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Ι. ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Δθηηκήζεηο επηπηώζεσλ εκπνξηθήο δηακάρεο Η.Π.Α. 

– Κίλαο ζε επηρεηξήζεηο γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ κε 

έδξα ζηηο ρώξεο απηέο. 

Η Κίλα ζπληζηά ην κεγαιύηεξν εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο σο 

πξνο ηνλ όγθν ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ, ελώ νη ΗΠΑ ηελ 

1
ε
 ρώξα-πξννξηζκό ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ αγαζώλ. 

Παξάιιεια, νη γεξκαληθέο επελδύζεηο ζηηο Η.Π.Α. 

αλέξρνληαη ζε 400 δηο Δπξώ, ελώ ζηελ Κίλα ζε 80 δηο 

Δπξώ. Οη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο απαζρνινύλ πεξί ηα 

850.000 άηνκα ζηηο Η.Π.Α. θαη άλσ ηνπ ελόο 

εθαηνκκπξίνπ ζηελ Κίλα.  

Σν πξώην εμάκελν 2018, εθδειώζεθε ε εκπνξηθή 

δηακάρε κεηαμύ ΗΠΑ θαη Κίλαο, πνπ πεξηειάκβαλε ηελ 

απεηιή θαη ιήςε κέηξσλ ππό ηελ κνξθή 

αληηζηαζκηζηηθώλ δαζκώλ (anti dumping) ζε ζεηξά 

αληαιιαζζόκελσλ κεηαμύ ηνπο πξντόλησλ. 

πγθεθξηκέλα, νη ΗΠΑ επέβαιαλ δαζκνύο ζηηο 

εηζαγσγέο πιπληεξίσλ, θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ, 

ράιπβα θαη αινπκηλίνπ από ηελ Κίλα, ε δεύηεξε δε ζε 

απάληεζε απηώλ, επέβαιε δαζκνύο ζε ζεηξά 

ακεξηθαληθώλ πξντόλησλ, όπσο θξνύησλ, μεξώλ 

θαξπώλ, νίλσλ, ρνηξηλνύ, ζσιήλσλ από ράιπβα, 

αλαθπθισκέλνπ αινπκηλίνπ θα.  

Η Έλσζε Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ 

Γεξκαλίαο (DIHK) δηελήξγεζε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο 

επηπηώζεηο ηεο ελ ιόγσ εκπνξηθήο δηακάρεο ΗΠΑ – 

Κίλαο, ζε 150 επηρεηξήζεηο γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ 

από όινπο ηνπο θιάδνπο κε έδξα ηηο ρώξεο απηέο, από 

ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: 

Από ηηο επηρεηξήζεηο γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ κε έδξα 

ηελ Κίλα, 41% απηώλ πνπ εμάγνπλ πξντόληα πξνο ηηο 

ΗΠΑ θαη 46% εθείλσλ πνπ εηζάγνπλ πξντόληα από ηηο 

ΗΠΑ δειώλνπλ αληηζηνίρσο όηη επεξεάδνληαη από ηνπο 

επηβιεζέληεο δαζκνύο θαη ηα αληίκεηξα.  

Όζνλ αθνξά ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηηο 

ΗΠΑ, 75% απηώλ πνπ εηζάγνπλ από ηελ Κίλα θαη 57% 

εθείλσλ πνπ εμάγνπλ πξνο ηελ ίδηα ρώξα, ζεσξνύλ όηη νη 

δξαζηεξηόηεηά ηνπο επεξεάδεηαη άκεζα από ηα ζρεηηθά 

κέηξα. 

ηελ εξώηεζε αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ πξνθαινύλ ηα σο άλσ κέηξα, 

γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο κε έδξα Κίλα θαη ΗΠΑ 

απήληεζαλ σο εμήο: 
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26% Αλαπξνζαλαηνιηζκόο πξνο λέεο αγνξέο 17% 
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26% Αιιαγή γθάκαο πξντόλησλ 33% 

37% Μεηάζεζε γξακκώλ παξαγσγήο ζε άιιεο ρώξεο 24% 

21% Μείσζε επελδύζεσλ/απαζρόιεζεο 26% 

16% Αύμεζε επελδύζεσλ/απαζρόιεζεο 19% 

 

Δπηπηώζεηο ησλ ακεξηθαληθώλ νηθνλνκηθώλ 

θπξώζεσλ θαηά ηνπ Ιξάλ ζε γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο.  

ε αλαζηνιή νδεγείηαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθώλ 

παξαγγειηώλ ηνπ Ιξάλ γηα ηελ παξαγσγή θαη πξνκήζεηα 

πξντόλησλ από γεξκαληθέο εηαηξείεο, ιόγσ ησλ έκκεζσλ 

εκπνδίσλ πνπ ζέηνπλ ζηηο ηειεπηαίεο, νη επηβιεζείζεο 

πξνζθάησο νηθνλνκηθέο θπξώζεηο ησλ ΗΠΑ θαηά ηνπ 

Ιξάλ. Δλ ιόγσ παξαγγειίεο αθνξνύλ γηα παξάδεηγκα 

θνξηεγά θαη νρήκαηα κάξθαο Fuso ηεο εηαηξείαο 

Daimler, 97 αεξνζθάθε, αμίαο 15 δηο Δπξώ ηεο εηαηξείαο 

Airbus, 50 βαγόληα ηξαίλσλ από ηελ εηαηξεία Siemens, 

ζπζθεπέο/εμνπιηζκόο επηθνηλσλίαο από ηελ Telecom, 

αζιεηηθά πξντόληα ηεο εηαηξείαο Adidas θα.  

Δλδερόκελε αλάιεςε κέηξσλ από πιεπξάο ΔΔ θαη 

γεξκαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

ζπλαιιαγώλ ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ (πρ παξνρή 

εγγπήζεσλ), θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο 

λνκηθήο πξνζηαζίαο από ηηο ζπλέπεηεο ηεο εμσεδαθηθήο 

εθαξκνγήο νξηζκέλσλ λόκσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ από κηα 

ηξίηε ρώξα (ελ πξνθεηκέλσ ηηο ΗΠΑ), πνπ παξέρεη ν 

επηθαηξνπνηεκέλνο θαλνληζκόο 2271/1996/ΔΔ, ελέρεη 

ζηελ πξάμε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο, θαζώο ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηηο θαηά πνιύ κεγαιύηεξεο εμαγσγέο ησλ ίδησλ 

γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ πξνο ηηο Η.Π.Α., νη νπνίεο 

αλήιζαλ ην 2017 ζε 112 δηο Δπξώ (έλαληη εμαγσγώλ 3 

δηο Δπξώ πξνο ην Ιξάλ). 

