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Α. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ / ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 

Α.1 Εισαγωγή 

 

Ο κλάδος της αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της γερμανικής οικονομίας για την ανάπτυξη 

τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς διασυνδέει πολλαπλά τα 

επιστημονικά πεδία υψηλής τεχνολογίας, όπως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

οργάνων μετρήσεων, ρυθμίσεων και ελέγχου, ρομποτικής και προηγμένων υλικών. 

 

Η επιστημονική τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε από τις δραστηριότητες του κλάδου της 

αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας αφενός παρέχει υποστήριξη και σημαντική 

ώθηση και σε άλλους καινοτόμους τομείς της οικονομίας, όπως για παράδειγμα στο 

σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών, συστημάτων 

κινητής τηλεφωνίας και εφαρμογών πλοήγησης, αφετέρου προωθεί τη διεθνή συνεργασία 

και συμβάλλει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών.  

 

Κατά συνέπεια, αν και η συμβολή του κλάδου της αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής 

βιομηχανίας στο συνολικό ΑΕΠ της Γερμανίας είναι σχετικά μικρή - συγκριτικά με άλλους 

κλάδους της γερμανικής βιομηχανίας, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για τη 

γερμανική οικονομία.  

 

Η γερμανική αεροναυπηγική και διαστημική βιομηχανία καταγράφει από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, από 7,9 δις ευρώ το 1995 σε 

41 δις ευρώ. Ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, τόσο στις επιβατικές 

αερομεταφορές όσο και στις εμπορευματικές αερομεταφορές (το 2020, λόγω της αρνητικής 

οικονομικής συγκυρίας και των περιοριστικών μέτρων, πραγματοποιήθηκαν 16,4 εκατ. 

πτήσεις έναντι 38,9 εκατ. το 2019) έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στον κλάδο. Αναλυτές 

υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθούν 3-4 χρόνια προκειμένου ο κλάδος των αερομεταφορών να 

επανέλθει στο προ πανδημίας επίπεδο.  

 

Εντούτοις, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την πορεία του κλάδου μετά την πανδημία 

εμφανίζονται αισιόδοξες. Ειδικότερα, ο τομέας της αεροναυπηγικής θα συνεχίζει να 

αναπτύσσεται λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης - Αναλυτές προβλέπουν ότι 30 

έως 35 χιλιάδες νέα αεροσκάφη θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα 20 χρόνια. Στον πίνακα 

1 παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του κλάδου (συμπεριλαμβάνεται η αμυντική 

βιομηχανία). 
 

Αεροναυπηγική και 
αεροδιαστημική βιομηχανία 

2017 2018 2019 

Κύκλος εργασιών (δις ευρώ) 40 40 41 

Εργαζόμενοι 109.500 111.500  114.000 

Δείκτης εξωστρέφειας 74% 76% 78% 

Δαπάνες για Ε&Α (δις ευρώ) 4 4 3,3 

Πίνακας 1: Βασικά μεγέθη γερμανικής αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας (BDLI) 
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Α.2 Δομή κλάδου 

 

Ο κλάδος αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας αποτελείται από τους τομείς της 

πολιτικής αεροπορίας, της αμυντικής βιονηχανίας και της διαστημικής τεχνολογίας. Ο 

πρώτος σε πωλήσεις τομέας ανωτέρου κλάδου είναι ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας 

(αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Β.1), η ανάπτυξη του οποίου 

οφείλεται κυρίως στην παγκόσμια αυξανόμενη ζήτηση για επιβατικές και εμπορευματικές 

αεροπορικές μεταφορές καθώς και στην αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου 

αεροπλάνων των αεροπορικών εταιρειών με νέα, φιλικότερα στο περιβάλλον - χαμηλότερης 

κατανάλωσης και μικρότερης στάθμης θορύβου – αεροπλάνα. 

 

Η δομή του κλάδου αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας (εξαιρείται ο τομέας των 

αμυντικών εφαρμογών) αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα 2, σύμφωνα με στοιχεία της 

ομοσπονδιακής στατιστικής Υπηρεσίας - Destatis.  

 

 

Γράφημα 1: Δομή κλάδου αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας - 2019 

Οι επιχειρήσεις ανωτέρου κλάδου διαθέτουν στη Γερμανία 117 παραγωγικές εγκαταστάσεις, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία στη Βαυαρία, στο Αμβούργο και στην Κάτω Σαξονία / 

Έσση. Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 80.299 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 74.121 

(92%) σε μεγάλες επιχειρήσεις (για τα ελληνικά δεδομένα) άνω των 250 εργαζομένων. 

