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I.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΑΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

1. ΑΔΠ-Αλάπηπμε-Απαζρόιεζε-Γεκ. Οηθνλνκηθά 

ΑΔΠ θαη ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία, παξά 

ηηο αληίξξνπεο δπλάκεηο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ 

(BREXIT, αβεβαηόηεηα ζηηο δηαηιαληηθέο ζρέζεηο κε ηελ 

αιιαγή Κπβέξλεζεο ζηηο ΖΠΑ, πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ 

Δπξσδώλε, ζπλερηδόκελε επηβξάδπλζε ηνπ παγθόζκηνπ 

εκπνξίνπ θ.ν.θ.), δηαηήξεζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο 

δπλακηθή γηα 5
ε
 ζπλερή ρξνληά. πγθεθξηκέλα, ν ξπζκόο 

κεηαβνιήο ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ δηακνξθώζεθε ην 2016 

ζην επίπεδν ηνπ 1,9%, έλαληη 1,7% ην 2015, ζύκθσλα κε 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Δμέιημε γεξκαληθνύ ΑΔΠ ζε βάζνο δεθαεηίαο 
(2006-2016 - ζε ζηαζεξέο ηηκέο πξνεγνύκελνπ έηνπο)  

 
Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Ζ αλάπηπμε βαζίζηεθε θαηά θύξην ιόγν ζηελ ηζρπξή 

εζσηεξηθή δήηεζε, ηόζν ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ηε 

βνεζεία ηνπ ρακεινύ πιεζσξηζκνύ, αιιά θαη ηεο ξνπήο 

πξνο ηδησηηθή θαηαλάισζε, ιόγσ ησλ ζρεδόλ κεδεληθώλ 

θαηαζεηηθώλ επηηνθίσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθίλεηξν 

ζηελ απνηακίεπζε, όζν θαη ζηνλ δεκόζην, όπνπ ε 

αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνύ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν· θαη, ηέινο, ιόγσ 

ηεο απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπώλ. Σν εμσηεξηθό εκπόξην, αληίζεηα, είρε 

αξλεηηθή ζπκβνιή 0,1%, ζηε ζύλζεζε ηνπ γεξκαληθνύ 

ΑΔΠ ην 2016, θαζώο νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ ηαρύηεξα 

από ηηο εμαγσγέο. Κύξηα αηηία ζεσξείηαη ε πηώζε ηεο 

δήηεζεο από ηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ε γεληθόηεξε 

επηβξάδπλζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, παξάκεηξνη, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλεηέιεζαλ ζηε κείσζε ησλ 

επελδύζεσλ ζε εμνπιηζκό από ηηο επηρεηξήζεηο, γεγνλόο 

πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ην 2017. 

Ηθαλνπνηεηηθή ζεσξείηαη ε επίδνζε ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ην 2016 ζπγθξηλόκελε δηεζλώο, θαζόηη ην 

1,9% ηελ θαηαηάζζεη επάλσ από ηνλ αληίζηνηρν κέζν 

όξν ηόζν ηεο ΔΔ-28, ν νπνίνο εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη 

ζε 1,8%, όζν θαη ηεο Δπξσδώλεο, ν νπνίνο εθηηκάηαη 

ζην 1,7% (πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). 

Σαπηόρξνλα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία μεπέξαζε ζε 

ξπζκνύο θαη ηελ ακεξηθαληθή, όπνπ ε αλάπηπμε 

πεξηνξίζηεθε από ην 2,6% ην 2015 ζε 1,7% (εθηίκεζε) 

ην 2016. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθώλ Κίλαο, 

Ηαπσλίαο θαη Ρσζίαο ην 2016 ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα 

ζε 6,6% (2015: 6,9%), 0,7% (2015: 0,5%) θαη -1,0% 

(2015: -3,7%). 

Σε κεγαιύηεξε ζπκβνιή ζηε κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ 

ΑΔΠ ην 2016 είρε ν ηνκέαο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο/Σειεπηθνηλσληώλ, κε 3,0%, 

αθνινπζνύκελνο από ηηο Καηαζθεπέο (2,8%), ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο&Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο (2,5%) 

ην Δκπόξην, ηηο Μεηαθνξέο θαη ηνλ θιάδν 

Φηινμελίαο&Δζηίαζεο (2,3%). Σελ δε κηθξόηεξε 

ζπκκεηνρή (0,3%) ζηελ κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ 

είρε ν Αγξνηηθόο/Κηελνηξνθηθόο Κιάδνο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζύλζεζε, πιένλ ηνπ εκίζεσο ηνπ 

γεξκαληθνύ ΑΔΠ (53,5%) ην 2016 θαηεπζύλζεθε ζηελ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, έλαληη 53,9% ην 2015. Μηθξή 

κείσζε ζεκείσζε επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνύ 

εκπνξίνπ (
Eξαγωγές −Eισαγωγές

ΑΕΠ
x100), ε νπνία 

δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ηνπ 7,8% έλαληη 7,7% ην 

2015, ελώ αληίζεηα ε ζπλεηζθνξά ησλ επελδύζεσλ θαη 

ηεο δεκόζηαο δαπάλεο θαηέγξαςαλ ακθόηεξεο αύμεζε 

0,2%, ζε ζρέζε κε ην 2015. 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ: Σν 2016 απεηέιεζε έηνο εμαηξεηηθά 

ζεηηθώλ επηδόζεσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο 

Γεξκαλίαο. Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 

429.000 ή θαηά 1,0% ζε ζρέζε κε ην 2015, 

πξνζεγγίδνληαο ηνπο 43,5 εθαη. απαζρνινύκελνπο, ην 

πςειόηεξν θαηαγεγξακκέλν επίπεδν απαζρόιεζεο από 

Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990 θαη μεπεξλώληαο ηελ 

αύμεζε ησλ δύν πεξαζκέλσλ εηώλ (+0,9% ην 2015 θαη 

+0,8% ην 2014). εκεηώλεηαη όηη, παξά ηηο επηκέξνπο 

δηαθπκάλζεηο, ε απαζρόιεζε ζηε Γεξκαλία θηλείηαη 

αδηαιείπησο αλνδηθά επί δεθαεηία θαη πιένλ. 

Παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε δεκνγξαθηθώλ 

παξακέηξσλ, πνπ απνζηέξεζαλ ην 2016 310 ρηιηάδεο 

πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο από ηελ εγρώξηα αγνξά εξγαζίαο, 

ε απαζρόιεζε θηλήζεθε ζεηηθά, θεθαιαηνπνηώληαο: α) 

ηε ζεηηθή αλαπηπμηαθή ζπγθπξία ηεο νηθνλνκίαο, β) ηελ 

απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη γ) ηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε 

κέξνπο ησλ πξνζθύγσλ πνπ θηινμελνύληαη ζηε 

Γεξκαλία. 

Σελ ηζρπξόηεξε πνζνζηηαία αύμεζε ζηελ απαζρόιεζε, 

ην 2016, κε 1,3% έλαληη ηνπ 2015, θαηέγξαςε ν θιάδνο 

ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο πξνζέζεζε πεξί ηνπο 425 ρηι. 

εξγαδνκέλνπο ζην δπλακηθό ηνπ, ελώ πεξί ηνπο 20 ρηι. 

απαζρνινύκελνπο ή 0,8% πξνζηέζεθαλ αληίζηνηρα ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ. Ζ απαζρόιεζε ζηελ 

κεηαπνίεζε παξέκεηλε ζηα επίπεδα ηνπ 2015, ελώ 

αληίζεηα ζπξξίθλσζε θαηά 2,7% εκθάληζε ε 

απαζρόιεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία (Γεσξγία, 

Κηελνηξνθία, Γαζνθνκία, Αιηεία θιπ), κε 17 ρηι. 

ιηγόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Σέινο, θαη΄ αληηζηνηρία κε ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ απαζρνινπκέλσλ, πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ην 

2016 παξνπζίαζε θαη ε αλεξγία ζηελ Γεξκαλία, ε νπνία 

κεησζείζα θαηά 160 ρηι. σο πξνο ην 2015, ππνρώξεζε 

ζην 4,1% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ θαη 

επηηπγράλνληαο ηνηνπηνηξόπσο ζρεδόλ επίπεδα αλεξγίαο 

ηξηβήο. Πξόθεηηαη γηα ην ρακειόηεξν πνζνζηό αλεξγίαο 
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ζηε κεηά ηελ γεξκαληθή Δπαλέλσζε επνρή. Μάιηζηα, κε 

εμαίξεζε ην 2009, όηαλ θαη ζπλεπεία ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ε γεξκαληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε 

–πξόζθαηξα- πθεζηαθά θαηλόκελα, ε αλεξγία κεηώζεθε 

αδηαιείπησο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε απνηέιεζκα ν 

όγθνο ησλ αλέξγσλ λα ππνδηπιαζηαζηεί, από 4,5 εθαη. ην 

2005 ζε 1,8 εθαη. ην 2016.  

Βέβαηα, ην πνζνζηό ησλ καθξνρξόληα άλεξγσλ (ήηνη >12 

κήλεο ρσξίο εξγαζία) επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

αλέξγσλ ζηε ρώξα, ην νπνίν αλήξρεην ζε 42% πεξίπνπ ή 

744 ρηι. άηνκα (ζηνηρεία Β΄ Σξηκήλνπ 2016), ζύκθσλα 

κε ηελ Destatis, ζεσξείηαη αλεζπρεηηθά πςειό, παξά ηε 

ζεκαληηθή απνθιηκάθσζή ηνπ από ηα θαηαγεγξακκέλα 

2,4 εθαη. ησλ καθξνρξόληα άλεξγσλ κόιηο κία δεθαεηία 

πξηλ (ηέινο 2005). Σν πνζνζηό, σζηόζν, ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ επί ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

ζπλνιηθά, ζηα κέζα ηνπ 2016, αλήξρεην ζε 1,7%. 

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Ζ επλντθή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία θαη ε ζεηηθή αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2016, επέδξαζαλ ζεηηθά ζηα 

δεκόζηα νηθνλνκηθά. 

Σν Γεκνζηνλνκηθό Ηζνδύγην εκθάληζε πιεόλαζκα €19,2 

δηο ή 0,6% επί ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 2015, 

αληηθαηνπηξίδνληαο αύμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ 

θαηά 4,1%, έλαληη κηθξόηεξεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ θαηά 

3,9%. Πξόθεηηαη γηα ην 3
ν
 ελ ζεηξά έηνο, θαηά ην νπνίν 

ην Γεκνζηνλνκηθό Ηζνδύγην ηεο Γεξκαλίαο θαηαγξάθεη 

πιεόλαζκα, ην νπνίν ην 2016, σζηόζν, ππνρώξεζε 

ειαθξώο έλαληη ηνπ πιενλάζκαηνο ην 2015, ην νπνίν 

αλήιζε ζε €20,9 δηο ή ζε 0,7% επί ηνπ ΑΔΠ.  

Σν πιενλαζκαηηθό Γεκνζηνλνκηθό Ηζνδύγην ην 2016 

αληαλαθιά: 

α. Πιεόλαζκα €10,4 δηο (ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ) ηεο 

Κεληξηθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο (έλαληη 

πιενλάζκαηνο €10,0 δηο ην 2015). εκεηώλεηαη εδώ, όηη 

ην πιεόλαζκα ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ην ίδην έηνο 

αλαθνξάο αλήιζε ζε €6,2 δηο, έλαληη πιενλάζκαηνο 

€12,1 δηο ην 2015 (πηώζε ζρεδόλ 49%). 

β. Πιεόλαζκα €2,2 δηο από ηα ηακεία ησλ 16 

Οκνζπνλδηαθώλ Γεξκαληθώλ Κξαηηδίσλ (κεησκέλν θαηά 

ην ήκηζπ θαη πιένλ έλαληη ηνπ 2015, όηαλ ην πιεόλαζκα 

αλήξρεην ζε €4,6 δηο) 

γ. Έιιεηκκα €0,2 δηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (έλαληη 

πιενλάζκαηνο €4,2 δηο ην 2015), θαη  

δ. Πιεόλαζκα €6,8 δηο από ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία 

(ππεξηξηπιάζην ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ €2,1 δηο ην 2015). 

ηελ πιεπξά ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, ην 2016 ην 

γεξκαληθό δεκόζην εηζέπξαμε από άκεζνπο θαη έκκεζνπο 

θόξνπο, δαζκνύο, ηέιε θαη άιιεο εηζθνξέο €1,408 ηξηο 

(αύμεζε 3,9% έλαληη ηνπ 2015), ελώ απμεκέλεο θαηά 

4,1% ήηαλ θαη νη δεκόζηεο δαπάλεο, αλεξρόκελεο ζε 

€1,389 ηξηο.  

2. Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο γηα ην 2017 

Οη εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκνιόγσλ ζπγθιίλνπλ ζην 

γεγνλόο, όηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία ζα δηαηεξήζεη ηε 

δπλακηθή ηεο πνξεία θαη ην 2017, πξνβιέπνληαο σζηόζν 

επηβξάδπλζε ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο. 

Ζ Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζπλέθξηλε ηηο πξνβιέςεηο 

ζεηξάο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη Οηθνλνκηθώλ 

Ηλζηηηνύησλ, ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο γηα ην 2017, νη νπνίεο θπκαίλνληαη από 1,1% 

έσο 1,7%, κε ηνλ «εκπεηξηθό» κέζν όξν ησλ 

πξνβιέςεσλ απηώλ λα θηλείηαη πεξί ην 1,4%. 

Χο βαζηθόηεξνο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε 

απίζρλαλζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο: ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε εθηηκάηαη όηη ζα ζπκπηεζηεί από 

πιεζσξηζηηθά θαηλόκελα (ηνλ Φεβξνπάξην 2017 ν 

Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή αλήιζε ζε 2,2%, ην 

πςειόηεξν πνζνζηό εδώ θαη 4,5 ρξόληα), ιόγσ θπξίσο 

ηεο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ελέξγεηαο (7,2%) θαη ηξνθίκσλ 

(4,4%), ελώ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο δεκόζηαο δαπάλεο 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ε κείσζε ησλ πξνζθπγηθώλ 

ξνώλ πξνο ηε Γεξκαλία θαη ε ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ 

θόζηνπο θηινμελίαο θαη ελζσκάησζεο ησλ πξνζθύγσλ 

ζηε γεξκαληθή θνηλσλία. Παξάιιεια, ε αζζεληθή 

αλάπηπμε ζηελ Δπξσδώλε θαη ζηελ ΔΔ-28 γεληθόηεξα, 

πνπ απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο αγνξέο δηάζεζεο ησλ 

γεξκαληθώλ πξντόλησλ, ζε ζπλδπαζκό βέβαηα κε ην 

BREXIT θαη ηηο –έσο ζήκεξα- αζηάζκεηεο επηπηώζεηο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζηηο ππόινηπεο νηθνλνκίεο ησλ Κ-Μ 

ηεο ΔΔ, αιιά θαη ε έληνλε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ 

ησλ δηαηιαληηθώλ ζρέζεσλ, ζηνλ απόερν ηεο εθινγήο 

Trump ζηελ Πξνεδξία ησλ ΖΠΑ, αλακέλεηαη λα 

αζθήζνπλ πηέζεηο ζηνλ γεξκαληθό εμαγσγηθό ηνκέα θαη 

παξά ηηο γεληθά αηζηόδνμεο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, εθηηκάηαη όηη ζα 

πεξηνξίζνπλ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Δμαγσγηθνύ 

Δκπνξίνπ ζηελ άλνδν ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ. 