 

Οη επηπηώζεηο ηεο πηώζεο ηεο ηζνηηκίαο ηεο 

ηνπξθηθήο ιίξαο ζηελ γεξκαληθή νηθνλνκία 

Η πηώζε ηεο ηζνηηκίαο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο θαη ε 

ζπλακθόηεξε αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 16%, 

επηβαξύλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο 

ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο, κεηαμύ απηώλ θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

Δλ ιόγσ εμειίμεηο πξνθαινύλ ζπγθεθξηκέλα αύμεζε ηεο 

ηηκήο ησλ επξσπατθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Σνπξθία. Σελ 

ίδηα ζηηγκή δπζρεξέζηεξεο θαζίζηαληαη νη απνπιεξσκέο 

νθεηιώλ ηνπξθηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε Γνιάξηα ή Δπξώ, 

από ην γεγνλόο όηη ηα έζνδά ηνπο είλαη ζε ηνπξθηθέο 

ιίξεο. Αλσηέξσ, αληηθαηνπηξίδνληαη ήδε ζηελ κείσζε  

ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Σνπξθία ηνλ Ινύλην 

θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θαζώο θαη ζε εθηηκήζεηο 

νηθνλνκνιόγσλ γηα εηήζηα κείσζε, νπνία δύλαηαη λα 

πξνζεγγίζεη ην 20%-30%, πνπ αληηζηνηρεί ζε 0,1% ηνπ 

γεξκαληθνύ ΑΔΠ, ήηνη 3,3 δηο Δπξώ. Ιδηαίηεξα 

επεξεάδνληαη επηρεηξήζεηο από ηνπο θιάδνπο ρεκηθώλ 

πξντόλησλ, νρεκάησλ/αληαιιαθηηθώλ, θαζώο θαη 

κεραλώλ, ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο αληηζηνηρνύλ ζρεδόλ 

ζην ήκηζπ ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Σνπξθία.  

Μία δεύηεξε πηπρή ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο ζηελ Σνπξθία αθνξά ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα. Η 

έθζεζε ησλ επξσπατθώλ ηξαπεδώλ έλαληη ηεο Σνπξθίαο 

θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ηηο εθηηκήζεηο, κεηαμύ 135 – 143 

δηο Δπξώ. Δλδερόκελε θιηκάθσζε ηεο θξίζεο ζηελ 

Σνπξθία δύλαηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ δπλαηόηεηα 

εμππεξέηεζεο ησλ ζρεηηθώλ δαλείσλ. Απηό αθνξά 

θπξίσο ηηο ηζπαληθέο ηξάπεδεο, νη νθεηιέο ζηηο νπνίεο 
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αλέξρνληαη ζε 80 δηο Δπξώ θαη πνιύ ιηγόηεξν ηηο 

γεξκαληθέο κε νθεηιέο κόιηο 21 δηο Δπξώ επί ζπλόινπ 

1,8 ηξηο εμσηεξηθώλ νθεηιώλ πξνο γεξκαληθέο ηξάπεδεο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, σζηόζν, ηελ κεγαιύηεξε αλεζπρία 

πξνθαιεί ε αζηαζήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία γεληθόηεξα, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο Η.Π.Α. – Ιξάλ, ΔΔ – 

Ρσζία, Η.Π.Α. – Κίλα, Η.Π.Α. - ΔΔ θαη ην Brexit, ζηελ 

νπνία έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε θξίζε ζηελ Σνπξθία 

θαη ε νπνία δεκηνπξγεί ηεξάζηηα αβεβαηόηεηα ζηηο 

γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ πνξεία ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο κεζνπξόζεζκα. Όζνλ αθνξά θαη πάιη ζηελ 

Σνπξθία, δένλ όπσο ιακβάλνληαη ππ‟ όςηλ ηέινο 

ελδερόκελεο παξάπιεπξεο επηπηώζεηο ηεο εζσηεξηθήο 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ 

πκθσλία γηα ηελ επαλεηζδνρή ησλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηώλ. 

 

ΙΙ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ 

ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο 1o Δμάκελν 

2017/2018) 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 1
ν
 

Δμάκελν 2018, ελ ζπγθξίζεη κε ην 2017, εκθάληζαλ ηελ 

θαησηέξσ εηθόλα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α΄ 

Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο-Γεξκαλίαο 2016-2017 

Αξία σε Ευρώ 

  1ν Δμάκελν 2017 1ν Δμάκελν 2018 

Μεηαβνιή 

2017/2018 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 2.627.576.385 2.895.302.097 10,2% 

Δμαγσγέο Διιάδνο  1.048.457.286 1.070.935.150 2,1% 

πλην πεηπελαιοειδών 

  

  

Δηζαγσγέο Διιάδνο 2.614.755.441 2.881.096.342 10,2% 

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.022.806.092 1.030.904.794 0,8% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 3.676.033.671 3.966.237.247 7,9% 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην Διιάδνο 1.579.119.099 1.824.366.947 15,5% 

Βαζκόο Κάιπςεο Δηζαγσγώλ 

από Δμαγσγέο (%) 39,9% 37,0% 

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT. Αύγοςζηορ. 2018 – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ 

ζηο Βεπολίνο 

Δηδηθόηεξα: Η αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο 

Γεξκαλία ην 1
ν
 εμάκελν 2018 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεηξειαηνεηδώλ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε 2,1%, 

αλήιζε ζε 1,07 δηο Δπξώ, έλαληη 1,04 δηο Δπξώ ην 1
ν
 

εμάκελν 2017. 

Παξαιιήισο, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Γεξκαλία, 

θαηαγξάθνληαο αύμεζε 10,2%, δηακνξθώζεθαλ ην 1
ν
 

εμάκελν 2018 ζην επίπεδν ησλ 2,89 δηο Δπξώ, έλαληη 

2,62 δηο Δπξώ ην 1
ν
 εμάκελν 2018. 

Ο όγθνο ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

7,9%, αλήιζε ην 1
ν
 εμάκελν 2018 ζε 3,96 δηο Δπξώ 

έλαληη 3,67 δηο Δπξώ ην αληίζηνηρν εμάκελν 2017. 

Σν εκπνξηθό έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρώξαο καο 

δηεπξύλζεθε 15,5% θαη δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 

1,82 δηο Δπξώ, έλαληη 1,57 δηο ην 1
ν
 εμάκελν 2017.  

 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ EUROSTAT. Μάπηιορ 2018 – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ 

Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
 

ηελ αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ 

Γεξκαλία ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2018, ζπλέβαιαλ ζεηηθά νη 

εμήο θιάδνη: νπσξνθεπεπηηθά ΚΟ 08: (+41,5%), 

πεηξειαηνεηδή ΚΟ 27 (+56,1%), πξντόληα από αξγίιην 

ΚΟ 76 (+12,4%), πξντόληα από ραιθό ΚΟ 74 

(+30,2%), γαιαθηνθνκηθά ΚΟ 04 (+5,6%), 

παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ ΚΟ 19 (+19,9%), 

δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα ηξνθίκσλ ΚΟ 21 (+20,5%), 

έπηπια ΚΟ (+30%), όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο ΚΟ 

90 (+32,3%), ηερλνπξγήκαηα δηάθνξα ΚΟ 96 

(+197,1%), παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαη θξνύησλ 

ΚΟ 20 (+2,5%), ηρζπεξά ΚΟ 03 (+11,6%) θιπ.  