 

Ο κλάδος παρουσιάζει εντυπωσιακή συγκέντρωση σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις (αυτές που 

απασχολούν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους), δεδομένου ότι σε αυτές οφείλεται το 

85% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου έτους 2019. Ο γερμανικός Σύνδεσμος 

βιομηχανιών αεροναυπηγικής (Bundesverband der Deutschen Luft- und 

Raumfahrtindustrie E.V. - BDLI) εκπροσωπεί τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για αυτές και στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο 

διαδικτυακό σύνδεσμο: https://www.bdli.de/en/members. 
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Η ανάπτυξη που καταγράφεται στον κλάδο την τελευταία δεκαετία αντικατοπτρίζεται και 

στα στοιχεία απασχόλησης. Την τελευταία δεκαετία καταγράφεται σημαντική αύξηση στον 

αριθμό των εργαζομένων. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε το 

2010 από 54.712 σε 80.299 (αύξηση 46,7%) το 2019, εκ των οποίων άνω του 50% είναι υψηλής 

ειδίκευσης εργαζόμενοι, μηχανικοί και ερευνητές. 

 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αεροναυπηγική και διαστημική 

βιομηχανία επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Ο 

κλάδος καταγράφει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με άλλους κλάδους της 

χώρας, δαπανών Ε&Α σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών. Οι δαπάνες Ε&Α 

υπολογίζονται  το 2091 σε 8% επί των πωλήσεων τους. 

 

Οι ανωτέρω υψηλές ερευνητικές επιδόσεις οφείλονται, εκτός των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, 

τόσο σε κυβερνητικά προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης, όσο και στο εξαιρετικά 

αναπτυγμένο πλέγμα ερευνητικών φορέων ανά τη γερμανική επικράτεια. Το Γερμανικό 

Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) αποτελεί τον κεντρικό ερευνητικό φορέα της 

αεροδιαστημικής της Γερμανίας. Λειτουργεί 39 ερευνητικά ινστιτούτα σε 20 διακριτές 

εγκαταστάσεις, στις οποίες απασχολούνται περίπου 8.000 εργαζόμενοι. 

 

Ερευνητικά κέντρα, που ανήκουν στους οργανισμούς Fraunhofer-Gesellschaft, Max Planck 

Society και Leibniz Association, διεξάγουν επίσης ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με 

την αεροναυπηγική και διαστημική βιομηχανία. Στα ανωτέρω προστίθενται πολυτεχνικές 

σχολές και πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένα ακαδημαϊκά προγράμματα 

καθώς και ερευνητικά ιδρύματα που συνεργάζονται στενά με τη βιομηχανία, προωθώντας 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίας. 

 

Α3. Η Αεροναυπηγική στη Βαυαρία  

 

Στον κλάδο της αεροναυπηγικής η Βαυαρία κατέχει αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση 

μεταξύ των γερμανικών κρατιδίων και κορυφαία θέση στην Ευρώπη. 38.000 εργαζόμενοι 

απασχολούνται σε 550 επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη βαυαρική αεροναυπηγική 

βιομηχανία, των οποίων οι πωλήσεις ανέρχονται περί τα 10 δις ευρώ. Στη Βαυαρία 

δραστηριοποιούνται τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όσο και διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ 

οι οποίες παρέχουν καινοτόμες, εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. 

 

Η Βαυαρία διαθέτει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καθετοποιημένες σχεδιαστικές, 

λειτουργικές και παραγωγικές δυνατότητες, και ως εκ τούτου είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις της συνολικής παραγωγικής αλυσίδας αξίας, ήτοι από 

την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέχρι την παραγωγή και την παροχή 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες τους.  

 

Στις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου συγκαταλέγονται οι Airbus, Dornier, EADS, 

MTU, AOA Gauting, RUAG, PFW Aerospace ενώ στον διαστημικό τομέα ξεχωρίζουν οι 

εταιρείες MT Aerospace, MBB, Astrium, Ketek και IFen οι οποίες παράγουν εξοπλισμό 

εκτοξευτών Arriane, τεχνολογίες δορυφόρων και συστήματα πλοήγησης. 
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Στη διεθνή καθιέρωση και αναγνώριση της Βαυαρίας ως παγκοσμίως εμβέλειας κόμβου για 

τον κλάδο αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας έχουν συμβάλει καθοριστικά 18 

ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια καθώς και ο άριστα οργανωμένος συνεργατικός 

σχηματισμός – Cluster – «bavAIRia», ο οποίος αριθμεί 260 ενεργά μέλη και έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των βαυαρικών 

επιχειρήσεων.  