Παξά ηε ζρεηηθή επηβξάδπλζε, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε 

εθηηκάηαη όηη ζα απνηειέζεη θαη ην 2017 ηνλ θηλεηήξην 

κνριό αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, όπνπ ε 

δπλακηθή εηθόλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε αύμεζε ηνπ 

θαηώηαηνπ σξνκηζζίνπ θαηά 34 cent (από €8,50/ώξα ζε 

€8,84/ώξα) από 1.1.2017 αλακέλεηαη λα πξνζδώζνπλ 

ώζεζε ζηελ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, 

ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ ξπζκό αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη 

λα έρνπλ θαη ην 2017, ηόζν νη δεκόζηεο δαπάλεο, όζν θαη 

ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ, όπνπ ε δήηεζε θαηνηθηώλ 

αλακέλεηαη λα παξακείλεη ηζρπξή θαη ην 2017. 

3.Δπηρεηξεκαηηθό Κιίκα 
Αλέιπηζηα ζεηηθό εκθαλίδεηαη ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα 

ζηε Γεξκαλία, όπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο 7.000 

επηθεθαιήο γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ην Ηλζηηηνύην Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο ηνπ 

Μνλάρνπ (http://www.cesifo-group.de). ην ηνκέα ηεο 

βηνκεραληθήο κεηαπνίεζεο, ν νπνίνο εμαξηάηαη ηα 

κέγηζηα από ηηο εμαγσγέο, ν ζρεηηθόο δείθηεο ππεξέβε ην 

επίπεδν – ξεθόξ ηνπ 2011. Θεηηθέο πξννπηηθέο 

εκθαλίδνπλ επίζεο ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ θαη ηνπ 

ιηαληθνύ εκπνξίνπ, ελ αληηζέζεη κε ηνλ ηνκέα ηεο 

http://www.cesifo-group.de/
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ρνλδξηθήο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζεκάδηα θάκςεο. Από 

ηα σο άλσ απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππεύζπλνη απηήο 

ζπλάγνπλ ην ζπκπέξαζκα όηη νη δηεζλείο πνιηηηθέο 

αβεβαηόηεηεο (brexit, αιιαγή θπβέξλεζεο ζηηο Ζ.Π.Α., 

θιπ) δελ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα ζηε 

Γεξκαλία. 

 

ΙΙ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ 

ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο2015/2016 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 2016, 

ελ ζπγθξίζεη κε ην 2015, εκθάληζαλ ηελ θαησηέξσ 

εηθόλα: 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο (2015-2016) 

Αξία σε Ευρώ 

  2015 2016 

Μεηαβνι

ή (%) 

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.893.918.206 1.951.768.433 3,05% 

Δηζαγσγέο 

Διιάδνο  4.690.682.693 4.882.966.597 4,10% 

πλην πεηπελαιοειδών       

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.823.931.188 1.889.868.436 3,62% 

Δηζαγσγέο 

Διιάδνο 4.668.468.716 4.857.459.840 4,05% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 6.584.600.899 6.834.735.030 3,80% 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην 

Διιάδνο -2.796.764.487 -2.931.198.164 4,81% 

Βαζκόο Κάιπςεο 

Δηζαγσγώλ από 

Δμαγσγέο (%) 40,38% 39,97% -1,00% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT, Φεβποςάπιορ. 2017 - Επεξεπγαζία Γπαθείο 
ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

 
ΙΙΙ. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

Α. ΤΝΔΓΡΙΑ 

BERLIN ENERGY TRANSITION DIALOGUE 

(Βεξνιίλν, 20-21.3.2017)  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20-21.03.2017 ζην Βεξνιίλν ε 

3ε Γηεζλήο Γηάζθεςε „Berlin Energy Transition 

Dialogue 2017“, αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο νπνίαο 

απεηέιεζαλ ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ 

ηε δηεζλή θνηλόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη  ηεο 

ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ζε θηιηθόηεξεο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ιύζεηο. Ζ δηάζθεςε δηνξγαλώζεθε από ηα 

Οκνζπνλδηαθά Τπνπξγεία Δμσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκίαο-

Δλέξγεηαο. Σελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ, 

θήξπμαλ νη Οκνζπνλδηαθνί Τπνπξγνί Δμσηεξηθώλ, θ. 

Sigmar Gabriel θαη Οηθνλνκίαο –Δλέξγεηαο, θα Brigitte 

Zypries.  

ηελ Γηάζθεςε ζπκκεηείραλ Τπνπξγνί θαη αμησκαηνύρνη 

από 90 θαη πιένλ ρώξεο, θαζώο θαη πςειόβαζκνη 

εθπξόζσπνη ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, Γηεζλώλ 

Ηδξπκάησλ, Οκνζπνλδηαθώλ Κιαδηθώλ πλδέζκσλ θιπ.  

ηόρν ηεο ηξέρνπζαο Γεξκαληθήο Πξνεδξίαο G20 

απνηειεί ε δηακόξθσζε θνηλήο ζέζεσο ησλ ρσξώλ ηεο 

Οκάδνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί, καθξνπξόζεζκα, ε 

απεμάξηεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα από ηε ρξήζε 

άλζξαθα ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

ηε ελ ζέκαηη Γηεζλή Γηάζθεςε ε Διιάδα 

εθπξνζσπήζεθε από ηνλ Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θ. Γεώξγην ηαζάθε θαη ζπλνδεύνπζα 

αληηπξνζσπεία. 

Καηά ηελ νκηιία ηνπ ν Έιιελαο Τπνπξγόο, αλαθέξζεθε 

ζηελ λέα ζηξαηεγηθή ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο ζην 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αιιαγή ηνπ 

ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο, ηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηελ παξαγσγή, 

κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο 

θαη ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ, πξνο όθεινο ηνπ 

ηειηθνύ θαηαλαισηνύ: 

 

Β. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

HEIMTEXTIL (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 10-13.1.2017) 

ηε Φξαγθθνύξηε δηνξγαλώζεθε, κεηαμύ 10 θαη 13 

Ηαλνπαξίνπ 2017, κία εθ ησλ κεγαιπηέξσλ θαη 

ζεκαληηθσηέξσλ δηεζλώλ εθζέζεσλ πθαζκάησλ γηα 

νηθηαθή ρξήζε. Ζ δηεζλήο Έθζεζε HEIMTEXTIL εγείηαη 

ηνπ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο θαη δηακνξθώλεη 

ελ πνιινίο ηηο λέεο ηάζεηο ηεο ρξνληάο. Ο αξηζκόο ησλ 

εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 70.000, έλαληη 68,277 

ην 2016. Σν ζύλνιν ησλ εθζεηώλ, πξνεξρόκελνη από 

ζπλνιηθά 67 ρώξεο, αλήιζε ζε 2.963, έλαληη 2.864 ην 

2016, ελώ ηα πξντόληα ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζε 20 

αίζνπζεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 592.127 ηεηξ. κέηξσλ.  

Ζ επόκελε δηεζλήο Έθζεζε HEIMTEXTIL ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνύξηε από ηηο 9 έσο ηηο 12 

Ηαλνπαξίνπ 2018. 
Πεγή: http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de  

 

DOMOTEX (Αλλόβεξν, 14-17.1.2017) 

Από ηηο 14 έσο ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αλλόβεξν ε 

δηεζλήο Έθζεζε DOMOTEX κε 

αληηθείκελν ηε βηνκεραλία δαπέδσλ. 

Απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εηήζηα δηεζλή 

Έθζεζε ηνπ θιάδνπ, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη πξντόληα θαη θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνύλ 

ηάπεηεο, δάπεδα μύιηλα θαη laminate, δάπεδα εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ θαη ηερλνινγίεο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο. 

πλνιηθά, 1.409 εθζέηεο από 61 ρώξεο ζπκκεηείραλ ζηελ 

DOMOTEX, ελώ πεξίπνπ 70% ησλ επηζθεπηώλ 

πξνήιζαλ από ην εμσηεξηθό, 43% εμ απηώλ από ρώξεο 

ηεο Δ.Δ. ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 13 ειιεληθέο 

εηαηξείεο. 