Αξλεηηθά θηλήζεθαλ νη θιάδνη: κεραλέο ΚΟ 84 (-

62,8%), ελδύκαηα ΚΟ 61 (-10,9%), πξντόληα από 

ζίδεξν θαη ράιπβα ΚΟ 73 (-17,3%), θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα ΚΟ 30 (-3,7%), ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ΚΟ 85 

(-3,8%), δαραξώδε πξντόληα ΚΟ 17 (-20,1%), εηδηθνί 

θσδηθνί ΚΟ 99 (-18,8%), βακβάθη ΚΟ 52 (-13,2%) 

θιπ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο καο 

από ηε Γεξκαλία, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ εμήο 

θιάδσλ: ρεκηθά πξντόληα ΚΟ 29 (+115,5%), νρήκαηα 

ΚΟ 87 (+18%), κεραλέο ΚΟ 84 (+16,4%), ζίδεξνο 

θαη ράιπβαο ΚΟ 72 (+80,3%),  θιπ.  

 

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

Αηνιηθή Δλέξγεηα 

Ο αξηζκόο ησλ λέσλ αλεκνγελλεηξηώλ πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ην 2017 ζηελ Γεξκαλία αλήιζε γηα 

πξώηε θνξά ζηηο 1.792 κε ζπλνιηθή ηζρύ 5.333 MW 

(αύμεζε 15% ελ ζρέζεη κε ην 2016). Ο ζπλνιηθόο 

αξηζκόο εγθαηεζηεκέλσλ ρεξζαίσλ αλεκνγελλεηξηώλ 

ζηελ Γεξκαλία αλήιζε, θαηόπηλ ηνύηνπ, αξρέο 2018, ζε 

28.675. Με βάζε πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηα 

νπνία ην α΄ εμάκελν 2018 ν αξηζκόο ησλ λέσλ 

αλεκνγελλεηξηώλ αλήιζε ζε κόιηο 497, ήηνη 1.626 MW 

(κείσζε 29% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 2017), 

εθηηκάηαη όηη ην 2018 ε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε ηζρύο 

από ηηο λέεο αλεκνγελλήηξηεο δελ ζα ππεξβεί ηα 3.500 
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MW. Δηδηθνί ηνπ θιάδνπ θξνύνπλ ηνλ θώδσλα ηνπ 

θηλδύλνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή επίηεπμεο ηνπ 

ζηόρνπ θάιπςεο ηνπ 65% ησλ εγρώξησλ ελεξγεηαθώλ 

αλαγθώλ από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έσο ην 2030. 

Ίδηνη απνδίδνπλ ηα αίηηα ηεο θαζπζηέξεζεο ζην 

πθηζηάκελν ζύζηεκα δηαγσληζκνύ/αδεηνδόηεζεο λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη θαινύλ ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη 

άκεζα κέηξα. 

 

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ Γεξκαλία 

Πξόζθαηε έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Έξεπλαο Κνηλήο 

Γλώκεο «forsa», πνπ δηεμήρζε θαη‟ εληνιή ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Γηαηξνθήο θαη Γεσξγίαο 

(BMEL), επί δείγκαηνο 1000 εξσηεζέλησλ άλσ ησλ 14 

εηώλ, θαηαγξάθεη ηηο δηαηξνθηθέο θαη αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο ζηελ Γεξκαλία. Σα απνηειέζκαηα ελ ιόγσ 

έξεπλαο ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ: 

 43% ησλ εξσηεζέλησλ καγεηξεύνπλ θαζεκεξηλά, 

38% ηνπιάρηζηνλ δύν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 

6% κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Γηαθξίλνληαο κε βάζε ην 

θύιιν, 54% ησλ γπλαηθώλ έλαληη 31% ησλ αλδξώλ 

καγεηξεύνπλ θαζεκεξηλά. Δπίζεο 14% ησλ αλδξώλ 

έλαληη 3% ησλ γπλαηθώλ δελ καγεηξεύνπλ πνηέ. Χο πξνο 

ηελ ειηθία ηέινο, ην 51% ησλ εξσηεζέλησλ ειηθίαο άλσ 

ησλ 60% εηώλ καγεηξεύνπλ θαζεκεξηλά. Σν πνζνζηό 

σζηόζν απηώλ πνπ αληινύλ ηθαλνπνίεζε από ηελ 

καγεηξηθή ζηηο ειηθίεο απηέο είλαη ρακειόηεξν (66%) 

έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνύ ζηηο ειηθίεο 19-29 

εηώλ (76%). 

 69% ησλ εξσηεζέλησλ καγεηξεύνπλ θαη 

γεπκαηίδνπλ θαζεκεξηλά ζην ζπίηη, 43% αξέζθνληαη 

ελίνηε ζηελ θαηαλάισζε κηθξώλ ή κεγάισλ γεπκάησλ 

εθηόο νηθίαο. 23% αγνξάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα ειαθξά γεύκαηα (πρ ζάληνπηηο), 20% 

γεπκαηίδεη κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

εθηόο νηθίαο. 74% γεπκαηίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ηελ εβδνκάδα ζε εζηηαηόξην. Μόλνλ 5% δελ 

επηζθέπηεηαη πνηέ εζηηαηόξην. Μεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ 

56% θέξλνπλ ζηελ δνπιεηά θάηη πνπ έρνπλ καγεηξέςεη νη 

ίδηνη. 19% πξνκεζεύνληαη ειαθξά γεύκαηα από θαληίλεο, 

13% από αξηνπνηεία θαη 4% γεπκαηίδνπλ θαηά ην 

κεζεκεξηαλό δηάιεηκκα ζε εζηηαηόξην. ε ζύγθξηζε κε 

ην 2017, ε κέζε δαπάλε γηα θαγεηό θαηά ην 

κεζεκεξηαλό δηάιεηκκα απμήζεθε ην 2018 από 6,20 

Δπξώ ζε 7,30 Δπξώ. Παξάιιεια, νη άλδξεο δαπαλνύλ 

θαηά κέζν όξν, γηα ηνλ ίδην ιόγν, πεξηζζόηεξα, ήηνη 7,90 

επξώ, έλαληη 6,60 Δπξώ ησλ γπλαηθώλ. 

 99% απνδίδεη κέγηζηε ζεκαζία ζηελ γεύζε ηνπ 

θαγεηνύ, 92% ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 49% ζηελ 

ηαρύηεηα θαη επθνιία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ. Η 

θαηαλάισζε πγηεηλώλ ηξνθώλ είλαη πεξηζζόηεξν 

ζεκαληηθή γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηώλ (96%) 

έλαληη αηόκσλ θάησ ησλ 18 (81%). 40% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δηακέλνπλ ζε πόιεηο έσο 20.000 

θαηνίθσλ δίδνπλ έκθαζε ζηελ απιόηεηα θαη ηαρύηεηα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνύ, έλαληη 54% ησλ 

θαηνίθσλ ζε πόιεηο άλσ ησλ 500.000 θαηνίθσλ. 96% 

ησλ γπλαηθώλ έλαληη 88% ησλ αλδξώλ απνδίδνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Χζηόζν 20% 

ησλ γπλαηθώλ θαη 17% ησλ αλδξώλ θαηαλαιώλνπλ 

θαζεκεξηλά δαραξώδε πξντόληα.  

