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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης IAA Mobility 2021 
 
 

Από 7 έως 12 Σεπτεμβρίου τ.έ. έλαβε χώρα για πρώτη φορά στο Μόναχο η Διεθνής 

Έκθεση IAA (Internationale Automobil Austellung) 2021 με κεντρικό σύνθημα «Mobility – 

what will move us next», ανασχεδιασμένη και προσανατολισμένη από μια αμιγώς έκθεση 

αυτοκινήτων σε μια διεθνή πλατφόρμα κινητικότητας με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση. 

Η IAA Mobility 2021 αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη εμπορική έκθεση παγκόσμιας 

απήχησης μετά την ακύρωση όλων των εκθεσιακών δραστηριοτήτων στη Γερμανία λόγω της 

πανδημίας, ενώ ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών με περίπου 400.000 

συμμετέχοντες, επισκέπτες και εκθέτες, από 95 χώρες. Η επόμενη ΙΑΑ 2023 θα διεξαχθεί από 

τις 5 έως 10 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο.  

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο 2020 αποφασίστηκε, μεταξύ των υποψηφιοτήτων 

Βερολίνου, Αμβούργου και Μονάχου, η μεταφορά της Δ.Ε. ΙΑΑ από τη Φρανκφούρτη 

(σαλόνι αυτοκινήτου) στη Βαυαρία. Όπως είχε ανακοινώσει το διοικητικό συμβούλιο του 

Συνδέσμου αυτοκινητοβιομηχανίας Γερμανίας (VDA): «Το Μόναχο, ως ακμάζουσα 

βιομηχανική περιοχή και έδρα πολυάριθμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, νεοφυών 

επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και καινοτόμων εταιρειών στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο για τη διοργάνωση και τον 

επανασχεδιασμό της ΙΑΑ». 

Εν καιρώ πανδημίας εφαρμόστηκε υγειονομικό πρωτόκολλο με αυστηρά μέτρα 

προστασίας επισκεπτών και εκθετών. Οι επισκέπτες όφειλαν να φέρουν είτε πιστοποιητικό 

εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης ή θα έπρεπε να είχαν διαγνωσθεί αρνητικοί σε 

test (PCR ή rapid εντός 24 ωρών) και να φορούν μάσκα προστασίας. Λόγω του μέγιστου 

επιτρεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων σε 50.000 ημερησίως στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις 

και 30.000 αντίστοιχα στα περίπτερα στο κέντρο της πόλης, πολλές από τις εκδηλώσεις 

μεταδόθηκαν μέσω υπηρεσιών streaming και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Εκτός από την παρουσίαση νεών εμπορικών σημάτων στον εκθεσιακό πυρήνα της 

διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν, παράλληλα, ομιλίες και θεματικές συζητήσεις με 

συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιστημόνων και διακεκριμένων 

προσωπικοτήτων. Επιπλέον, στις τέσσερις κεντρικές πλατείες του Μονάχου στήθηκαν 

υπαίθρια περίπτερα, όπου πολίτες και επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά 
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πρωτότυπα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα και να τα οδηγήσουν σε μία ξεχωριστή 

διαδρομή μεταξύ του κέντρου της πόλης και των κεντρικών εγκαταστάσεων της έκθεσης. 

Στην έκθεση συμμετείχαν 744 εκθέτες από 32 χώρες, όπως κατασκευαστές 

αυτοκινήτων και ποδηλάτων, εταιρείες προμηθευτών, πολυάριθμες εταιρείες τεχνολογίας 

και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, από τον τομέα των επιβατικών οχημάτων 

(παρουσιάστηκαν 255 αυτοκίνητα) συμμετείχαν μόλις 36 επιχειρήσεις (ενδεικτικά: Audi, 

BMW, Daimler, VW - με παρουσία μόλις ενός νέου μοντέλου, Renault, Ford, Hyundai, 

Polestar κ.α.), ενώ απουσίασαν από την ΙΑΑ 2021 σχεδόν το σύνολο των μη γερμανικών 

αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως Toyota, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa 

Romeo, Jeep, Opel κ.λπ., καθώς και των αγαπημένων του κοινού της αυτοκίνησης Ferrari, 

Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Lamborghini και Tesla. Σημαντική παρουσία είχε η 

κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Great Wall Motors με τα μοντέλα WEY και ORA. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Next.e.GO Mobile SE δεν συμμετείχε με περίπτερο στην έκθεση. 