 

Το βαυαρικό Cluster «bavARIa» υποστηρίζει τα μέλη του με εξωστρεφείς δράσεις, οι οποίες 

στοχεύουν στη διεθνοποίηση και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των βαυρικών 

επιχειρήσεων / μελών του, παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας και προσφέρει 

προγράμματα εκπαίδευσης στις εταιρείες εντός του δικτύου του. Οι ανωτέρω δραστηριότητες 

του «bavARIa» επικεντρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες: μη επανδρωμένες πτήσεις, 

Supply Chain Management, καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί, πρόγραμμα 

Copernicus, δορυφορικές εφαρμογές και υπηρεσίες (επικοινωνία, πλοήγηση, αγροτική 

οικονομία, τουρισμός, περιβάλλον) και ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης. 

 

Η περιφέρεια Oberpfaffenhofen της Βαυαρίας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στο 

σημαντικότερο πόλο έλξης καινοτόμων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και υψηλού 

επιπέδου μηχανικών του κλάδου αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας στη 

Γερμανία, οι οποίοι οραματίζονται και σχεδιάζουν την αναμόρφωση και ανατροπή εκ 

βάθρων του τρόπου μετακίνησης στις αεροπορικές μεταφορές του μέλλοντος.  

 

Με έδρα το Air Tech Campus του Oberpfaffenhofen, χιλιάδες επιστήμονες και μηχανικοί 

εργάζονται σε διεθνούς εμβέλειας ερευνητικά έργα, με ήδη απτά, ελπιδοφόρα αποτελέσματα, 

όπως τα «ιπτάμενα ταξί» και τα ηλεκτροκινούμενα, μηδενικών εκπομπών αεροπλάνα. 7.000 

εργαζόμενοι μηχανικοί και ερευνητές απασχολούνται σε 50 επιχειρήσεις καθώς και στις 

εγκαταστάσεις του γερμανικού αεροδιαστημικού Κέντρου (German Aerospace Centre - 

DLR) – το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεγάλο ερευνητικό κέντρο με αντικείμενο τα 

ηλεκτρικά μέσα πτήσης. 

 

Η καρδιά του Air Tech Campus είναι το ιδιωτικό αεροδρόμιο του Oberpfaffenhofen, στις 

εγκαταστάσεις του οποίου δραστηριοποιούνται ενδεικτικά οι εταιρείες: Lilium (κάθετης 

απογείωσης και προσγείωσης ιπτάμενο «ταξί»), RUAG Aerostructures (μέρη και εξοπλισμός 

αεροπλάνων), και 328 Support Services (υπηρεσίες service σε αεροπλάνα τύπου Dornier 

328). 

 

Πλέον του Oberpfaffenhofen, δεύτερο σημαντικό πόλο καινοτομίας και ερευνητικής 

δραστηριότητας αποτελεί και η διοικητική περιφέρεια Taufkirchen / Ottobrunn, όπου έχουν 

την έδρα τους εταιρείες, όπως η Airbus Group (16.000 εργαζόμενοι στη Βαυαρία) και η 

Hensold, ο σύνδεσμος Munich Aerospace (μέλη του οποίου είναι το Πολυτεχνείο Μονάχου 

TUM, το πανεπιστήμιο Bundeswehr München (UniBw), το γερμανικό κέντρο 

αεροναυπηγικής και διαστήματος (DLR) και το ερευνητικό κέντρο Bauhaus Luftfahrt) καθώς 

και το πανεπιστημιακό campus Ludwig-Bölkow. 