 91% πίλνπλ θαζεκεξηλά λεξό, 84% θαθέ ή ηζάη. 

72% θαηαλαιώλνπλ θαζεκεξηλά θξνύηα θαη ιαραληθά, 

65%, ηπξί θαη γαιαθηνθνκηθά, 40% γάια θαη ξνθήκαηα 

από γάια, 30% θξέαο θαη αιιαληηθά. 

 εκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ 

είλαη γηα ην 97% ησλ εξσηεζέλησλ ε γεύζε, γηα ην 78% 

ε εγγύηεηα ηεο αγξνηηθήο πεξηθέξεηαο παξαγσγήο ηνπ 

πξντόληνο θαη γηα ην 57% ε ρακειή ηνπ ηηκή. 

 90% ησλ εξσηεζέλησλ θέξνληαη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξώζνπλ παξαπάλσ γηα πξντόληα δσηθήο 

παξαγσγήο, κε πηζηνπνίεζε νξζήο κεηαρείξηζεο ησλ 

δώσλ από ηα νπνία πξνήιζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 52%, 

23% θαη 6% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη γηα ην ιόγν απηό 

δηαηεζεηκέλν λα πιεξώζεη γηα έλα θηιό θξέαο αμίαο 10 

Δπξώ, επηπιένλ 2-5 Δπξώ, 5-10 θαη άλσ ησλ 10 Δπξώ 

αληηζηνίρσο. 

 69% ησλ εξσηεζέλησλ ελεκεξώλνληαη γηα ηα 

ηξόθηκα εληόο θαηαζηήκαηνο, 42% δηαδηθηπαθά, 39% 

κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, 30% κέζσ ελεκεξσηηθώλ 

θπιιαδίσλ, 21% ζε δηαδηθηπαθά θόξνπκ ζπδήηεζεο, 

20% από θνξείο ελεκέξσζεο/πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ 

θαη 14% από κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (31% ησλ 

θαηαλαισηώλ ειηθίαο 19-29, έλαληη 4% ησλ 

θαηαλαισηώλ άλσ ησλ 60 εηώλ). 

 49% πξνκεζεύεηαη ηξόθηκα ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ην ζπίηη, 46% ζε απόζηαζε 15 ιεπηώλ κε 

ην απηνθίλεην από ηελ νηθία. 

 64% πξνκεζεύεηαη ηξόθηκα θπξίσο από ζνύπεξ 

κάξθεη θαη θαηά δεύηεξν ιόγν (35%) από εθπησηηθά 

θαηαζηήκαηα (discounter), ελώ 30% από εηδηθά 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ. 92% πξαγκαηνπνηνύλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα ησλ πξνκεζεηώλ ηξνθίκσλ ζε 

αξηνπνηεία, θξενπσιεία θαη νπσξνπσιεία. 68% ελίνηε 

ζε ιατθέο αγνξέο, άλσ ηνπ 50% απεπζείαο από ηνπ 

παξαγσγνύο, 53% ζε θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ. Μόιηο 7% πξνκεζεύεηαη ηξόθηκα κέζσ 

δηαδηθηύνπ. 

 Όζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ησλ γεξκαλώλ 

θαηαλαισηώλ, έλαληη ησλ παξαγσγώλ, 39% ησλ 

εξσηεζέλησλ απαηηεί θαιύηεξε κεηαρείξηζε ησλ δώσλ, 

35% εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ, 15% δηαθάλεηα σο 

πξνο ηνλ ηξόπν κεηαρείξηζεο ησλ δώσλ θαη 8% ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 86% ησλ εξσηεζέλησλ αλαγλσξίδνπλ ζηνλ 

εαπηό ηνπο ηελ επζύλε γηα κείσζε ησλ ηξνθηθώλ 

απνβιήησλ 74% ζεσξνύλ ππνρξέσζε όισλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο ζηα ηξόθηκα. 

63% δειώλνπλ όηη αγνξάδνπλ ήδε κε πεξηζζόηεξε 

επζπλεηδεζία ελ ζρέζεη κε ην παξειζόλ. Άλσ ηνπ 50% 

ηέινο ησλ εξσηεζέλησλ δηαηείλεηαη όηη αμηνπνηεί 
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θαιύηεξα ηα ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνύλ ηα απόβιεηα θαη λα εμνηθνλνκεζνύλ θπζηθνί 

πόξνη. 

 

Γεξκαλία - θέληξν πξσηνεκθαληδνκέλσλ πξντόλησλ 

ηεο απζηεξά ρνξηνθαγηθήο θαηεγνξίαο. 

ύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Mintel, ε 

Γεξκαλία θαηαγξάθεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

πξσηνεκθαληδνκέλσλ πξντόλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ 

νιηθήο ρνξηνθαγίαο (vegan) παγθνζκίσο. Μεηαμύ 

Ινπιίνπ 2017 θαη Ινπλίνπ 2018 ην πνζνζηό απηό αλήιζε 

ζε 15%. Σν ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 14% ησλ 

πξσηνεκθαληδνκέλσλ πξντόλησλ εληόο Γεξκαλίαο αλήθε 

ζηελ θαηεγνξία vegan έλαληη κηθξόηεξνπ πνζνζηνύ 8% 

πξντόλησλ γηα απινύο ρνξηνθάγνπο (vegetarian). Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά παγθνζκίσο ήηαλ αληίζηξνθα 5% 

γηα ηελ θαηεγνξία (vegan) θαη 11% γηα ηελ θαηεγνξία 

(vegetarian). 

Δηδηθνί ζπκπεξαίλνπλ όηη ηα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο 

vegan δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ κόλνλ ζηηο απζηεξά 

ρνξηνθαγηθέο νκάδεο θαηαλαισηώλ, αιιά απνηειεί 

ζηαδηαθά ηκήκα ελόο πγηεηλόηεξνπ θαη πινπζηόηεξνπ 

ππνδείγκαηνο δηαηξνθήο γεληθόηεξα. 

 

 

V. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

πκκεηνρή Δθζεηώλ ζηηο Γηεζλείο Δκπνξηθέο 

Δθζέζεηο ζηελ Γεξκαλία ην 2017 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Δθζεζηαθώλ 

Οξγαληζκώλ Γεξκαλίαο (AUMA), αύμεζε 

ζεκείσζε ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθζεηώλ 

από όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ πιελ Βνξείνπ 

Ακεξηθήο ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζηε 

Γεξκαλία ην 2017. Ιδηαίηεξε αύμεζε 11,2%  ελ 

ζπγθξίζεη κε ην πξνεγνύκελν έηνο, θαηέγξαςε ν 

αξηζκόο ησλ εθζεηώλ από ηελ λόηηα, αλαηνιηθή θαη 

θεληξηθή Αζία. 