Γηα 12ε ζπλερή ρξνληά, ζην πιαίζην ησλ Βξαβείσλ 

ρεδηαζκνύ Σαπέησλ (Carpet Design Awards),  

απελεκήζε ην δηεζλέο βξαβείν ζρεδίαζεο θαη πνηόηεηαο 

ηαπέησλ θαη ραιηώλ ηεο DOMOTEX, ην νπνίν ζεσξείηαη 

ε ζεκαληηθόηεξε δηεζλήο δηάθξηζε ηνπ θιάδνπ. 

Ζ επόκελε δηεζλήο Έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Αλλόβεξν από ηηο 12 έσο ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2018. 

Πεγή: http://www.domotex.de/en  

 

http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de
http://www.domotex.de/en/events/carpet-design-awards/
http://www.domotex.de/en
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INTERNATIONALE „GRÜNE WOCHE“-ΓΗΔΘΝΖ 

ΠΡΑΗΝΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2017 

(Βεξνιίλν, 20-29.01.2017) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν ε 82
ε
 

δηνξγάλσζε ηεο δηεζλνύο 

αγξνηννηθνλνκηθήο/ θαηαλαισηηθήο 

έθζεζεο «Πξάζηλε Δβδνκάδα 2017» κε 

αληηθείκελν πξνβνιήο αγξνηηθά, 

νπσξνθεπεπηηθά, ηξόθηκα, πνηά, 

αλζνθνκηθά θαη άιια θαηαλαισηηθά πξντόληα.  

ηελ Έθζεζε 2017 ζπκκεηείραλ 1.609 εθζέηεο από 65 

ρώξεο (2014: 1.660 εθζέηεο από 65 ρώξεο θαη 2015:1658 

εθζέηεο, από 68 ρώξεο), ελώ ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ, 

αλήιζε ζε 400.000 πεξίπνπ άηνκα. Σηο πεξηζζόηεξεο 

ζπκκεηνρέο, πιήλ Γεξκαλίαο (1.138 εθζέηεο), είραλ θαηά 

ζεηξά νη ρώξεο: Ννξβεγία, Οιιαλδία, Ηηαιία, Οπγγαξία, 

Απζηξία, Φηιαλδία,  Μαξόθν θα. 

Ζ „Grüne Woche“, ε νπνία ηδξύζεθε ην 1926, 

πξνβάιιεηαη σο ε ζεκαληηθόηεξε δηεζλήο πιαηθόξκα 

δηαιόγνπ γηα ηνλ αγξνηννηθνλνκηθό ηνκέα θαη 

πξνζειθύεη παγθόζκην ελδηαθέξνλ, ιόγσ θαη ηεο 

παξάιιειεο δηνξγάλσζεο ηεο πλόδνπ ησλ Τπνπξγώλ 

Γεσξγίαο, ε νπνία θαζηεξώζεθε, ζεκεησηένλ, ην 2009. 

ηελ 9
ε 

ύλνδν, ε  νπνία έιαβε ρώξα ηελ 21.01.2017, 

ζπκκεηείραλ 83 Τπνπξγνί Γεσξγίαο από όιν ηνλ θόζκν 

(2014: 65 Τπνπξγνί), σο επίζεο πνιπάξηζκεο μέλεο 

αληηπξνζσπείεο, δεκνζηνγξάθνη θαη θνξείο ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη νηθνλνκίαο. Σηκώκελε ρώξα 

εθέηνο ήηαλ ε Οπγγαξία. 

Από ειιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ νη εηαηξείεο: 

Armakadi, The Bear’s Honey, Pelechras Athanasios, 

θηήκα Μειηνύ, θαζώο θαη ε εηαηξεία Authentico, ζην 

πεξίπηεξν ηεο νπνίαο εθηίζελην πξντόληα ηεο Έλσζεο 

Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Καβάιαο, ηνπ Αγξνηηθνύ 

Ακπεινπξγηθνύ Οηλνπνηεηηθνύ πλεηαηξηζκνύ VAENI, 

ηεο εηαηξείαο LESVIGAL, ηεο Γαιαθηνθνκηθήο Λέζβνπ, 

ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Μαληακάδνπ, ηεο 

εηαηξείαο AEBET θαη ηεο εηαηξείαο E. Θύκειεο. 

Ζ «Grüne Woche 2018» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν 

(19- 28/01/2018). 

Πεγή: http://www.gruenewoche.de/  

 

CHRISTMASWORLD (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ 27-

31.1.2017)  

Πξαγκαηνπνηήζεθε από 27 έσο 31 Ηαλνπαξίνπ ζηε 

Φξαγθθνύξηε/Μάηλ ε εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε 

Christmasworld κε ζέκα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε 

δηαθόζκεζε.  

πλνιηθά 43.233 δηεζλείο εκπνξηθνί επηζθέπηεο από 110 

ρώξεο παξεπξέζεζαλ ζηελ Christmasworld θαη 1.070 

εθζέηεο από 42 ρώξεο παξνπζίαζαλ λέα πξντόληα θαη 

θαηλνηνκίεο ζηα επνρηθά είδε, δηακνξθώλνληαο ηηο 

ηάζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ενξηαζηηθήο 

δηαθόζκεζεο. ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 4 ειιεληθέο 

εηαηξείεο. 

Ζ Γηεζλήο Έθζεζε Christmasworld θαηαηάζζεηαη ζηηο 

κεγαιύηεξεο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ θιάδνπ, θαζώο 

θαιύπηεη κεγάιε θιίκαθα πξντόλησλ θαη πξνηάζεσλ γηα 

ρξηζηνπγελληάηηθε δηαθόζκεζε εζσηεξηθώλ θαη 

εμσηεξηθώλ ρώξσλ, γηα ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πώιεζε, 

γηα θαηαζθεπέο θαη πξντόληα ρξηζηνπγελληάηηθεο 

ρεηξνηερλίαο.  

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Christmasworld ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνύξηε/Μάηλ από ηηο 26 έσο 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2018. 
Πεγή: http://christmasworld.messefrankfurt.com/  

 

PAPERWORLD (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 28-31.1.2017) 

H εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Paperworld δηνξγαλώζεθε από 

ηηο 28 έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ζηε Φξαγθθνύξηε/Μάηλ θαη 

αθνξνύζε ηνλ θιάδν ησλ ραξηηθώλ εηδώλ γηα νηθηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή ρξήζε.  

πλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηελ Paperworld 1.525 εθζέηεο 

από 58 ρώξεο (264 από Γεξκαλία, 1.261 από άιιεο 

ρώξεο), ελώ ηελ  έθζεζε επηζθέθζεθαλ 33.558 εκπνξηθνί 

επηζθέπηεο από 143 ρώξεο. ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 7 

ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Πεξαηηέξσ έκθαζε ζηελ ςεθηνπνίεζε ζηνλ εξγαζηαθό 

ρώξν δόζεθε ζηελ εηδηθή έθζεζε 'Future Office' 

(«Γξαθείν ηνπ Μέιινληνο»), ε νπνία παξνπζίαζε, ζηελ 

θεληξηθή αίζνπζα ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ, εηδηθεπκέλα 

πξντόληα γηα ιηαληθή θαη ρνλδξηθή πώιεζε.  

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Paperworld ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνύξηε (Μάηλ) από ηηο 27 

έσο ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2018.  
Πεγή: 
http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en/media/consumerg

oods/paperworld/frankfurt/aktuelles.html  
 

FRUIT LOGISTICA-ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΝΧΠΧΝ 

ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 2017 

(Βεξνιίλν, 8-10.02.2017) 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (08-10.02.2017) ε 

Γηεζλήο ΄Δθζεζε Fruit Logistica 2017, κία εθ ησλ 

ζεκαληηθνηέξσλ εθζέζεσλ ζε παγθόζκην επίπεδν ζηνλ 

θιάδν ησλ λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ. Ζ Fruit Logistica 

2017 θξίλεηαη ελ γέλεη επηηπρεκέλε, θαηαγξάθεη δε ην 

2017 ηελ πςειόηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο  ζπκκεηνρή 

εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ, νη νπνίνη, πξνεξρόκελνη από 

πεξηζζόηεξεο από 130 ρώξεο, αλήιζαλ ζε 75.000 (2016: 

70.000, αύμεζε 5%). Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, άλνδν ζεκείσζε ν αξηζκόο ησλ 

ζπκκεηνρώλ εθζεηώλ, ν νπνίνο αλήιζε ζε 3.100 εθζέηεο 

από 86 ρώξεο (2016: 2.891 από 84 ρώξεο). 

