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ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

Διεθνείσ Εκθέςεισ ςτην Γερμανία: τατιςτικά ςτοιχεία, τάςεισ, 

προοπτικέσ 

 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ζνωςθσ Εκκεςιακϊν Οργανιςμϊν Γερμανίασ (AUMA, 

auma.de, Μάιοσ 2018), οι Διεκνείσ και Εκνικζσ Εμπορικζσ Εκκζςεισ που λαμβάνουν 

χϊρα ςτθν Γερμανία εμφανίηουν ςυνεχι αφξθςθ τθν τελευταία δεκαετία, τόςον ςε 

αρικμό εμπορικϊν επιςκεπτϊν, όςον και ςε πλικοσ εκκετϊν.  

Ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν επιςκεπτϊν ςε Διεκνείσ και Εκνικζσ Εκκζςεισ, μεταξφ 

των χρονικϊν περιόδων 2005/8 και 2014/17, αυξικθκε κατά 400.000, ενϊ ο 

αρικμόσ των αλλοδαπϊν εκκετϊν, από 89.000 κατά μζςον όρο, ανιλκε ςε 100.000 

και πλζον το ίδιο χρονικό διάςτθμα αναφοράσ.  

Όςον αφορά το προθγοφμενο ζτοσ, ςε ςφνολο 311 τοπικϊν, εκνικϊν και διεκνϊν 

Εκκζςεων, τα ςτοιχεία καταδεικνφουν με ςαφινεια τθν ςπουδαιότθτα των Διεκνϊν 

και Εκνικϊν Εκκζςεων ςτθν Γερμανία, κακϊσ το 2017 εκτιμικθκε ότι 80% του 

εκκεςιακοφ χϊρου, 62% των επιςκεπτϊν και 77% των εκκετϊν ενζπιπταν ςτθν 

κατθγορία των Διεκνϊν/Εκνικϊν διοργανϊςεων. 
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Ο κλάδοσ τθσ διοργάνωςθσ Εκκζςεων ςτθν Γερμανία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο, 

τόςον εγχωρίωσ, όςον και διεκνϊσ. Σζςςερισ εκ των δζκα μεγαλφτερων ςε όγκο 

εμπορίου εταιρειϊν παγκοςμίωσ εδρεφουν ςτθν Γερμανία. Οι πωλιςεισ του κλάδου 

των εμπορικϊν Εκκζςεων ανζρχονται αδιαλείπτωσ τα τελευταία 15 ζτθ· από 2,3 δισ 

ευρϊ το 2002, ο κλάδοσ κατζγραψε το 2016 το μζγιςτο ζωσ τϊρα φψοσ πωλιςεων 

τθσ τάξεωσ των 3,9 δισ Ευρϊ. 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Παγκόςμιασ Ζνωςθσ Εμπορικϊν Εκκζςεων UFI (Global 

Association of the Exhibition Industry), διοργανϊνονται ετθςίωσ, ςε παγκόςμιο 

επίπεδο, 31.000 Εμπορικζσ Εκκζςεισ. Η Γερμανία καταλαμβάνει μερίδιο 10% 

περίπου τθσ παγκόςμιασ αγοράσ Εκκζςεων.  

Σο 2017 υπιρξε εξαιρετικά παραγωγικό ζτοσ για τισ Διεκνείσ και Εκνικζσ Εκκζςεισ 

που διοργανϊκθκαν ςτθν Γερμανία, κακϊσ οριςμζνεσ εξ αυτϊν κατζγραψαν 

αξιοςθμείωτθ αφξθςθ εν ςυγκρίςει με αντίςτοιχεσ διοργανϊςεισ προθγοφμενων 

ετϊν. Ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν εκκετϊν αυξικθκε κατά 6,3%, ποςοςτό αρκετά 

μεγαλφτερο από τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ 3,7% του αρικμοφ των εκκετϊν εν γζνει. 

Άνοδο ςθμείωςε και θ χρθςιμοποιοφμενθ επιφάνεια των εκκεςιακϊν χϊρων, ενϊ 
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ςτακερά, αλλά ςε υψθλά επίπεδα, παρζμεινε ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν και 

αρικμόσ των Γερμανϊν εκκετϊν. 