Σν 2016 ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 176.184 εθζέηεο ζε 

157
 
δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζηελ Γεξκαλία. Σν 

2017 ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο γεξκαληθέο 

εθζέζεηο απμαλόκελνο θαηά 6,3% αλήιζε ζε 

107.830. Σελ κεγαιύηεξε ζπλεηζθνξά είρε ε Κίλα, 

ν αξηζκόο ησλ εθζεηώλ ηεο νπνίαο απμήζεθε 16% 

ην 2017. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε Κίλα, θαηέιαβε ηελ 

πξώηε ζέζε, κεηαμύ ησλ ρσξώλ πξνέιεπζεο ησλ 

μέλσλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ζηελ 

Γεξκαλία ππεξθεξάδνληαο γηα πξώηε θνξά ηελ 

Ιηαιία. 

Αύμεζε θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο ζπκκεηνρέο άιισλ 

ρσξώλ όπσο Ιαπσλίαο (23%), Σζερίαο (15%), 

Πνξηνγαιίαο (15%) θαη Πνισλίαο (12%), πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 20 πξώηεο ζέζεηο ησλ 

ρσξώλ πξνέιεπζεο εθζεηώλ ζηελ Γεξκαλία, θαζώο 

θαη από άιιεο ρώξεο κε κηθξόηεξν αξηζκό 

ζπκκεηερόλησλ, όπσο Κξναηία (25%), Διιάδα 

(20%) θιπ.. Αμηνζεκείσηεο πεξηπηώζεηο ζπληζηνύλ 

επίζεο ε Ρσζία, ν αξηζκόο ησλ εθζεηώλ ηεο νπνίαο, 

κεηά ηελ κείσζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ιόγσ 

νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ, θαηέγξαςε θαη πάιη 

αύμεζε 17% ην 2017, ηδηαίηεξα ζηηο εκπνξηθέο 

εθζέζεηο, νη νπνίεο είραλ ζέκα ηελ ηερλνινγία. 

Δπίζεο ε Αξγεληηλή, ππεξέβε γηα πξώηε θνξά ηελ 

Βξαδηιία σο  ζεκαληηθόηεξε ρώξα πξνέιεπζεο 

εθζεηώλ από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή – γεγνλόο πνπ 

απνδίδεηαη ζην δπλακηθό εμαγσγηθό κάξθεηηλγθ 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη πξντόλησλ 

δηαηξνθήο. Από ην Λίρηελζηατλ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

πάλσ από 40% πεξηζζόηεξνη εθζέηεο. Η ρώξα 

αληηπξνζσπεύεηαη εηεζίσο ζε 30 έσο 40 γεξκαληθέο 

εκπνξηθέο εθζέζεηο. 

Αληηζέησο κείσζε 5% ζεκείσζαλ νη ζπκκεηνρέο 

ΗΠΑ, Μαξόθνπ (-25%), Φηιηππίλσλ (-15%) θαη 

Ηλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ (-10%). 

ε επίπεδν Ηπείξσλ, εθηόο από ηελ δπηηθή, 

αλαηνιηθή θαη θεληξηθή Αζία, ηελ πςειόηεξε 

αύμεζε 12% θαηαγξάθεη ε Απζηξαιία/Χθεαλία. 

Αθνινπζεί ε Δπξώπε, πιελ θκ ΔΔ  (+7%) θαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε ζρεδόλ +6%. Οη δείθηεο 

αύμεζεο ησλ ζπκκεηνρώλ από Λαηηληθή Ακεξηθή, 

Αθξηθή, Δγγύο θαη Μέζε Αλαηνιή θπκαίλνληαη 

κεηαμύ 1% θαη 2%. Η Βόξεηα Ακεξηθή εκθαλίδεη, 

ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ εθζεηώλ από ΗΠΑ, 3,7% 

κείσζε.  
 

Prolight+Sound 2018 (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 10-

13.4.2018) 

Η εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Prolight+Sound, κε ζέκα 

ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο, νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα θαη δεκηνπξγία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Φξαγθθνύξηε από 10 έσο 13 Απξηιίνπ 2018. 

Σελ Έθζεζε επηζθέθζεθαλ 45.000 άηνκα από 139 

ρώξεο, ελώ 950 εθζέηεο από 39 ρώξεο παξνπζίαζαλ ηα 

πην πξόζθαηα πξντόληα ηνπο ζηα πεδία ηνπ θσηηζκνύ, 

ήρνπ θαη κεραληθήο ζθελήο, ηερλνινγίεο αλακεηάδνζεο 

θαη παξαγσγήο, ελνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγία 

εηθόλαο θαη ήρνπ (AV). 

Γηα πξώηε θνξά, ε αίζνπζα 4.1 ('Audio DJ + Recording') 

απνηειεί ηκήκα, ηόζνλ ηνπ Musikmesse, όζνλ θαη ηνπ 

Prolight+Sound θαη απηό ηζρύεη θπξίσο γηα ηα 

εξγαζηήξηα, ηα νπνία αθνξνύλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηερλνινγία ήρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο ζεκηλαξίσλ «The Future of Music and 

Audio Technology» θαη ηελ πιαηθόξκα«DJCon». 

Η Prolight+Sound 2018 δηνξγαλώζεθε ηαπηόρξνλα κε 

ηελ δηεζλή Έθζεζε Mussikmesse, αλαδεηθλύνληαο έηζη 
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ην Δθζεζηαθό Κέληξν Φξαγθθνύξηεο ζε παγθόζκην ηόπν 

ζπλάληεζεο γηα ηνλ θιάδν ηεο κνπζηθήο θαη ησλ 

εθδειώζεσλ, θαζώο πξνζέιθπζε ζπλνιηθά πεξίπνπ 

90.000 επηζθέπηεο από 152 ρώξεο θαη 1.803 εηαηξίεο από 

56 ρώξεο. 

Η επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Prolight+Sound ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαγθθνύξηε (Μάηλ) από ηηο 2 

έσο ηηο 5 Απξηιίνπ 2019. 
Πεγή: https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

 

 

Musikmesse 2018 (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 11-14.4.2018) 

Γηαλνκείο, έκπνξνη ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο, εθπξόζσπνη 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαη κνπζηθνί, καδί κε 

ιάηξεηο ηεο κνπζηθήο από όινλ ηνλ θόζκν, 

ζπγθεληξώζεθαλ ζην Δθζεζηαθό Κέληξν Φξαγθθνύξηεο 

από 11 έσο 14 Απξηιίνπ 2018 γηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηήζηα Γηεζλή Έθζεζε 

Mussikmesse.  

Σελ έθζεζε επηζθέθζεθαλ πιένλ ησλ 90.000 αηόκσλ 

από 152 ρώξεο, κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηελ παγθόζκηα κνπζηθή αγνξά θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεηξά κνπζηθώλ εθδειώζεσλ, ελώ 

1.803 εηαηξείεο από 56 ρώξεο παξνπζίαζαλ ηα πξντόληα 

ηνπο. 

Σν 2018, ηελ ηηκεηηθή ηνπο είραλ ηα παξαδνζηαθά 

όξγαλα κε επίθεληξν ηελ εηδηθή επίδεημε«World of 

Vintage Guitars», ζηελ όπνηα πξνεβιήζε ε αλάπηπμε θαη 

ε εμέιημε ησλ θηζάξσλ ηνπ ζξπιηθνύ εκπνξηθνύ ζήκαηνο 

Fender  κε απζεληηθέο θηζάξεο από ζξύινπο  ηεο rock 

όπσο ν Joe Bonamassa θαη ν Joe Satriani. ηελ 

Musikmesse ηνπ 2018 επέζηξεςε θαη ε εθδήισζε « 

Piano Salon Europe» ζην Musikmesse. 

