
 
 

 
 

 

 

ΟΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
2310-510047 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ: 
 2810-343458 

 
στο Μόναχο 

2-4 Σεπτεμβρίου 2013 

Η Βαυαρία αντιστοιχεί στο 19,8% της 
συνολικής γερμανικής επιφάνειας και 
είναι το μεγαλύτερο ομόσπονδο 
κρατίδιο. Το 2012 είχε το 15,4% του 
συνολικού γερμανικού πληθυσμού 
(δεύτερη θέση μεταξύ των ομόσπονδων 
κρατιδίων μετά τη Βόρεια Ρηνανία 
Βεστφαλία). 
Οι βαυαρικές εισαγωγές το 2012 
προήλθαν κυρίως από την Αυστρία (-
0,7% έναντι του 2011 και μερίδιο 
αγοράς 10% επί συνόλου των 
εισαγωγών), την Κίνα (-7,1% έναντι του 
2011 και μερίδιο 8,7%), την Ιταλία (+2% 
έναντι του 2011 και μερίδιο 7,1%), τις 
Η.Π.Α. (+1,9% έναντι του 2011 και 
μερίδιο 6,7%) και την Τσεχία (+3,1% 
έναντι του 2011 και μερίδιο 6,5%). Το 
55,7% του συνόλου των βαυαρικών 
εισαγωγών για το 2012 προήλθε από την 
Ε.Ε. και το 36,3% από την ευρωζώνη.  
Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες εισαγωγές 
ήταν τα ηλεκτροτεχνουργήματα (18,2% 
επί του συνόλου των εξαγωγών), 
οχήματα (13,9%), οι μηχανές (10,7%) 
και χημικά προϊόντα (9,8%). Το 71,2% 
των εισαγωγών αφορούσε στα έτοιμα 
προϊόντα. 
Οσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο με 
την Ελλάδα, το 2012 οι βαυαρικές 
εξαγωγές ανήλθαν σε 530 εκ. ευρώ 
(σημειώνοντας μείωση έναντι του 2011 
κατά 11,1%) και οι εισαγωγές της 
Βαυαρίας από Ελλάδα το 2012 ανήλθαν 
σε 308 εκ. ευρώ (σημειώνοντας επίσης 
μείωση κατά 16,4%). 
Επί του συνόλου βαυαρικών εισαγωγών, 
οι εισαγωγές από Ελλάδα το 2012 
αντιστοιχούσαν στο 0,2% (όπως και τα 
έτη 2010, 2011), ενώ επί συνόλου 
βαυαρικών εξαγωγών οι εξαγωγές προς 
Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 0,3% 
(έναντι 0,4% το 2011). Τα εν λόγω 
μερίδια δείχνουν τα τεράστια περιθώρια 
που έχει η Ελλάδα για αύξηση της 
παρουσίας των ελληνικών προϊόντων σε 
ένα από τα πιο πλούσια κρατίδια της 
Ο.Δ.Γ. 
Tα βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η 
Βαυαρία το 2012 από Ελλάδα, ήταν 
φρέσκα φρούτα (10,4% επί συνόλου 
εισαγωγών), φαρμακευτικά προϊόντα 
(7,78%), ενδύματα από μεταξωτές ή 
συνθετικές ίνες (5,82%) και μηχανές 
ηλεκτροπαραγωγής και 
ηλεκτροδιανομής (8,91%).  
Το 35,66% του συνόλου των 
εισαγομένων προϊόντων από Ελλάδα 
αφορούσε τρόφιμα και το 38,47% τελικά 
προϊόντα. Οι εισαγωγές πρώτων υλών 
από Ελλάδα ήταν μόνο 1,66% επί 
συνόλου εισαγωγών. 
 
 

 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, ΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Δράσης του για το 2013,  διοργανώνει σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, για τον κλάδο τροφίμων – ποτών και 
φυσικών καλλυντικών, επιχειρηματική αποστολή στο Μόναχο. 
 
Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:  
 
2 Σεπτεμβρίου, άφιξη στο Μόναχο 
3 Σεπτεμβρίου, επιχειρηματικές συναντήσεις στο Μόναχο, δείπνο 
4 Σεπτεμβρίου, κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις, επιστροφή 

 
Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και 
συνεργασίας με επιχειρηματίες του Μονάχου και απευθύνεται σε 
ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον παρακάτω κλάδο: 
 
 Τροφίμων - Ποτών 
 Φυσικών Καλλυντικών 

 
Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:  
-να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες 
επιχειρήσεις 
-να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας  
-να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς 
 
 
Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων : 

 αεροπορικό εισιτήριο,  
 διαμονή του εκπροσώπου τους στο Μόναχο  

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να: 
αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την συνημμένη δήλωση συμμετοχής 
καθώς και το εταιρικό τους προφίλ στην αγγλική γλώσσα το αργότερο 
μέχρι 20 Ιουνίου 2013, στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης στη διεύθυνση 
info@crete-exporters.gr  
 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομία της Γερμανίας  μπορείτε να 
αναζητήσετε στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου εξωτερικών  AGORA, 
http://www.agora.mfa.gr/de63 
 

 

Η αγορά της 
Βαυαρίας 