Οη ρώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο θαηά ζεηξά 

ήηαλ: Ηηαιία 503 (2016: 470), Ηζπαλία 366 (2016: 343), 

Οιιαλδία 319 (2016: 302), Γεξκαλία 284 (2016: 262) θαη 

http://www.gruenewoche.de/
http://christmasworld.messefrankfurt.com/
http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en/media/consumergoods/paperworld/frankfurt/aktuelles.html
http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en/media/consumergoods/paperworld/frankfurt/aktuelles.html
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Γαιιία 249 (2016: 234). Αθνινύζεζαλ κε ζεκαληηθά 

κηθξόηεξν αξηζκό ζπκκεηνρώλ: Βέιγην 104 (2016: 104), 

Αίγππηνο 87 (2016: 89), Ζ.Β. 81 (2016: 79), Αξγεληηλή 

69 (2016: 62),  ζηε 10ε ζέζε Διιάδα κε 68 ζπκκεηνρέο, 

(2016: 62),  Κίλα κε 64 (2016: 47), Πνισλία 62 (2016: 

60), Μεμηθό κε 61 ζπκκεηνρέο (2016: 56), Μαξόθν 54 

(2016: 43), Ζ.Π.Α. 53 (2016: 49), Σνπξθία 48 (2016: 41), 

Ν. Αθξηθή 42 (2016: 41) θαη Πνξηνγαιία 42 (2016: 36).  

Δηδηθώηεξα, ε Διιάδα ζπκκεηείρε ζηε Γηεζλή ΄Δθζεζε 

Fruit Logistica 2017 κε ζεκαληηθή παξνπζία 68 

επηρεηξήζεσλ, έλαληη  62 επηρεηξήζεσλ ην 2016, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ εμαγσγείο λσπώλ θξνύησλ 

& ιαραληθώλ θαη δεπηεξεπόλησο εηαηξείεο ζπζθεπαζίαο 

θαη αγξνηηθνύ εμνπιηζκνύ. Δθ ησλ ζπκκεηερνπζώλ 

επηρεηξήζεσλ (7) πξνέξρνληαλ θαη ππνζηεξίδνληαλ από 

ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη (9) αληίζηνηρα από 

ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σα θπξηόηεξα 

νπσξνθεπεπηηθά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ειιεληθά 

πεξίπηεξα ήηαλ: Αθηηλίδηα, ξνδάθηλα, κήια, πνξηνθάιηα, 

θξεκκύδηα, ζπαξάγγηα, παηάηεο, θάζηαλα, ζηαθύιηα, 

θξάνπιεο, ξόδηα, θεξάζηα θ.α., αιιά επηπιένλ θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο – δηαλνκήο, αγξνηηθόο εμνπιηζκόο (9 

επηρεηξήζεηο). 

Δθέηνο ηηκώκελε ρώξα ήηαλ ε Γεξκαλία, ε νπνία 

αληηπξνζσπεύεη ηε κεγαιύηεξε θαηαλαισηηθή αγνξά 

λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ ζηελ Δπξώπε.  

Ζ επόκελε Fruit Logistica ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Βεξνιίλν (07-09.02.2018) 
Πεγή: http://www.fruitlogistica.de/en/  

 

AMBIENTE (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ 10-14.2.2017) 

Ζ πνιπζεκαηηθή εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Ambiente 

νινθιεξώζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο 14/2/2017 ζηε 

Φξαγθθνύξηε, έπεηηα από πέληε εκέξεο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαηεγξάθεζαλ 142.000 επηζθέπηεο 

από 154 ρώξεο, απμεκέλνη θαηά 4% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο (2016: 135.988 επηζθέπηεο από 142 

ρώξεο). ηελ κεγαιύηεξε απηή έθζεζε ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ παξνπζηάζηεθαλ πνηθίια πξντόληα 4.454 

εθζεηώλ από 96 ρώξεο, ζε 27 αίζνπζεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 308.000 ηεηξ. κέηξσλ. Οη ειιεληθέο ζπκκεηνρέο 

ζηελ Ambiente αλήιζαλ ζε 22, πξνεξρόκελεο από 

δηάθνξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο. 

Ζ Ambiente θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα θαηαλαισηηθώλ 

αγαζώλ, θαζώο παξνπζηάδεη όρη κόλν ηηο ζύγρξνλεο 

ηάζεηο ζηε δηαθόζκεζε, αιιά θαη πιήζνο άιισλ 

πξντόλησλ, όπσο είδε δώξσλ, νηθηαθά είδε, αμεζνπάξ 

θ.α., απεπζύλεηαη δε ζηελ ιηαληθή πώιεζε. 

Πάλσ από ην ήκηζπ ησλ επηζθεπηώλ (55%) πξνήιζε από 

ην εμσηεξηθό, ελώ ην πνζνζηό ησλ δηεζλώλ εθζεηώλ 

άγγημε ην επίπεδν-ξεθόξ ηνπ 80%. Ο κεγαιύηεξνο 

αξηζκόο επηζθεπηώλ ηεο Έθζεζεο πξνήιζε ελ ζεηξά από 

Γεξκαλία, Ηηαιία, Κίλα, Γαιιία, Ζ.Π.Α., Ηζπαλία, 

Ζλ.Βαζίιεην, Οιιαλδία, Διβεηία, Ν. Κνξέα θαη Σνπξθία. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ζύκθσλα κε δεκνζθόπεζε κεηά 

ην πέξαο ηεο Έθζεζεο, 95% ησλ επηζθεπηώλ δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ Ambiente.  

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Ambiente ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνύξηε (Μάηλ) από ηηο 9 έσο 

ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ζα εζηηάζεη ζηελ 

Οιιαλδηθνύ ηύπνπ ζρεδίαζε. 

Πεγή: http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en  

 
“Z” (Λεηςία, 7-10.3.2017) 

Ζ δηεηήο Γηεζλήο Έθζεζε Ε γηα ηνλ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 7 έσο 10 

Μαξηίνπ ζηε Λεηςία, όπνπ δηεζλείο εθζέηεο 

παξνπζίαζαλ βηνκεραληθά πξντόληα, πιηθά, ηερλνινγίεο 

θαη ππεξεζίεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, κεραλήκαηα, 

εμνπιηζκό, εξγαιεία θαη άιια βηνκεραληθά είδε. 

Οη δηεζλείο επηζθέπηεο ηεο Ε αλήιζαλ ζηνπο 24.200 από 

35 ρώξεο (23.500 ην 2015), ελώ ζπκκεηείραλ 1.382 

εθζέηεο από 30 ρώξεο (1.433 εθζέηεο από 33 ρώξεο ην 

2015). ηελ έθζεζε ζπκκεηείρε ε ειιεληθή εηαηξεία 

Zenith κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. 

Ζ επόκελε 14ε, Γηεζλήο Έθζεζε Ε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηε Λεηςία ηνλ Μάξηην 2019.  

Πεγή: http://www.zuliefermesse.de/  

 
INTERNATIONALE TOURISMUS BÖRSE-ΓΗΔΘΝΖ 

ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 2017 

(Βεξνιίλν, 08-12.03.2017) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Βεξνιίλν (08-12.03.2017) ε 

51ε Γηεζλήο Έθζεζε 

Σνπξηζκνύ Βεξνιίλνπ 

(Internationale Tourismus 

Börse/ITB 2017), 

ζεσξνύκελε σο ε θνξπθαία εκπνξηθή έθζεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ παγθνζκίσο. Ζ ITB 2017, 

θηινμέλεζε 10 ρηιηάδεο εθζέηεο από 184 ρώξεο ζε 1.092 

εκπνξηθά πεξίπηεξα, έλαληη 1.069 πεξηπηέξσλ θαη 

πεξίπνπ ίδην αξηζκό εθζεηώλ, από 187 ρώξεο ην 2016. Ο 

αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ην 2017 ππνρώξεζε 

ζε 109 ρηι., έλαληη 120 ρηι. ην 2016 θαη 115 ρηι. ην 2015. 