Η Mussikmesse 2018 δηνξγαλώζεθε ηαπηόρξνλα κε ηε 

δηεζλή Έθζεζε Prolight+Sound, αλαδεηθλύνληαο έηζη ην 

Δθζεζηαθό Κέληξν ηεο Φξαγθθνύξηεο ζε παγθόζκην 

ηόπν ζπλάληεζεο γηα ηνλ θιάδν ηεο κνπζηθήο θαη 

ζπλαθώλ εθδειώζεσλ, θαζώο πξνζέιθπζε ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 100.000 επηζθέπηεο από 144 ρώξεο θαη 1.803 

εηαηξίεο από 56 ρώξεο. 

Η επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Mussikmesse ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνύξηε (Μάηλ) από 2 έσο 6 

Απξηιίνπ 2019, κε πξσηνθαλέο γηα ηα δεδνκέλα 

παξάηαζε κίαο εκέξαο, πξνθεηκέλνπ νη νπαδνί ηεο 

κνπζηθήο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ ηα 

ακέηξεηα δξώκελα πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα, κε επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ δηαζθέδαζε, ηνλ κνπζηθό ηξόπν 

δσήο θαη ηα ηξαγνύδηα επνρήο. 
Πεγή: https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

 

HANNOVER MESSE & CeMAT 2018 (Αλλόβεξν, 23-

27.4.2018) 

Δθ ησλ θνξπθαίσλ Γηεζλώλ Δθζέζεσλ ηνπ βηνκεραληθνύ 

θιάδνπ, ε HANNOVER MESSE 2018, ππό ην ζύλζεκα 

"Integrated Industry – Connect & Collaborate", 

επηβεβαίσζε θαη θέηνο όηη απνηειεί παγησκέλε έδξα γηα 

ηελ παγθόζκηα κεηάβαζε ζηελ Βηνκεραλία 4.01. 

Γηνξγαλώζεθε παξάιιεια κε ηελ CeMAT 2018, ε νπνία 

αθνξά ηνλ θιάδν εθνδηαζκνύ (logistics) 4.0 ελ 

ζπλδπαζκώ κε ηελ Βηνκεραλία 4.0 ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Σηκώκελε ρώξα εθέηνο ήηαλ ην Μεμηθό, ν πξόεδξνο ηεο 

νπνίαο Peña Nieto θήξπμε καδί κε ηελ γεξκαλίδα 

θαγθειάξην Angela Merkel ηελ έλαξμε ησλ εθδειώζεσλ. 

Σελ Έθζεζε επηζθέθζεθαλ 210.000 εκπνξηθνί 

αληηπξόζσπνη, εθ ησλ νπνίσλ πιένλ ησλ 70.000 

πξνήιζαλ από ην εμσηεξηθό (225.000 επηζθέπηεο ην 

2017). Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο επηζθεπηώλ πξνήιζε ελ 

ζεηξά από: Κίλα (6.500), Οιιαλδία (5.300), Πνισλία 

(2.700, ηηκώκελε ρώξα ην 2017), Η.Π.Α. (1.700) θαη 

Μεμηθό (1.400).  

Δπίζεο ζπκκεηείραλ 5.000 Δθζέηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 

60% πξνήιζε από ην εμσηεξηθό, ελώ νη ζπκκεηέρνπζεο 

ρώξεο αλήιζαλ ζε 75. ηελ Έθζεζε, 150 λενθπείο 

επηρεηξήζεηο (start ups) παξνπζίαζαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο ηδέεο.  

εκαληηθόηεξεο ζεκαηνινγίεο ηεο Έθζεζεο ήηαλ: ε 

κεραληθή κάζεζε, ε ηερλεηή λνεκνζύλε, νη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ βηνκεραλία, ε επέθηαζε ηνπ 

δηθηύνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε, ε 

ρξήζε ησλ ξνκπόη θαη ησλ απηόκαησλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηνλ εζσηεξηθό εθνδηαζκό, θαη ν ξόινο 

ησλ εξγαηώλ ζην ελνπνηεκέλν εξγνζηάζην.  

ηε HANNOVER MESSE 2018 ζπκκεηείραλ 5 

ειιεληθέο εηαηξείεο: CERTH, Hellenic Cables, 

Koutsogiannis, Voulgarelis Antonios, ZENITH 

Dimitrakopoulos.  

Η επόκελε HANNOVER MESSE ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην Αλλόβεξν από 1 έσο 5 Απξηιίνπ 2019, κε ηηκώκελε 

ρώξα ηελ νπεδία, ελώ ε επόκελε παξάιιειε 

δηνξγάλσζε ηεο δηεηνύο CeMAT ζα ιάβεη ρώξα από 20 

έσο 24 Απξηιίνπ 2020. 
Πεγή: http://www.hannovermesse.de/en/ 

 

ILA 2018 (Βεξνιίλν,25-29.04.2018) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (25-29.04.2018) ε 

Γηεζλήο Έθζεζε Αεξνδηαζηεκηθνύ Σνκέα ILA Berlin Air 

Show 2018 (Innovation and Leadership in Aerospace), ε 

                                                 
1
. «Βηνκεραλία 4.0» (Industrie 4.0), όξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξώηε θνξά ην 2011 ζηελ Γεξκαλία ζην πιαίζην ηεο 

θαηάξηηζεο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη πεξηγξάθεη ηελ ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ 

βηνκεραληθή παξαγσγή, ε νπνία ελνπνηείηαη κέζσ 

ππνινγηζηώλ, ςεθηνπνηείηαη θαη απηνκαηνπνηείηαη. Η 

Βηνκεραλία 4εο γεληάο αληηπξνζσπεύεη επέιηθην βηνκεραληθό 

δίθηπν θαη ςεθηαθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε ρξήζε πςειήο 

ηερλνινγίαο γηα παξαγσγή θαηλνηόκσλ πξντόλησλ κε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. 

Μέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ε Βηνκεραλία 4.0 ζπγρσλεύεη ηνλ 

ςεθηαθό θαη πξαγκαηηθό θόζκν ζε έλα “Γηαδίθηπν ησλ 

πξαγκάησλ” θαη ζεκαηνδνηεί ην κέιινλ ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο.  