 

Στην ανωτέρω περιοχή θα ανεγερθεί η νέα σχολή αεροναυπηγικής και διαστήματος του 

πολυτεχνείου Μονάχου TUM, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025 και προϋπολογισμό 100 
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εκατ. ευρώ,. Στη σχολή θα φοιτούν περί τους 4.000 φοιτητές, θα διδάσκουν 50 καθηγητές και 

θα απασχολούνται εκατοντάδες επιστημονικοί συνεργάτες. Οι ιθύνοντες του νέου 

πανεπιστημιακού campus φιλοδοξούν να καθιερωθεί η ευρύτερη περιοχή ως «Munich Space 

Valley», μέσω της διασύνδεσης και συνεργασίας όλων των φορέων και ερευνητικών 

ιδρυμάτων (Oberpfaffenhofen, Garching, Taufkirchen και Ottobrunn). 

 

Α4. Στοιχεία παραγωγής 

 

Μετά από μια συνεχή ανάπτυξη που γνώρισε η αεροναυπηγική βιομηχανία στη Γερμανία 

την τελευταία δεκαετία (γράφημα 4 – πορεία πωλήσεων κλάδου), το 2020 αποτελεί σημείο 

καμπής της ανωτέρω ανοδικής πορείας, δεδομένου ότι η παρούσα πανδημική κρίση έχει 

προκαλέσει ισχυρή ανάσχεση στον κύκλο εργασιών του κλάδου, ειδικά στην πολιτική 

αεροπορία. 

 

 

Γράφημα 2: Δείκτης παραγωγής 2019-2020 

Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Destatis (γράφημα 2 - σε ετησιοποιημένη 

βάση και εποχικώς διορθωμένα, έτος βάσης 2015 = 100) το επίπεδο της συνολικής παραγωγής 

έχει μειωθεί τον Οκτώβριο 2020 στις 110 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε σχέση με 

τον Μάιο 2020 όπου καταγράφηκε η ισχυρότερη πτώση στις 97 μονάδες, ωστόσο σημαντικά 

χαμηλότερα από το επίπεδο των 130 μονάδων του αντίστοιχο μήνα του 2019 (μειωμένο 

επίπεδο παραγωγής κατά 18%).  

 

Η κατακόρυφη πτώση του μεταφορικού επιβατικού έργου το 2020, σύμφωνα με προσωρινά 

στοιχεία της ΙΑΤΑ, εκτιμάται σε 66% έναντι 2019 (έσοδα ανά επιβατοχιλιόµετρο). 

Αντίστοιχα σημαντική μείωση περίπου 11,5% καταγράφηκε και στον τομέα των 

εμπορευματικών αερομεταφορών.  

 

Η ανωτέρω εξέλιξη  οδήγησε τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είναι οι βασικοί πελάτες της 

αεροπορικής βιομηχανίας, στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής, καθώς αναμένεται 

να καταγράψουν το 2020 ζημίες 118 δις δολαρίων και το 2021 38 δις δολαρίων. Ωστόσο, οι 

αεροπορικέ εταιρείες έλαβαν σημαντική χρηματοδοτική στήριξη περίπου 173 δις δολαρίων 

μέσω κρατικών ενισχύσεων.   
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Β.1 Μέγεθος αγοράς 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού Συνδέσμου αεροναυπηγικής και διαστημικής 

βιομηχανίας (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. – BDLI), οι 

πωλήσεις της γερμανικής αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας ανήλθαν το 

2019 σε 41,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 32 δις ευρώ (77% του συνόλου) οφείλονται στον τομέα 

της πολιτικής αεροπορίας (αύξηση 10% έναντι 2018), 6,7 δις ευρώ στον τομέα των αμυντικών 

εφαρμογών (μείωση 12% έναντι 2018) και 2,7 δις ευρώ στη διαστημική βιομηχανία (2,9 δις 

ευρώ το 2018). 

 

 

Γράφημα 3: Μέγεθος υποκλάδων αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας 

Ο ανωτέρω κλάδος ανήκει στους πιο εξωστρεφείς βιομηχανικούς κλάδους της γερμανικής 

οικονομίας. Ο δείκτης εξωστρέφειας ανέρχεται διαχρονικά σε πάνω από 70%, ειδικότερα 

το 2019 υπολογίζεται σε 78% (γράφημα 4). 

 

 

Γράφημα 4: Δείκτης εξωστρέφειας κλάδου αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας 
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Αναλυτικότερα για τους υποκλάδους της πολιτικής αεροπορίας και της αεροδιαστημικής 

(επιχειρηματικός κλάδος με κωδικό WZ 2008-303 - Luft- und Raumfahrzeugbau – εξαιρείται 

η αμυντική βιομηχανία), ο κύκλος εργασιών του κλάδου, σύμφωνα με στοιχεία της 

γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας Destatis - γράφημα 5), παρουσιάζει εντυπωσιακή 

ανάπτυξη από 15,82 δις ευρώ το 2010 σε 33,18 δις ευρώ το 2019 (αύξηση +109%). 