Πηώζε, νκνίσο, ζεκείσζε θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

επηζθεπηώλ ηεο Έθζεζεο, – ζπκπεξηιακβάλεη, 

ζεκεησηέσλ, γεληθό θνηλό επηζθεπηώλ, θαηά ηηο 2 

ηειεπηαίεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο-, ν νπνίνο δηακνξθώζεθε 

ζε 160 ρηι. έλαληη 180 ρηιηάδσλ ην 2016. ύκθσλα κε 

ηνπο δηνξγαλσηέο, θύξηα αηηία ηεο ππνρώξεζεο 

απεηέιεζαλ νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηα 

αεξνδξόκηα ηνπ Βεξνιίλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δθζέζεσο. 

Αληηζέησο, ην ηεηξαήκεξν Γηεζλέο πλέδξην Σνπξηζκνύ, 

ην νπνίν δηνξγαλώζεθε γηα 14ν έηνο ζην πιαίζην ηεο ITB 

2017, ζεκείσζε πξνζέιεπζε-ξεθόξ 28 ρηι. ζπλέδξσλ 

(αύμεζε 7,7% έλαληη 2016), κεηαμύ ησλ νπνίσλ 72 

Τπνπξγνί θαη 11 Τθππνπξγνί από 110 αληηπξνζσπείεο, 

θαζώο θαη 45 Πξέζβεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

http://www.fruitlogistica.de/en/
http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en
http://www.zuliefermesse.de/
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πλεδξίνπ, 400 νκηιεηέο αλέιπζαλ, ζε ζπλνιηθά 200 

ζεκαηηθέο ζπλεδξίεο, δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

«πξντόληνο», εκβαζύλνληαο αθόκε θαη ζε εηδηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, όπσο γεσπνιηηηθέο θξίζεηο θαη 

επηπηώζεηο ζηνλ παγθόζκην ηνπξηζκό, ηερλεηή 

λνεκνζύλε θαη επεξρόκελεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

ζηνλ θιάδν. 

Ζ ΗΣΒ θεθαιαηνπνίεζε ην 2017 ηελ ηζρπξή δπλακηθή ηεο 

παγθόζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηηο ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ, εηδηθά ζε Δπξώπε θαη 

Γεξκαλία, ζπλεπεία ησλ ζηαζεξώλ νηθνλνκηθώλ 

πξννπηηθώλ θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο αλεξγίαο. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δθζεζηαθνύ Οξγαληζκνύ 

„Messe Berlin“, ηα 2/3 ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ηεο 

Δθζέζεσο είραλ εμνπζηνδόηεζε γηα άκεζε αγνξά 

ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΗΣΒ, πιένλ 

ηνπ 80% ησλ κειώλ ηνπ ITB Buyers Circle (θιεηζηόο 

«Δπηρεηξεκαηηθόο Κύθινο» 1.000 κειώλ, επηζθεπηώλ ηεο 

ΗΣΒ κε εμνπζηνδόηεζε αγνξάο πξντόλησλ θαη εηδηθά 

πξνλόκηα) δηέζεηε ραξηνθπιάθην 500 ρηι. Δπξώ θαη άλσ, 

ελώ 1/3 ησλ επηζθεπηώλ-αγνξαζηώλ είρε πξνο δηάζεζε 

πνζά άλσ ησλ 10 εθαη. Δπξώ γηα επηηόπνπ αγνξά 

ηνπξηζηηθώλ «παθέησλ». Καη΄ εθηίκεζε ησλ 

δηνξγαλσηώλ, ην ύςνο ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ 

ζπκθσληώλ πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ITB 

2017, αλήιζε ζε 7 δηο Δπξώ (2016: 7 δηο Δπξώ, 2015: 6,7 

δηο Δπξώ). 

Όζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο, πέξαλ ησλ πιένλ 

«παξαδνζηαθώλ» ηνπξηζηηθώλ θιάδσλ, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ηελ ηζρπξόηεξε δπλακηθή επέδεημε ν ηαρύηαηα 

αλαπηπζζόκελνο ηαηξηθόο ηνπξηζκόο, ε πξνζνρή ησλ 

επηζθεπηώλ εζηηάζηεθε ζε κεγάιν βαζκό: 

α) ε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα, 

ιόγσ ηεο παγθόζκηαο γεσπνιηηηθήο αζηάζεηαο, θαη 

β) ηελ θαηλνηνκία θαη ηνπξηζηηθή ηερλνινγία, ήηνη 

ζέκαηα πνπ αθνξά ζε θηλεηέο ηαμηδησηηθέο εθαξκνγέο 

θαη ππεξεζίεο, ςεθηαθά ζπζηήκαηα πιεξσκώλ, ςεθηαθό 

κάξθεηηλγθ, κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ζπλαθείο 

ηνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ηερλνινγίεο. Μάιηζηα, 

ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο από πιεπξάο 

εθζεηώλ, ην αληίζηνηρν ζεκαηηθό ηκήκα ηεο ITB “eTravel 

World”, επεθηάζεθε ην 2017 ζε 2 αίζνπζεο, έλαληη 1 ην 

2016, θαηαδεηθλύνληαο ηνηνπηνηξόπσο ηνπο 

επηηαρπλόκελνπο ξπζκνύο κεηάβαζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο ζηε λέα, ςεθηαθή επνρή. 

εκεηώλεηαη ηέινο, όηη ηελ ΗΣΒ 2017 παξαθνινύζεζαλ 

πεξηζζόηεξνη από 5 ρηι. δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη, 

από 76 ρώξεο, θαζώο θαη 450 blogger από 34 ρώξεο. 

Σηκώκελε ρώξα ην 2017 ήηαλ ε Μπνηζνπάλα. 

Β. Διιεληθή ζπκκεηνρή 

H Διιάδα είρε ηζρπξή παξνπζία ζηελ ΗΣΒ 2017 κε 147 

εθζέηεο (έλαληη 121 ην 2016), κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη όκηινη, ηνπξηζηηθά 

γξαθεία, επηρεηξήζεηο παξνρήο ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ, 

θαζώο θαη 43 ζεζκηθνί Δθζέηεο (Πεξηθέξεηεο, 

Πόιεηο/Νήζνη θαη Σνπξηζηηθνί Φνξείο). 76 εθ ησλ 

ζπλνιηθά 147 Διιήλσλ εθζεηώλ θηινμελήζεθαλ ζην 

πεξίπηεξν ηνπ ΔΟΣ (πιήξεο θαηάινγνο ησλ Διιήλσλ 

Δθζεηώλ ζηελ ΗΣΒ 2017 δύλαηαη λα αληιεζεί από ηνλ 

ππεξζύλδεζκν https://www.virtualmarket.itb-

berlin.com/en/exhibitors?country%5B0%5D=593875). 

Σα ειιεληθά πεξίπηεξα ζηελ ΗΣΒ 2017 επηζθέθηεθε ε 

Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ θ. Δ. Κνπληνπξά, ζπλνδεπόκελε 

από ηνλ Γ. Γ. ΔΟΣ θ. Γ. Σξπθσλόπνπιν. Ζ θα Τπνπξγόο 

ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ 

Σνπξηζκνύ, θαζώο θαη ζηελ ζπδήηεζε Τπνπξγώλ 

ηξνγγπιήο Σξαπέδεο, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο 

«Βηώζηκε Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ζηηο Σνπηθέο 

Κνηλόηεηεο ηνπ Γξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ», ηνπ Παγθόζκηνπ 

Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

UNWTO. 