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-

848.html  

https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/after-show-report/end-of-show-report/
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
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νπνία ζπγθαηαιέγεηαη, κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ εθζέζεσλ 

ηνπ ηνκέσο παγθνζκίσο. Σν 2018, θαηλνηόκν ζηνηρείν 

ηεο έθζεζεο απνηέιεζε ε πξνβνιή θαη ν ζπκβνιηζκόο 

ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο κε ηελ Γαιιία, ε νπνία ήην ε 

ηηκώκελε ρώξα ζηελ ILA 2018, αλνίγνληαο έλα λέν 

θεθάιαην ακνηβαίαο ππεπζπλόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέγηζησλ δπλαηώλ απνηειεζκάησλ, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Οκνζπνλδηαθή 

Τπνπξγόο Ακύλεο Ursula von der Leyen.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαήκεξεο εθδήισζεο, 

παξνπζηάζηεθαλ πνιιά αεξνζθάθε, όπσο ην πην 

ζύγρξνλν Airbus, A350-900, θαζώο θαη ην κεγαιύηεξν 

αεξνζθάθνο ζηνλ θόζκν Antonov 225. Αθόκε, ηελ 

εκθάληζε ηνπο έθαλαλ δύν από ηα θαηλνύξγηα ηαπσληθά 

ζαιάζζηα αεξνζθάθε (The Kawasaki P-1) θαζώο θαη ην 

Airbus A380 από ηελ Emirates. 

ηελ ILA Berlin 2018 ζπκκεηείραλ 1.100 εηαηξείεο από 

41 ρώξεο (2016: 1.017 εθζέηεο από 37 ρώξεο). Ο αξηζκόο 

ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 180.000, 

(2016:150.000). ην πιαίζην ηεο έθζεζεο δηεμήρζε 

πνηθηιία ζπλεδξίσλ θαη δηαζθέςεσλ, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ 

αεξνδηαζηεκηθή βηνκεραλία. Οη εθδειώζεηο, «Ηκέξα 

ησλ Αζηξνλαπηώλ» (Astronauts„Day) θαζώο θαη «Ηκέξα 

Γηαζηήκαηνο» (ILA Space Day) απνηέιεζαλ  ζηνηρεία 

ηεο Έθζεζεο, πνπ έδσζαλ ηξνθή γηα ζπδήηεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκό ζην πεδίν ηνπ αεξνδηαζηήκαηνο.  

Διιεληθέο ζπκκεηνρέο: Alexopoulos S.I, Alexmolds, 

Nicholas J. Yannoulakis, ELFON LTD.   

Σελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Έθζεζεο θήξπμε ε 

Καγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο θα. Angela Merkel 

ζπλνδεπόκελε από ηνλ Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγό 

Μεηαθνξώλ & Φεθηαθώλ Τπνδνκώλ, θ. Andrea 

Scheuer. Δπηπξνζζέησο, ηελ έθζεζε επηζθέθζεθε, ν 

Οκνζπνλδηαθόο Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, θ. 

Peter Altmaier, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ελεξγά κέζσ 

ζπδεηήζεσλ κε επηθεθαιήο εηαηξεηώλ θαη λενθπώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Η Έθζεζε δηνξγαλώζεθε από ηελ Έλσζε Γεξκαληθώλ 

Αεξνδηαζηεκηθώλ Βηνκεραληώλ (German Aerospace 

Industries Association-BDLI) θαη ηνλ εθζεζηαθό 

Οξγαληζκό Messe Berlin GmbH. 

Η επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε ILA ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην Βεξνιίλν ηνλ Μάην ηνπ 2020.  
Πεγή: https://www.ila-berlin.de/en/media 
 

CeBIT 2018 (Αλλόβεξν, 11-15 Ινπλίνπ 2018) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αλλόβεξν (11-15.06.2018) ε 

Γηεζλήο Έθζεζε Φεθηαθήο Σερλνινγίαο (CeBIT 2018), ε 

νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ εθζέζεσλ 

ηνπ θιάδνπ παγθνζκίσο. 

Σν 2018 απνηέιεζε έηνο «επαλεθθίλεζεο» γηα ηελ 

CeBIT, ε νπνία θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία απώιεζε 

κεγάιν κέξνο ηεο αίγιεο θαη ηεο επηζθεςηκόηεηάο ηεο, 

ζπλεπεία ηεο εκθάληζεο λέσλ, αληαγσληζηηθώλ 

ζεκαηηθώλ Γηεζλώλ Δθζέζεσλ (όπσο ην Mobile World 

Congress ηεο Βαξθειώλεο ή ε IFA ζην Βεξνιίλν), 

αθελόο θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ «εθζεζηαθνύ 

πξντόληνο», ηεο θαηλνηόκνπ ηερλνινγίαο, αθεηέξνπ. Η 

CeBIT 2018 έιαβε πεξηζζόηεξν ππαίζξην ραξαθηήξα, 

κεηαθηλνύκελε κάιηζηα θαη ρξνληθά, από ηελ άλνημε ζην 

θαινθαίξη, θηινμελώληαο ζπλαπιίεο θαη δξώκελα ζηνπο 

αλνηρηνύο εθζεζηαθνύο ρώξνπο θαη ζηνρεύνληαο 

πεξηζζόηεξν ζην λεαληθό θνηλό, αιιά θαη ζηνπο 

δηακνξθσηέο ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ θαη 

επηρεηξεκαηηθώλ ηάζεσλ, θηινδνμώληαο λα θαηαζηεί έλα 

«θεζηηβάι» ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 3 

παξάιιειεο δηαζηάζεηο: ηελ εθζεζηαθή, ηελ ζπλεδξηαθή 

θαη ηελ δηάζηαζε ηεο δηαζύλδεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

λέαο, «επαλαζρεδηαζκέλεο» CeBIT, ε απόθαζε ησλ 

δηνξγαλσηώλ λα κελ ππάξμεη, γηα πξώηε θνξά, θεληξηθή 

ζεκαηηθή ελόηεηα γηα ηελ Έθζεζε, αιιά νύηε ηηκώκελε 

ρώξα γηα ην 2018. 

Η CeBIT 2018 δηαξζξώζεθε ζε 4 επηκέξνπο «ππιώλεο»: 

-d!economy, κε ζηόρεπζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

ςεθηαθήο κεηάβαζεο 

-d!tec, κε ζηόρεπζε ζηηο αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο ηνπ 

ζήκεξα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο ηερλνινγηθέο ηδέεο γηα ην 

αύξην, θαζώο θαη ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο 

-d!talk, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δηνξγαλώζεθαλ 

εθαηνληάδεο εξγαζηήξηα, ζπδεηήζεηο θαη ζεκαηηθά 

ζπλέδξηα, θαη 

-d!campus, ηελ λέα, θαζαξά «θεζηηβαιηθή» δηάζηαζε 

ηεο Δθζέζεσο, κε ζπλαπιίεο, ππαίζξηεο νκηιίεο θαη 

εθδειώζεηο δηαζύλδεζεο, «δσληαλέο» παξνπζηάζεηο 

θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θιπ. 

Πέξαλ ησλ «θιαζηθώλ», πιένλ, ηερλνινγηθώλ ζεκαηηθώλ 

ελνηήησλ, όπσο ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (internet of 

things), ε ηερλεηή λνεκνζύλε (artificial intelligence), ε 

θπβεξλναζθάιεηα (cybersecurity), νη 

ηειεθαηεπζπλόκελεο ζπζθεπέο θαη νρήκαηα (drones), ηα 

ειεθηξηθά θαη απηόλνκα κέζα κεηαθνξάο (electric & 

autonomous mobility) θιπ., ε CeBIT 2018 αλέδεημε 

ηερλνινγίεο όπσο νη θβαληηθνί ππνινγηζηέο, ε 

ηερλνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο blockchain, ε εηθνληθή, 

επαπμεκέλε θαη κεηθηή πξαγκαηηθόηεηα (virtual, 

augmented, mixed reality), νη έμππλνη βνεζνί 

απηνκαηνπνηεκέλεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο (chatbots), ε 

κεραληθή θαη ε βαζεηά κάζεζε (machine and deep 

structured learning) θ. ά. 

