 8 έσο
12 Φεβξνπαξίνπ 2019.
Πεγή:https://ambiente.messefrankfurt.com/
Bautec 2018 (Βεξνιίλν, 20-23.2.2018)
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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν απφ 20 έσο 23
Φεβξνπαξίνπ 2018, ε αλά δχν έηε δηνξγαλνχκελε
Γηεζλήο Έθζεζε Γνκηθψλ Τιηθψλ Bautec, κε ζπκκεηνρή
502 εθζεηψλ απφ 17 ρψξεο. Σελ έθζεζε επηζθέθζεθαλ
35.112 άηνκα.
Βαζηθφ
ζέκα
ηεο
έθζεζεο
απνηέιεζαλ
νη
θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο θαη ε πνηφηεηα απηψλ. Οη
αξρηηέθηνλεο, ζρεδηαζηέο θαη ηερλίηεο πνπ έιαβαλ κέξνο
ζηελ Bautec 2018, εθηφο απφ νηθνδνκηθά πιηθά,
ζπζηήκαηα δφκεζεο θαη εμαξηήκαηα, ελαζρνιήζεθαλ
επίζεο κε ζέκαηα φπσο ην κέιινλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη
ηνπ ζρεδηαζκνχ, δίλνληαο έκθαζε ζε ρακεινχ θφζηνπο
θαηνηθίεο,
ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο
θαηαζθεπέο,
ερνκφλσζε θαη ππξνπξνζηαζία, πγηεηλή, νηθνδνκηθέο
ηερλνινγίεο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Η GRÜNBAU Berlin, πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζρεδίαζε,
θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ππαίζξησλ ρψξσλ, έρεη επίζεο
εδξαησζεί κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Έθζεζε Bautec. Με
ηε ζπλεηζθνξά γλσζηψλ πξνκεζεπηψλ θαη ελψζεσλ, ε
GRÜNBAU Berlin παξνπζίαζε έλα πνιιά ππνζρφκελν
ζρέδην αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο θεπνπξηθήο θαη ησλ
ππαηζξίσλ θαηαζθεπψλ, ζην επίθεληξν ηνπ νπνίνπ
επξέζεζαλ ε βειηίσζε θαη ε αλαδσνγφλεζε ησλ
θαηνηθηψλ, θαζψο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ παηρληδηνχ θαη αλαςπρήο.
ηελ Bautec 2018 απελεκήζε γηα πξψηε θνξά Βξαβείν
Καηλνηνκίαο. Σν Βξαβέην έιαβε ε γεξκαληθή εηαηξία
UlrichBrunnerGmbH γηα ην ζηαζκφ θεληξηθήο
ζέξκαλζεο BHZ, έλα πδξαπιηθφ θηβψηην κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο, ην νπνίν έθεξε φια ηα ζηνηρεία πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο. ηελ ΄Δθζεζε δελ ζπκκεηείρε ειιεληθή
εηαηξεία.
Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Bautec ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ 18 έσο 21 Φεβξνπαξίνπ 2020.
Πεγή: Bautec (https://www.bautec.com)
FischInternational 2018 (Βξέκε, 25-27.2.2018)
Πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 25 έσο 27 Φεβξνπαξίνπ 2018
ζηελ Βξέκε ε δηεηήο Γηεζλήο Έθζεζε fish
INTERNATIONAL κε ζέκα ηα ηρζπεξά. 12.000
εκπνξηθνί επηζθέπηεο παξεπξέζεζαλ ζηελ fish
INTERNATIONAL θαη 312 εθζέηεο απφ 29 ρψξεο
παξνπζίαζαλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο
ηρζπνθαιιηέξγεηαο ελ γέλεη, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ
εθζεηψλ πξνήιζε απφ ηελ Γεξκαλία θαη ινηπέο ρψξεο ηεο
Βφξεηαο Δπξψπεο, ππήξμαλ δε θαη ζπκκεηνρέο απφ
Βξαδηιία, Κίλα, Κνινκβία θαη Σαυιάλδε. Η παξνπζία
ηεο Διιάδνο πεξηνξίζηεθε ζε κία, θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ εηαηξεία SELONDA AQUACULTURE SA.
Η
Γηεζλήο
Έθζεζε
fish
INTERNATIONAL
θαηαηάζζεηαη ζηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο ηνπ θιάδνπ,
θαζψο θαιχπηεη κεγάιε θιίκαθα πξντφλησλ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ην 2018 αχμεζε ηελ ζπκκεηνρή θαηά 15%
(312 εθζέηεο, έλαληη 273 ην 2016) σο επίζεο ηελ
επηζθεςηκφηεηά ηεο (12,203 έλαληη 11,732 ην 2016).

Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε fish INTERNATIONAL ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βξέκε
απφ 9 έσο 11
Φεβξνπαξίνπ 2020.
Πεγή: http://fishinternational.com/en/
Internationale Tourismus-Börse – ITB (Βεξνιίλν, 0711.3.2018)
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (07-11.03.2018) ε 52ε
Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ Βεξνιίλνπ (Internationale
Tourismus Börse/ITB 2018), ζεσξνχκελε σο ε θνξπθαία
εκπνξηθή έθζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ παγθνζκίσο.
Η ITB 2018 θηινμέλεζε πεξηζζφηεξνπο απφ 10 ρηιηάδεο
εθζέηεο, πξνεξρφκελνπο απφ 186 ρψξεο, ζε άλσ ησλ
ρηιίσλ εκπνξηθψλ πεξηπηέξσλ. Ο αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ
επηζθεπηψλ ην 2018 αλήιζε ζε 110 ρηι., αλαθάκπηνληαο
ελ ζρέζεη κε ηνπο 109 ρηι. επηζθέπηεο ην 2017, ελψ
αχμεζε, έλαληη 2017, θαηέγξαςε θαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο επηζθεπηψλ ηεο Δθζέζεσο, ν νπνίνο
δηακνξθψζεθε ζε 170 ρηι, έλαληη 160 ρηιηάδσλ
επηζθεπηψλ ην 2017.
ην πιαίζην ηεο ΙΣΒ δηεμήρζε επίζεο γηα 15ν ζπλερέο
έηνο ηεηξαήκεξν Γηεζλέο πλέδξην Σνπξηζκνχ (0710.03.2018), φπνπ 300 νκηιεηέο, ζε 150 ελ ζπλφισ
ζεκαηηθέο ζπλεδξίεο, αλέιπζαλ δηάθνξεο θξίζηκεο πηπρέο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ «πξντφληνο», φπσο ν «ππεξ-ηνπξηζκφο»
(“overtourism”), πνπ αθνξά ζηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ
αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, αιιά θαη ηηο
πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο αληνρέο, θαζψο θαη νη
επεξρφκελεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηνλ θιάδν,
ηφζνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο, φζνλ θαη ηεο
κεηαθίλεζεο (απηφλνκα κέζα κεηαθνξάο, ππεξ-ηαρείο
ζηδεξφδξνκνη θιπ).
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ
„MesseBerlin“, ηα 2/3 ησλ εκπνξηθψλ επηζθεπηψλ ηεο
Δθζέζεσο είραλ εμνπζηνδφηεζε γηα άκεζε αγνξά
ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΙΣΒ, 74%
ησλ κειψλ ηνπ ITB BuyersCircle (θιεηζηφο
«Δπηρεηξεκαηηθφο Κχθινο» 1.000 κειψλ, επηζθεπηψλ ηεο
ΙΣΒ, κε εμνπζηνδφηεζε αγνξάο πξντφλησλ θαη εηδηθά
πξνλφκηα) δηέζεηε ραξηνθπιάθην ππεξβαίλνλ ην 1 εθαη.
Δπξψ, άλσ ηνπ 1/3 ησλ επηζθεπηψλ-αγνξαζηψλ είρε πξνο
δηάζεζε πνζά 10 εθαη. Δπξψ θαη πιένλ γηα επηηφπνπ
αγνξά ηνπξηζηηθψλ «παθέησλ». Καη΄ εθηίκεζε ησλ
δηνξγαλσηψλ, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο
πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ITB 2018
δηακνξθψζεθαλ ζε 7,14 δηο Δπξψ, έλαληη 7 δηο Δπξψ ην
2017 (αχμεζε 5%).
Μεηαμχ ησλ «παξαδνζηαθψλ» ηνπξηζηηθψλ θιάδσλ, ν
ηαηξηθφο ηνπξηζκφο επέδεημε γηα κία αθφκε ρξνληά
ηδηαηηέξσο δπλακηθή παξνπζία, ελψ ε πξνζνρή ησλ
επηζθεπηψλ εζηηάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ: α) ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα β) ηηο
ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθίλεζεο
θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
γ) ζην «ηκήκα» ηνπ ηνπξηζκνχ πνιπηειείαο
(luxurytravel), ην νπνίν απνηειεί ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ
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ηνπξηζηηθνχ «πξντφληνο» θαη αλαπηχζζεηαη κε δηςήθηα
πνζνζηά ηα ηειεπηαία έηε.