 

 

Γράφημα 5: Πωλήσεις (δις ευρώ) κλάδου WZ08-303 (Luft- und Raumfahrzeugbau) 

 

Β.2 Συνθήκες ανταγωνισμού 

 

Χαρακτηριστικό της δομής της γερμανικής αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής 

βιομηχανίας είναι αφενός η διάρθρωσή της σε έναν μικρό αριθμό μεγάλων κυρίαρχων 

επιχειρηματικών ομίλων και αφετέρου σε ένα δίκτυο ισχυρών ΜΜΕ, οι οποίες προμηθεύουν 

τους μεγάλους ομίλους με σχετικό εξοπλισμό, εξαρτήματα και προηγμένα υλικά. 

Επιπρόσθετα, εταιρείες έντασης γνώσης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς 

επιχειρήσεις διατηρούν στενούς δεσμούς με τον μεταποιητικό τομέα ανωτέρω κλάδου και 

παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις φάσεις του σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής, και 

συντήρησης νέων καινοτόμων προϊόντων. 

 

Ανωτέρω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

δεδομένης και της διεθνοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού και της συναφούς αυξημένης 

ανταγωνιστικής πίεσης που δέχονται οι γερμανικές επιχειρήσεις από προμηθευτές τρίτων 

χωρών. 

 

Αντίστοιχα και η παγκόσμια αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλότατο βαθμό συγκέντρωσης 

και μεγάλη δυσκολία εισόδου στον κλάδο, κυρίως λόγω του υψηλού βαθμού τεχνογνωσίας 

και τεχνολογικών απαιτήσεων καθώς και της ζητούμενης επιχειρησιακής ικανότητας για 

καινοτομία σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας. 

 

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει τον κλάδο, οι προμηθεύτριες ΜΜΕ είναι 

στενά εξαρτημένες από την οικονομική ευρωστία και τις επιχειρηματικές προοπτικές των 

κυρίαρχων αεροναυπηγικών/διαστημικών ομίλων. 
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Οι τελευταίοι, λόγω της στρατηγικής σημασίας και θέσης που έχουν στις εθνικές οικονομίες, 

λαμβάνουν κρατική χρηματοδοτική στήριξη μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

επιδοτήσεων για ερευνητικές δαπάνες, όπως ήδη αναφέραμε, σημειώνεται δε, ότι οι τομείς 

των αμυντικών εφαρμογών και της στρατιωτικής αεροπορίας καθώς και ο διαστημικός 

κλάδος στηρίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στις κρατικές αναθέσεις και στις δαπάνες του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα με τον δείκτη «Aerospace manufacturing attractiveness ranking 2020» της 

εταιρείας PWC, η Γερμανία καταλαμβάνει την όγδοη θέση μεταξύ 100 εξεταζόμενων χωρών. 

Ο δείκτης προκύπτει από τη σταθμισμένη συμμετοχή 32 παραμέτρων, ομαδοποιημένων στις 

εξής 7 κατηγορίες: κόστος, εργασία, υποδομές, βιομηχανία, γεωπολιτικό ρίσκο, οικονομία 

και φορολογική πολιτική. 

 

Την πρώτη θέση στον ανωτέρω δείκτη καταλαμβάνουν οι Η.Π.Α., ενώ ακολουθούν 

Σιγκαπούρη, Καναδάς, Ν. Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την 47η θέση. 

 

Στην παγκόσμια αγορά κυριαρχεί το επιχειρηματικό δίπολο Boeing (μετά την εξαγορά του 

τμήματος της πολιτικής αεροπορίας της εταιρείας Embraer) και Airbus (μετά την εξαγορά 

του τύπου αεροσκαφών Bombardier C-Series). Ωστόσο, σημαντικές επιχειρήσεις, κυρίως  από 

Κίνα (όπως η Comac), Ρωσία, Ινδία και Η.Α.Ε. επιχειρούν να εισέλθουν δυναμικά στην 

αγορά. 