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε ΗΣΒ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Βεξνιίλν από ηηο 7 έσο ηηο 11 Μαξηίνπ 2018 
Πεγή: http://www.itb-berlin.de/en/  

 
ISH (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 14-18.3.2017) 

ηηο 18 Μαξηίνπ νινθιεξώζεθε ζηελ 

Φξαγθθνύξηε/Μάηλ ε δηεηήο Γηεζλήο Έθζεζε ISH 

ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο θαη ύδαηνο, ζηελ 

νπνία παξνπζηάζηεθε πιήζνο πξντόλησλ θιηκαηηζκνύ 

θαη ζέξκαλζεο, ΑΠΔ, θηηξηαθνύ εμνπιηζκνύ θ.α.   

ηελ  Έθζεζε ζπκκεηείραλ 61 ρώξεο κε ζπλνιηθά 2.482 

εθζέηεο, εθ ησλ νπνίσλ 889 από Γεξκαλία θαη 1.593 

δηεζλείο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ θαη εγθαηλίαζαλ ζηε 

δηεζλή αγνξά λέα πξντόληα, θαηλνηνκίεο, ππεξεζίεο θαη 

ηερλνινγίεο ζε εθζεζηαθό ρώξν ζπλνιηθήο έθηαζεο 

260.000 ηεηξ. κέηξσλ. 

Οη δηεζλείο επηζθέπηεο ηεο ISH αλήιζαλ ζε 200.114 

(196.777 ην 2015), ελώ 60% ησλ εθζεηώλ θαη 40% ησλ 

επηζθεπηώλ πξνήιζαλ εθηόο Γεξκαλίαο. εκεηώζεθε 5% 

αύμεζε ησλ δηεζλώλ επηζθεπηώλ ζε ζρέζε κε ην 2015, 

θαζώο αλήιζαλ ζηνπο 80.045  από 75.819. ηελ Έθζεζε 

ζπκκεηείραλ 17 ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε ISH ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ Φξαγθθνύξηε ζην Μάηλ ζηηο 12 κε 16 Μαξηίνπ 

2019.  

Πεγή: http://www.ish2017.com/en.html 

 

INTERNORGA (Ακβνύξγν, 17-21.3.2017) 

Ζ 91ε  εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε INTERNORGA 

νινθιεξώζεθε ζηηο 21/3/2017 ζην Ακβνύξγν, έπεηηα 

από πέληε εκέξεο επηηπρνύο ζπκκεηνρήο 1.300 εθζεηώλ 

από 25 ρώξεο, ζε έλαλ εθζεζηαθό ρώξν 100.000 ηεηξ. 

κέηξσλ. Πέληε ειιεληθέο εηαηξείεο ζπκκεηείραλ θέηνο 

ζηελ INTERNORGA, ε νπνία αθνξά ηνπο θιάδνπο 

https://www.virtualmarket.itb-berlin.com/en/exhibitors?country%5B0%5D=593875
https://www.virtualmarket.itb-berlin.com/en/exhibitors?country%5B0%5D=593875
http://www.itb-berlin.de/en/
http://www.ish2017.com/en.html
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εζηίαζεο, θηινμελίαο, ηξνθνδνζίαο, αξηνπνηίαο θαη 

δαραξνπιαζηηθήο. Πεξίπνπ 96.000 εκπνξηθνί επηζθέπηεο, 

εγρώξηνη θαη δηεζλείο, επηζθέθζεθαλ ηελ Έθζεζε θαη 

γλώξηζαλ λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο γηα εζηηαηόξηα, 

μελνδνρεία, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, αξηνπνηεία θαη 

δαραξνπιαζηεία. 

Ζ επόκελε, 92ε, Γηεζλήο Έθζεζε INTERNORGA ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακβνύξγν από ηηο 9 έσο ηηο 13 

Μαξηίνπ 2018.  

Πεγή: http://www.internorga.com/en  

 

CeBIT 2017 (Αλλόβεξν, 20-24.03.2017) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αλλόβεξν (20-

24.03.2017) ε Γηεζλήο Έθζεζε 

Φεθηαθήο Σερλνινγίαο (CeBIT 2017), 

ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ 

θνξπθαίσλ εθζέζεσλ ηνπ θιάδνπ 

παγθνζκίσο. Ζ CeBIT 2017 

θηινμέλεζε 3.300 εθζέηεο από 70 ρώξεο, ελώ ν αξηζκόο 

ησλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 200.000 πεξίπνπ. 

Ζ CeBIT 2017 ζπκπεξηέιαβε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο: Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (internet of things), 

ηερλεηή λνεκνζύλε (artificial intelligence), αζθάιεηα 

θπβεξλνρώξνπ (cybersecurity), ππνινγηζηηθό λέθνο 

(cloud), ηπηάκελεο ζπζθεπέο (drones), 

εηθνληθή/επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα 

(virtual/augmented reality), ειεθηξηθά θαη απηόλνκα 

κέζα κεηαθνξάο (electric & autonomous mobility) θιπ. 

ηελ CeBIT 2017, ε ρώξα καο έιαβε κέξνο, γηα πξώηε 

θνξά κε εζληθό πεξίπηεξν, ππό ηελ νξγαλσηηθή επζύλε 

ηνπ Οξγαληζκνύ Enterprise Greece AE, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ύλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΔΠΔ) θαη κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Κηλεηώλ Δθαξκνγώλ 

Διιάδνο (ΔΚΔΔ), ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ηερλνινγηθνύ 

ζρεκαηηζκνύ Corallia θαη ηνπ Διιελνγεξκαληθνύ 

Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. Σν 

Διιεληθό πεξίπηεξν ζπκπεξηέιαβε 12 εηαηξείεο από ηνλ 

θιάδν ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ειεθηξνληθήο.  

ηηο 21 Μαξηίνπ 2017 δηνξγαλώζεθε επελδπηηθό 

ζεκηλάξην, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθπξόζσπνη ηνπ 

Οξγαληζκνύ θαη ησλ Διιήλσλ εθζεηώλ παξνπζίαζαλ 

νινθιεξσκέλεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο ηεο ρώξαο καο 

γηα ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο, ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδνο, θαζώο θαη ηα θίλεηξα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο.  

Δθηόο ειιεληθνύ πεξηπηέξνπ ζπκκεηείραλ άιιεο ηξεηο 

ειιεληθέο εηαηξείεο  

Ζ δηεζλήο έθζεζε CeBIT, από ην 2007 θαη εληεύζελ, 

ζεκεηώλεη ζηαζεξά θζίλνπζα πνξεία, ηόζνλ από πιεπξάο 

ζπκκεηερνπζώλ εηαηξεηώλ, όζνλ θαη από πιεπξάο 

επηζθεπηώλ. Σν 2007 νη εθζέηεο αξηζκνύζαλ 6.153 θαη νη 

επηζθέπηεο πξνζέγγηζαλ ηνπο 480.000 ελώ, όπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ην 2016 ν αξηζκόο ησλ εθζεηώλ 

αλήιζε ζε 3.300 (κείσζε 46,4%) θαη ησλ επηζθεπηώλ ζε 

200.000 (κείσζε 58,3%). Δλ ιόγσ ξαγδαία πηώζε ηνπ 

δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο απνδίδεηαη, ζύκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ησλ δηνξγαλσηώλ, ζηελ αλαληηζηνηρία κεηαμύ 

ησλ «ζηαηηθώλ» κνξθώλ πξνβνιήο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά ζηελ CeBit θαη ηεο 

εγγελώο θαηλνηόκνπ θαη ηαρέσο κεηαβαιιόκελεο 

«θύζεσο» ηεο ηερλνινγίαο, πνπ απαηηεί πιένλ 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. 