Επίσης έλαβαν μέρος 75 εταιρείες ηλεκτρικών ποδηλάτων, εταιρείες ψηφιακών 

υπηρεσιών και κινητικότητας, κρατικοί οργανισμοί, ερευνητικοί φορείς, πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι. Στην ΙΑΑ 2021 δεν υπήρξε καμία ελληνική 

συμμετοχή. 

Ο βαυαρικός όμιλος BMW, ο οποίος είχε την μεγαλύτερη παρουσία στην ΙΑΑ 2021, 

ανακοίνωσε τη δέσμευση του για δραστική μείωση των εκπομπών CO2. Ειδικότερα, από το 

2030 τα νέα αυτοκίνητα θα παράγουν 40% λιγότερες εκπομπές CO2 συμπεριλαμβανομένων 

των σταδίων παραγωγής, ενώ το αργότερο το 2050 η BMW στοχεύει να είναι κλιματικά 

ουδέτερη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προέβησαν και οι 

όμιλοι Volkswagen και Daimler. 

Η ΙΑΑ δέχθηκε μεγάλη κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές, 

όπως Greenpeace, Bund Naturschutz, Friends of the Earth Germany, Allgemeiner 

Deutscher Fahrrad Club (ADFC - σύλλογος ποδηλατιστών) και την οργάνωση «Sand im 

Getriebe» (άμμος στα γρανάζια), οι οποίες προέβησαν σε ποικίλες διαδηλώσεις και δράσεις 

στην πόλη του Μονάχου (παροδικό κλείσιμο των οδικών προσβάσεων στους χώρους 

διεξαγωγής της έκθεση, ποδηλατοδρομία με μαζική συμμετοχή ποδηλατών, κ.α.). Η 

αστυνομική παρουσία ήταν από της μεγαλύτερες των τελευταίων 20 ετών στο Μόναχο (4.500 

αστυνομικοί), προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της έκθεσης και η 

περιφρούρηση της τάξης. 
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Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διεκδικούν την ταχύτερη μετάβαση σε μοντέλα 

βιώσιμης κινητικότητας με πολύ λιγότερα, και όχι κατά ανάγκη ηλεκτροκινούμενα, 

αυτοκίνητα, ενώ στηλιτεύουν την κρατική επιδότηση για την αγορά ενός ηλεκτρικού 

οχήματος που μπορεί να φτάνει και τα 20.000 ευρώ στη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι ο 

κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας καταγράφει ισχυρή κερδοφορία (σύμφωνα με μελέτη 

της ΕΥ, οι 16 παγκοσμίως μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν καταγράψει το Α΄ 

εξάμηνο 2021 κέρδη 71,5 δις ευρώ, εκ των οποίων οι BMW DAIMLER VW περί τα 30 δις 

ευρώ). 

Οι διοργανωτές της ΙAA 2021 προέβαλαν τη συμβολή της αυτοκινητοβιομηχανίας 

στην κλιματικά ουδέτερη βιώσιμη κινητικότητα μέσω καινοτόμων, πρωτοποριακών 

τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης και εναλλακτικών καυσίμων (υδρογόνο), εκτεταμένης χρήσης 

υλικών ανακύκλωσης (κυκλική οικονομία) καθώς και υπηρεσιών car sharing και ψηφιακής 

διασυνδεσιμότητας των μεταφορών. 

Σύμφωνα με την πρόεδρο του VDA κα Hildegard  Müller, η διοργάνωση της ΙΑΑ 

2021 ήταν απολύτως επιτυχημένη, ενώ παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 

στοχεύουν στον μετασχηματισμό της κινητικότητας προς την κατεύθυνση της κλιματικής 

ουδετερότητας. Σε ανάλογο κλίμα, ο κ. Klaus Dittrich, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 

της Messe München, δήλωσε ότι η IAA MOBILITY 2021 αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς 

τον κόσμο, ότι οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια 

και προστασία της δημόσιας υγείας στη Γερμανία. 