 

τθν Γερμανία διοργανϊνονται ετθςίωσ τα 2/3 περίπου των ςπουδαιότερων 

Διεκνϊν Εμπορικϊν Εκκζςεων ποικίλων βιομθχανικϊν κλάδων. Σο κφριο 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ, ζναντι άλλων χωρϊν, ςτον τομζα των 

εμπορικϊν Εκκζςεων ςυνίςταται ςτθν διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςθ των 

διοργανϊςεων και το πλικοσ των ςυμμετεχόντων εκκετϊν και εμπορικϊν 

επιςκεπτϊν. Η ειςροι εκκετϊν από τθν περιοχι τθσ Νότιασ, Ανατολικισ και 

Κεντρικισ Αςίασ ςυμβάλλει εν πολλοίσ ςτθν αφξθςθ των εκκετϊν και τθν 

διεκνοποίθςθ των γερμανικϊν Εμπορικϊν Εκκζςεων. Ο αρικμόσ των προερχόμενων 

από αςιατικζσ χϊρεσ εκκετϊν το 2017 αυξικθκε κατά 4,5%, ενϊ από χϊρεσ τθσ ΕΕ 

κατά 2%. 

Αφξθςθ ςθμείωςε ο αρικμόσ των εκκετϊν από όλεσ τισ περιοχζσ του κόςμου, πλθν 

Βορείου Αμερικισ, ςτισ Διεκνείσ Εμπορικζσ Εκκζςεισ ςτθν Γερμανία το 2017. 

Γερμανοί Εκθέτεσ 
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Ιδιαίτερθ αφξθςθ 11,2% εν ςυγκρίςει με το 2016, κατζγραψε ο αρικμόσ των εκκετϊν 

από τθν Νότια, Ανατολικι και Κεντρικι Αςία. 

Άνοδοσ καταγράφεται και ςτισ ςυμμετοχζσ άλλων χωρϊν όπωσ Ιαπωνίασ (23%), 

Σςεχίασ (15%), Πορτογαλίασ (15%) και Πολωνίασ (12%), που ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτισ 20 πρϊτεσ κζςεισ των χωρϊν προζλευςθσ εκκετϊν ςτθν Γερμανία, κακϊσ και 

από άλλεσ χϊρεσ με μικρότερο αρικμό ςυμμετεχόντων, όπωσ Κροατία (25%), 

Ελλάδα (20%) κλπ.. Αξιοςθμείωτεσ περιπτϊςεισ ςυνιςτοφν επίςθσ θ Ρωςία, ο 

αρικμόσ των εκκετϊν τθσ οποίασ, μετά τθν μείωςθ των τελευταίων ετϊν λόγω 

οικονομικϊν κυρϊςεων, κατζγραψε και πάλι αφξθςθ 17% το 2017, ιδιαίτερα ςτισ 

Εμπορικζσ Εκκζςεισ, οι οποίεσ είχαν κζμα τθν τεχνολογία. Επίςθσ θ Αργεντινι, 

υπερκζραςε για πρϊτθ φορά τθν Βραηιλία ωσ ςθμαντικότερθ χϊρα προζλευςθσ 

εκκετϊν από τθ Λατινικι Αμερικι – γεγονόσ που αποδίδεται ςτο δυναμικό 

εξαγωγικό μάρκετινγκ, κυρίωσ ςτον τομζα των τροφίμων και προϊόντων διατροφισ. 

Από το Λίχτενςταϊν ζχουν καταχωρθκεί 40% περιςςότεροι εκκζτεσ. Η χϊρα 

αντιπροςωπεφεται ετθςίωσ ςε 30 ζωσ 40 γερμανικζσ εμπορικζσ εκκζςεισ. 

Αντικζτωσ, μείωςθ 5% ςθμείωςαν οι ςυμμετοχζσ ΗΠΑ, Μαρόκου (-25%), 

Φιλιππίνων (-15%) και Ηνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων (-10%). 

ε επίπεδο Ηπείρων, εκτόσ από τθν Δυτικι, Ανατολικι και Κεντρικι Αςία, τθν 

υψθλότερθ αφξθςθ 12% κατζγραψε θ Αυςτραλία/Ωκεανία. Ακολουκεί Ευρϊπθ -

πλθν κμ ΕΕ (+7%) και τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ με ςχεδόν 6%. Οι δείκτεσ αφξθςθσ των 

ςυμμετοχϊν από Λατινικι Αμερικι, Αφρικι, Εγγφσ και Μζςθ Ανατολι κυμαίνονται 

μεταξφ 1% και 2%. Η Βόρεια Αμερικι εμφανίηει, λόγω περιοριςμζνων εκκετϊν από 

ΗΠΑ, 3,7% μείωςθ.  
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Η Κίνα θγείται τθσ λίςτασ των 5 κορυφαίων χωρϊν-εκκετϊν ςτισ γερμανικζσ 

Διεκνείσ Εμπορικζσ Εκκζςεισ, με ςυνολικζσ ςυμμετοχζσ που ανζρχονται ςε 13.999. 