εκεηψλεηαη ηέινο φηη ηελ ΙΣΒ 2018 παξαθνινχζεζαλ
πεξηζζφηεξνη απφ 5 ρηι. δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη,
πξνεξρφκελνη απφ 70 θαη πιένλ ρψξεο, θαζψο θαη 400
bloggers απφ 30 ρψξεο.
Σηκψκελε ρψξα ην 2018 ήηαλ ε Μαιαηζία.
Β. Διιεληθή ζπκκεηνρή
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ
Βεξνιίλνπ, ε ειιεληθή παξνπζία ζηελ ΙΣΒ 2018
εληζρχζεθε έηη πεξαηηέξσ, θαηαγξάθνληαο 166
ζπκκεηνρέο εθζεηψλ, έλαληη 147 ην 2017 θαη 121 ην
2016, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο, ηνπξηζηηθά γξαθεία,
επηρεηξήζεηο παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο
θαη 52 ζεζκηθνχο Δθζέηεο (Πεξηθέξεηεο, Γήκνη/Νήζνη
θαη Σνπξηζηηθνί Φνξείο). 85 εθ ησλ 166 ελ ζπλφισ
Διιήλσλ εθζεηψλ θηινμελήζεθαλ ζην πεξίπηεξν ηνπ
ΔΟΣ (πιήξεο θαηάινγνο Διιήλσλ Δθζεηψλ ζηελ ΙΣΒ
2018
δχλαηαη
λα
αληιεζεί
απφ
ηνλ
ππεξζχλδεζκνwww.virtualmarket.itbberlin.de/en/search?term=greece&view=2&country%5B
0%5D=593875).
Σα ειιεληθά πεξίπηεξα ζηελ ΙΣΒ 2018 επηζθέθηεθε ε
Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θ. Δ. Κνπληνπξά, ζπλνδεπφκελε
απφ ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ. Η θα Τπνπξγφο
ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ
Σνπξηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο Δθζέζεσο θαη ήηαλ θεληξηθή
νκηιήηξηα ζηελ Τπνπξγηθή πλάληεζε γηα ηνλ «Γξφκν
ηνπ Μεηαμηνχ», παξνπζία ηεο εγεζίαο ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ UNWTO
θαη 50 πεξίπνπ Τπνπξγψλ θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ.
Η θα Τπνπξγφο ζπλαληήζε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ηνπ UNWTO θ. ZurabPololikashvili θαη ζπλνκίιεζε κε
θνξπθαία ζηειέρε ηεο γεξκαληθήο θαη παγθφζκηαο
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, κεηαμχ άιισλ δε κε ηνλ Γ
ηνπ Οκίινπ TUI θ. Joussen θαη ηνλ θ. Ellerbeck, κέινο
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ηνλ Γ ηνπ Οκίινπ
ThomasCook θ. Fankhauser, κε ηνπο επηθεθαιήο ηεο
JET2, θαζψο επίζεο θαη κε εγεηηθά ζηειέρε ησλ Οκίισλ
Alltours, DerTouristik, FTI, SchauinslandReisen,
StudiosusReisen θαη ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ Condor
θαη GermaniaAirlines. Αληηθείκελν ησλ ζπδεηήζεσλ
απεηέιεζαλ νη πξννπηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, σο επίζεο θαη ε αλάπηπμε
πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, ζην
πιαίζην ηεο εζληθήο πεξηθεξεηαθήο ηνπξηζηηθήο
πνιηηηθήο γηα ηνπξηζκφ 365 εκεξψλ εηεζίσο ζηελ
Διιάδα. Η Τπνπξγφο ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ
πξφεδξν ηεο Έλσζεο Σαμηδησηηθψλ Γξαθείσλ Γεξκαλίαο
DRV, θ. Fiebig θαη κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Έλσζεο ηεο Γεξκαληθήο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο
(BTW).
Σέινο
Τπνπξγφο
παξερψξεζε
επίζεο,
ζεηξά
ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο
Διιάδνο θαη ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, ζε δηεζλή θαη
γεξκαληθά
ΜΜΔ,
ζην
ηειενπηηθφ
δίθηπν
NationalGeographic,
ζηελ
γαιιηθή
εθεκεξίδα

Quotidienne, ζην γεξκαληθφ ηνπξηζηηθφ έληππν FVW,
ζηελ επίζεκε έθδνζε ηεο ΙΣΒ, ζηελ DeutscheWelle,
θαζψο θαη ζηνπο Έιιελεο αληαπνθξηηέο ειιεληθψλ
ΜΜΔ ζηελ Γεξκαλία.