ε επίπεδν αξηζκώλ, ε CeBIT 2018 θηινμέλεζε 

πεξηζζόηεξνπο από 2.800 εθζέηεο, πξνεξρόκελνπο από 

61 ρώξεο, ελώ ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 

120.000 πεξίπνπ. Παξά ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ 

επηζθεπηώλ έλαληη 2017 (πεξί ηηο 200.000), νη 

δηνξγαλσηέο εκθαλίδνληαη επραξηζηεκέλνη κε ην λέν 

ππόδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηεο CeBIT, θαζώο: 

άλσ ησλ 30 ρηι. ζεαηώλ παξαθνινπζνύζαλ, επί 

θαζεκεξηλήο βάζεσο, ηνπο 600 νκηιεηέο θαη ηηο 

εθαηνληάδεο ζπλεδξίεο θαη ζπδεηήζεηο, πνπ έιαβαλ ρώξα 

https://www.ila-berlin.de/en/media
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ζηηο ζπλνιηθά 10 εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζθελέο ηεο 

Δθζέζεσο 

πεξί ηηο 400 ρηι. παξαθνινύζεζαλ ηηο δσληαλέο 

αλακεηαδόζεηο ησλ ζπλεδξηώλ (video streaming) 

έιαβαλ ρώξα πάλσ από 500 ρηι. κνλαδηθέο 

«δηαδξάζεηο» κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο CeBIT ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα 

νη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο (hashtag) ηεο Έθζεζεο 

(cebit, #cebit18 θαη #cebit2018) θαηέιαβαλ, επί κέξεο, 

ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ γεξκαληθνύ 

Twitter.  

Παξάιιεια, θεληξηθό «ξόιν» ζηελ CeBIT ηεο λέαο 

επνρήο δηαδξακαηίδνπλ, πιένλ, νη λενθπείο επηρεηξήζεηο: 

πεξί ηηο 370 startup, από 40 ρώξεο, εμέζεζαλ ηα 

θαηλνηόκα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζην εηδηθό 

πεξίπηεξν Scale 11 ηεο CeBIT, όπνπ, θαηά ηηο 5 εκέξεο 

ηεο Δθζέζεσο, δηνξγαλώζεθαλ δεθάδεο ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο δηαζύλδεζήο ηνπο κε επελδπηέο, κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ζηξαηεγηθνύο εηαίξνπο θιπ. 

Σελ Έθζεζε εγθαηλίαζε ν Γεξκαλόο Οκνζπνλδηαθόο 

Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο θ.. Peter Altmaier. 

ηελ CeBIT 2018, ε ρώξα καο έιαβε κέξνο κε εζληθό 

πεξίπηεξν, ππό ηελ νξγαλσηηθή επζύλε ηνπ Οξγαληζκνύ 

Enterprise Greece AE, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν 

Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο&Δπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

(ΔΠΔ), ηνλ ύλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Β. 

Διιάδνο (ΔΠΒΔ) θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Κηλεηώλ Δθαξκνγώλ Διιάδνο 

(ΔΚΔΔ), ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ηερλνινγηθνύ ζρεκαηηζκνύ 

Corallia θαη ηνπ Διιελνγεξκαληθνύ Βηνκεραληθνύ θαη 

Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. 

Διιεληθέο πκκεηνρέο: Ergobyte Informatics, isMOOD 

Data Technology, nimbata, ShopMind, SOFTWEB, 

Tessera Multimedia, Terracom Informatics (εθηόο 

ειιεληθνύ πεξηπηέξνπ) 

Δπόκελε CeBIT: 24-28 Ινπλίνπ 2019. 
Πεγή: https://www.cebit.de/en 

 

Tendence 2018 (Φξαγθθνύξηε/Μάηλ, 30 Ινπλίνπ – 03 

Ινπιίνπ 2018)  

Η πνιπζεκαηηθή εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Tendence 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Φξαγθθνύξηε από 30 Ινπλίνπ 

έσο 03 Ινπιίνπ 2018. Πεξίπνπ 20.000 εκπνξηθνί 

επηζθέπηεο από 82 ρώξεο (20.046 ην 2017) είραλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ λέα πξντόληα θαη ηάζεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ. Δπηπιένλ, εθηέζεθαλ 

πνηθίια λέα πξντόληα ηόζν γηα ηελ ρεηκεξηλή θαη 

ρξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, όζν θαη 

γηα ηελ εαξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν ηνπ επόκελνπ έηνπο.  

πλνιηθά 960 εθζέηεο από 50 ρώξεο (1.125 εθζέηεο από 

54 ρώξεο ην 2017) παξνπζίαζαλ πξντόληα γηα νηθία, 

δηαθόζκεζε, επίπισζε, είδε δώξσλ θαη θνζκήκαηα, 

αμεζνπάξ κόδαο, πθάζκαηα επηπιώζεσλ θαη είδε 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζε ζπλνιηθή έθηαζε εθζεζηαθνύ 

ρώξνπ 94.600 ηεηξ. κέηξσλ. 

Οη δηεζλείο εκπνξηθνί επηζθέπηεο αλαινγνύλ ζην 20% 

ησλ ζπλνιηθώλ επηζθεπηώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνήιζε ελ ζεηξά από Γεξκαλία, 

Οιιαλδία, Κίλα, Γαλία, Βηεηλάκ, Ιλδία, νπεδία, 

Φηλιαλδία, Πνισλία, Απζηξία θαη Βέιγην.  

Η Tendence 2018 εζηίαζε ζε κηθξνύ έσο κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ιηαληθήο θπξίσο πώιεζεο, ελώ 

κέζσ ηεο ζπλάληεζεο ησλ λέσλ “πξσηνπόξσλ ηνπ 

Lifestyle”  (new Pioneers of Lifestyle) πνπ 

δηνξγαλώζεθε 02 θαη 03 Ινπιίνπ ήιζαλ γηα πξώηε θνξά 

ζε επαθή λενθπείο επηρεηξήζεηο (start-ups) κε κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη εηαηξείεο από ηελ 

βηνκεραλία ηνπ Lifestyle. 

ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 2 ειιεληθέο εηαηξείεο: Eratini 

(www.eratini.gr) θαη Skitso (www.skitso.gr). 

Η επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε Tendence 2019 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Φξαγθθνύξηε (Μάηλ) από 29 

Ινπλίνπ έσο 02 Ινπιίνπ 2019. 
Πεγή: https://tendence.messefrankfurt.com 
 

 

Βεξνιίλν, επηέκβξηνο 2018 

https://www.cebit.de/en
http://www.eratini.gr/
http://www.skitso.gr/