Ζπονται εν ςειρά θ Ιταλία με αρικμό εκκετϊν 13.145, Γαλλία (6.493), Κάτω Χϊρεσ 

(5.561) και ΗΠΑ με 5.489 εκκζτεσ.  

Εμπορικέσ Εκθέςεισ ςτην Γερμανία και οικονομικά μεγέθη  

Οι Εμπορικζσ Εκκζςεισ ςτθν Γερμανία αποτελοφν μοχλό οικονομικισ ανάπτυξθσ για 

τθν χϊρα και τυγχάνουν μεγάλθσ αποδοχισ από το εμπορικό και καταναλωτικό 

κοινό κακϊσ: 

 58.000 εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςε Εκκζςεισ εδρεφουν ςτθν Γερμανία  

 85% των εκκετϊν ςυνιςτοφν μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ  

 Ετθςίωσ διοργανϊνονται ςτθν Γερμανία 160-180 Διεκνείσ και Εκνικζσ 

Εμπορικζσ Εκκζςεισ, με ςυνολικά 180.000 εκκζτεσ και 10 εκατομ. επιςκζπτεσ 

 60% των εκκετϊν και 35% των εμπορικϊν επιςκεπτϊν προιλκε από 

εξωτερικό  
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 1/3 των αλλοδαπϊν εκκετϊν και ¼ των αλλοδαπϊν επιςκεπτϊν προζρχονται 

από χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ 

 Λαμβάνουν χϊρα ετθςίωσ 150 τοπικζσ και καταναλωτικζσ Εκκζςεισ με 

50.000 και άνω εκκζτεσ και περίπου 6 εκατομ. επιςκζπτεσ 

 4 εκ των 8 μεγαλυτζρων Διεκνϊν Εκκζςεων παγκοςμίωσ διοργανϊνονται 

ςτθν Γερμανία 

 25 διοργανϊςεισ εκ του ςυνόλου των Εκκζςεων καταλαμβάνουν πάνω από 

2,8 εκατομ. τετρ.μζτρα εκκεςιακοφ χϊρου 

 4 διοργανωτζσ ευρίςκονται μεταξφ των 10 κορυφαίων παγκοςμίωσ με 

κριτιριο τα ζςοδα από τθν διοργάνωςθ Εμπορικϊν Εκκζςεων 

 Σο 2017, οι διοργανωτζσ Εκκζςεων ςτθν Γερμανία, παριγαγαν ζςοδα 3,7 δισ 

ευρϊ 

 χεδόν το ιμιςυ των γερμανικϊν επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ωσ εκκζτεσ 

ςτθν Γερμανία, ςυμμετζχουν και ςε Εκκζςεισ εκτόσ Γερμανίασ 

 Περίπου 6.000 Γερμανοί εκκζτεσ ςυμμετζχουν ετθςίωσ ςε 230 εμπορικζσ 

Εκκζςεισ διεκνϊσ, ςτο πλαίςιο προγράμματοσ του γερμανικοφ 

Ομοςπονδιακοφ Τπουργείου Οικονομίασ και Ενζργειασ 

 Οι γερμανικζσ εταιρείεσ διοργάνωςθσ Εκκζςεων αναλαμβάνουν ετθςίωσ 

περίπου 300 εμπορικζσ Εκκζςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο, με 130.000 εκκζτεσ 

και 9 εκατομ. επιςκζπτεσ  

 Οι γερμανικζσ εταιρείεσ δαπανοφν περίπου 48% του προχπολογιςμοφ τουσ 

για Β2Β μάρκετινγκ ςε εμπορικζσ Εκκζςεισ 

 Οι Β2Β ςυναντιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυμμετοχισ των επιχειριςεων ςε εμπορικζσ Εκκζςεισ, αποτελοφν το 

δεφτερο ςθμαντικότερο εργαλείο προϊκθςθσ και διαφιμιςθσ μετά τθν 

εταιρικι ιςτοςελίδα 

 τισ εμπορικζσ Εκκζςεισ, εκκζτεσ και επιςκζπτεσ δαπανοφν πλζον των 14 δισ 

ευρϊ ετθςίωσ  

 Η επίδραςθ των εμπορικϊν Εκκζςεων ςτθν παραγωγι υπολογίηεται ςε 28 

δισ ευρϊ ετθςίωσ  

 Ο κλάδοσ τθσ διοργάνωςθσ Εκκζςεων διαςφαλίηει ςυνολικά 231.000 κζςεισ 

εργαςίασ. 

 

Πηγή: https://www.auma.de/en/facts-and-figures/trade-fair-sector-key-figures  

https://www.auma.de/en/facts-and-figures/trade-fair-sector-key-figures