Σν παξψλ ζηελ ITB 2018 έδσζαλ επίζεο νη
Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ, θ. Πέηξνο Σαηνχιεο θαη
ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, θ. Γηψξγνο Υαηδεκάξθνο, θαζψο
θαη ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ θ. Γηψξγνο Κακίλεο.
χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο
ηεο Γεξκαληθήο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο (BTW) Dr. Μ.
Frenzel, αχμεζε θαηά 1,5%-2,0% αλακέλεηαη ζηηο
ζπλνιηθέο εκέξεο δηαθνπψλ ησλ Γεξκαλψλ γηα ην 2018,
κε πξφβιεςε γηα αληίζηνηρε άλνδν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Η Διιάδα παξακέλεη,
ζηαζεξά, ζηηο θνξπθαίεο επηινγέο δηαθνπψλ γηα ηνπο
Γεξκαλνχο, κε ηηο πξνθξαηήζεηο γηα ην 2018 λα
εκθαλίδνπλ αχμεζε έσο 40%, κε παξάιιειε δηεχξπλζε
ησλ πξνγξακκάησλ θαη έληαμε λέσλ πξννξηζκψλ.
Ιδηαηηέξσο ελζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ νη
γεηηνληθέο ρψξεο επαλέξρνληαη δπλακηθά, ε Διιάδα
απμάλεη ζηαζεξά ην ηνπξηζηηθφ ηεο κεξίδην θαη
πξσηαγσληζηεί
ζηηο
δεκνθηιέζηεξεο
επηινγέο
πξννξηζκνχ
ησλ
Γεξκαλψλ
ηαμηδησηψλ,
κε
πξνβιεπφκελε αχμεζε γηα ην 2018 κεγαιχηεξε ηνπ
2017, φηαλ θαηεγξάθε αξηζκφο-ξεθφξ 3,7 εθαηνκκχξησλ
αθίμεσλ Γεξκαλψλ ζηελ ρψξα καο (άλνδνο 18,1%).
Η επφκελε Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν απφ 6 έσο 10 Μαξηίνπ
2019.
INTERNORGA (Ακβνύξγν, 9-13.3.2018)
Η 92ε
εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε INTERNORGA,
αθνξψζα ζηνπο θιάδνπο εζηίαζεο, θηινμελίαο,
ηξνθνδνζίαο,
αξηνπνηίαο
θαη
δαραξνπιαζηηθήο,
νινθιεξψζεθε ζηηο 13/3/2018 ζην Ακβνχξγν, έπεηηα
απφ πέληε εκέξεο επηηπρνχο ζπκκεηνρήο πεξίπνπ 1.300
εθζεηψλ απφ 25 ρψξεο, ζε έλαλ εθζεζηαθφ ρψξν 100.000
ηεηξ. κέηξσλ. Έμη ειιεληθέο εηαηξείεο ζπκκεηείραλ ζηελ
INTERNORGA 2018, ήηνη: CANDIA HANDMADE
MATTRESSES,
COCO-MAT
S.A.,
ELECTRA
FURNITURE GeorgiadisAnastasios, GINOX SA, NIKI
INOX SA, North Catering Equipment.
Πεξίπνπ 93.000 εκπνξηθνί επηζθέπηεο, εγρψξηνη θαη
δηεζλείο, επηζθέθζεθαλ ηελ Έθζεζε θαη γλψξηζαλ λέα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα εζηηαηφξηα, μελνδνρεία,
επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, αξηνπνηεία θαη δαραξνπιαζηεία.
Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ, ην 6% εμ απηψλ
πξνήιζε απφ ην εμσηεξηθφ, ην 93% αμηνιφγεζαλ
ηδηαηηέξσο ζεηηθψο ηελ έθζεζε, ελψ ην 94% ζα
ζπληζηνχζε ηελ ελ ιφγσ έθζεζε.
Η επφκελε, 93ε Γηεζλήο Έθζεζε INTERNORGA ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακβνχξγν απφ 15 έσο 19 Μαξηίνπ
2019.
Πεγή:https://www.internorga.com
Βεξνιίλν, Απξίιηνο 2018
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