H CeBIT 2018 πξνγξακκαηίδεηαη λα δηνξγαλσζεί ζηηο 

11-15 Ηνπλίνπ 2018 θαη λα πξνζιάβεη ππαίζξην 

ραξαθηήξα. Πέξαλ ηεο ακηγνύο εθζεζηαθήο ελόηεηαο 

(“d!conomy”), ε έθζεζε ηελ πξώηε κέξα ιεηηνπξγίαο, ζα 

πεξηιακβάλεη εθδειώζεηο απεπζπλόκελεο απνθιεηζηηθά 

ζε εθπξνζώπνπο Kπβεξλήζεσλ θαη εγεηηθά ζηειέρε ηνπ 

θιάδνπ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θεζηηβάι 

παξνπζίαζεο επαλαζηαηηθώλ ηερλνινγηώλ (“d!tec”), 

θαζώο θαη πάλει ζπδήηεζεο πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο 

(“d!talk”). Γηα ηνπ αλαζρεδηαζκνύ, ν Δθζεζηαθόο 

Οξγαληζκόο Αλλνβέξνπ επηδηώθεη λα θαηαζηήζεη ηελ 

έθζεζε CeBIT εθ λένπ επίθεληξν ησλ παγθόζκησλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε CeBIT 2018 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αλλόβεξν από ηηο 20 έσο ηηο 24 

Ηνπλίνπ 2018 
Πεγή: http://www.cebit.de/en/ 

 

WASSERBERLIN INTERNATIONAL (Βεξνιίλν, 28-

31.3.2017) 

Ζ δηεηήο Γηεζλήο Έθζεζε WASSERBERLIN 

INTERNATIONAL 2017 δηνξγαλώζεθε ζην Βεξνιίλν 

από 28 έσο 31 Μαξηίνπ 2017 κε ζέκα ηε δηαρείξηζε θαη 

επεμεξγαζία πδάησλ. Οη 450 δηεζλείο εθζέηεο από 26 

ρώξεο παξνπζίαζαλ πξόζθαηεο ηερλνινγίεο πδάηηλσλ 

ππνδνκώλ θαη δηαρείξηζεο ιπκάησλ, πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν. Σελ Έθζεζε 

επηζθέθζεθαλ 19.273 άηνκα, πξνεξρόκελα από ηνλ 

επηρεηξεκαηηθό, πνιηηηθό θαη επηζηεκνληθό ρώξν.  

Ζ επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε WASSER BERLIN 

INTERNATIONAL 2019 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Βεξνιίλν από 26 έσο 29 Μαξηίνπ 2019.  
Πεγή: http://www.wasser-berlin.de/en/About/  

V. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Δμαγνξά ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο OPEL/Vauxhall 

από ηνλ γαιιηθό όκηιν PSA Peugeot Citroën 

Ο γαιιηθόο όκηινο PSA Peugeot Citroën εμαγόξαζε από 

ηε General Motors ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

Opel/Vauxhall έλαληη 1,3 δηο επξώ. Ζ ζπκθσλία 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ απόθηεζε από ηε γαιιηθή 

εηαηξεία θαη ηε ζπλεξγαδόκελε κε απηήλ ηξάπεδα BNP 

Paribas, έλαληη 900 εθ. Δπξώ, ηνπ επξσπατθνύ 

ρξεκαηνδνηηθνύ ζθέινπο ηεο General Motors, GM 

Financial. Με δεδνκέλν ηηο απώιεηεο εζόδσλ πνπ 

θαηαγξάθεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε Opel, ε πώιεζε ηεο 

http://www.internorga.com/en
http://www.cebit.de/en/
http://www.wasser-berlin.de/en/About/
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εηαηξείαο πξνθαιεί αλεζπρία σο πξνο ην κέιινλ ηόζνλ 

ησλ επελδύζεσλ γηα ηηο νπνίεο είρε δεζκεπζεί 

παιαηόηεξα ε General Motors όζνλ θαη θπξίσο ζέζεσλ 

38.000 εξγαδνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζε επηά 

επξσπατθέο ρώξεο (Ηηαιία, Οπγγαξία, Απζηξία, Μ. 

Βξεηαλία, Ηζπαλία, Πνισλία θαη Γεξκαλία). Παξά ηηο 

ζρεηηθέο δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ γαιιηθνύ 

νκίινπ θ. Carlos Tavares, νξηζκέλνη αλαιπηέο ζεσξνύλ 

αλαπόθεπθην ηόζν ην θιείζηκν νξηζκέλσλ εξγνζηαζίσλ 

όζν θαη ηελ πεξηθνπή ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλέιζεη ε εηαηξεία θαη πάιη ζε ζεηηθή πνξεία. 

ηειέρε ηνπ γαιιηθνύ νκίινπ ππνινγίδνπλ ην ύςνο ησλ 

ζπλεξγεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ σο άλσ εμαγνξά 

ζηα 1,7 δηο Δπξώ έσο ην 2026. Οη δηαδηθαζίεο εμαγνξάο 

αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο. 

Έξεπλα γεξκαληθήο εηαηξείαο Agricultural Market 

Information Company (AMI) γηα ηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε Οπσξνθεπεπηηθώλ ην 2016 

Παγθόζκηα παξαγσγή 
Ζ παξαγσγή ιαραληθώλ ην 2016 απμήζεθε θαη αλήιζε ζε 

1,23 δηο ηόλλνπο έλαληη 1,05 δηο ηόλλσλ αληηζηνίρσο ην 

2015, ελώ ε παξαγσγή  ησλ θξνύησλ ήηαλ ειαθξώο 

κεησκέλε έλαληη 2015. πγθεθξηκέλα, ην 2016 

παξήρζεζαλ 800 εθ. ηόλλνη θξνύησλ έλαληη 830 εθ. ην 

2015. 

Δπξσπατθή παξαγσγή 
ε επξσπατθό επίπεδν ε παξαγσγή θξνύησλ ην 2016 

ζεκείσζε εθ λένπ κείσζε 3 %  θαη  αλήιζε ζε 38,2 εθ. 

ηόλλνπο  (2015: 38 εθαη.) Αληίζεηα κηθξή αύμεζε 1 % 

έλαληη 2015 θαηεγξάθε  ζηελ παξαγσγή ιαραληθώλ, ε 

νπνία αλήιζε ζε 63,5 εθ. ηόλλνπο ην 2016 (2015: 61 εθ. 

ηόλλνπο). 

Γεξκαληθή παξαγσγή 
Ζ παξαγσγή θξνύησλ ζηε Γεξκαλία ην 2016 θπκάλζεθε 

ζηα ίδηα επίπεδα  παξαγσγήο κε ην 2015 θαη  αλήιζε ζε 

1,32 εθ. ηόλλνπο. Αληηζέησο, ε παξαγσγή ιαραληθώλ, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε  2% έλαληη 2015, δηακνξθώζεθε 

ζην επίπεδν ησλ 3,5 εθ. ηόλλσλ. 

Καηαλάισζε νπσξνθεπεπηηθώλ ζηε Γεξκαλία 
Σν κέζν γεξκαληθό λνηθνθπξηό, ην 2016, θαηαλάισζε 

160,4 θηιά λσπά νπσξνθεπεπηηθά (εθ ησλ νπνίσλ 88,7 

θηιά θξνύηα, 71,7 θηιά ιαραληθά). Οη θύξηεο πξνηηκήζεηο 

ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ ζε θξνύηα είλαη θαηά 

ζεηξά: κήια, κπαλάλεο θαη πνξηνθάιηα. ηα ιαραληθά νη 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαηά ζεηξά είλαη: ηνκάηεο, 

θαξόηα θαη θξεκκύδηα.  

Δλώ νη δαπάλεο ζε  ηξόθηκα θαη πνηά ηνπ κέζνπ 

λνηθνθπξηνύ ζηε Γεξκαλία απμήζεθαλ κόλν θαηά 1% 

έλαληη 2015, νη δαπάλεο γηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαηαλάισζεο παηάηαο) 

ζεκείσζαλ αύμεζε πεξίπνπ 6%. ύκθσλα κε  

εμεηδηθεπκέλε έξεπλα  ηεο GfK, ηα λνηθνθπξηά 

πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαηά 

κέζν όξν 86 θνξέο εηεζίσο, ήηνη κε ζπρλόηεηα πάλσ από 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, θαζηζηώληαο έηζη ηελ θαηεγνξία 

λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ κία εθ ησλ ζπνπδαηνηέξσλ 

θαηεγνξηώλ πξντόλησλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ. 

 

Βεξνιίλν, 3 Απξηιίνπ 2017 