 

Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου ανήκουν οι: General Dynamics Corp, UTC (Pratt 

& Whitney, Collins Aerospace Systems), GE Aviation, Honeywell Aerospace, L-3 

Technologies Corp., Textron Inc. (Η.Π.Α.), Safran S.A., Thales S.A. (Γαλλία), BAE Systems 

plc., Rolls-Royce Holdings plc. (Η.Β.), Leonardo SpA (Ιταλία), Bombardier Inc. (Καναδάς) 

και Commercial Aircraft Corp. of China Ltd. (Κίνα). 
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Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Γ.1 Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Γερμανίας 

 

Η αεροναυπηγική και αεροδιαστημική βιομηχανία αποτελεί έναν σημαντικό εξωστρεφή 

κλάδο της γερμανικής οικονομίας. Σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση της 

συνδυασμένης ονοματολογίας (CN) διεθνούς εμπορίου, ο κλάδος αεροναυπηγικής και 

αεροδιαστημικής βιομηχανίας αποτελείται κυρίως από την ομάδα προϊόντων με κωδικό 88 

– αερόπλοια ή διαστημόπλοια. Τα στατιστικά στοιχεία εμπορίου που παρουσιάζονται 

ακολούθως αφορούν στην ανωτέρω ομάδα προϊόντων. Για την επεξεργασία τους 

αντλήθηκαν δεδομένα από την Eurostat, όπως έχουν δηλωθεί από τη γερμανική στατιστική 

Υπηρεσία (Destatis). 

 

Η ομάδα προϊόντων της συνδυασμένης ονοματολογίας (CN) με κωδικό 88 αποτελείται από: 

 

8801:  Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και άλλα 

οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση. 

8802:  Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα 

(στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και 

οχήματα υπό τροχιά. 

8803:  Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802. 

8804:  Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά 

ορθογωνίου σχήματος πτώσεως από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes), 

καθώς και μέρη και εξαρτήματα αυτών. 

8805:  Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και 

διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. 

Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση, καθώς και μέρη και εξαρτήματα αυτών. 

 

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας (γράφημα 6), οι 

εξαγωγές της ανωτέρω ομάδας προϊόντων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 66%, από 24,7 

δις ευρώ το 2010 σε 41,22 δις ευρώ το 2019, ενώ οι εισαγωγές μείωση -19% από 21,67 δις ευρώ 

το 2010 σε 17,52 δις ευρώ το 2019. 

 

Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει διαχρονικά θετικό υπέρ της Γερμανίας. Το εμπορικό 

ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό το 2019 κατά 23,7 δις ευρώ, έναντι 3,03 δις ευρώ το 2010. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη για τα έτη 2010-2019 του εξωτερικού 

εμπορίου του γερμανικού κλάδου αεροναυπηγικής/αεροδιαστημικής βιομηχανίας. 

 

δις ευρώ 2015 2016 2017 2018 2019 

Εξαγωγές 42,01 42,82 39,66 37,47 41,22 

Εισαγωγές 24,32 19,46 17,12 15,70 17,52 

Όγκος Εμπορίου  66,33 62,28 56,78 53,17 58,74 

Εμπορικό ισοζύγιο 17,69 23,36 22,54 21,77 23,7 

Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο κλάδου αεροναυπηγικής/αεροδιαστημικής βιομηχανίας Γερμανία 2015-2020 
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Οι εξαγωγές ανωτέρω ομάδας προϊόντων αντιστοιχούν το 2019 σε 3,4% επί συνολικών 

εξαγωγών Γερμανίας. Η πιο σημαντική αγορά ήταν η Γαλλία (11,04 δις ευρώ ή 26,79% των 

συνολικών εξαγωγών), ενώ ακολουθούν οι Κίνα (4,70 δις ευρώ), Η.Π.Α. (3,21 δις ευρώ), 

Η.Α.Ε. (2,29 δις ευρώ) και Η.Β. (2,05 δις ευρώ). 

 

 

Γράφημα 6: Εξωτερικό εμπόριο κλάδου αεροναυπηγικής/αεροδιαστημικής βιομηχανίας 2010-2019 

 

Σημειώνεται, ότι οι πρώτες δεκαπέντε χώρες αποδέκτες των γερμανικών εξαγωγών 

απορροφούν το 80,03% των συνολικών εξαγωγών Γερμανίας. 

 

θέση 
Εξαγωγές 
Γερμανίας 

εκατ. € 
% επί 

συνόλου 
 θέση 

Εισαγωγές 
Γερμανίας 

εκατ. € 
% επί 

συνόλου 

1 Γαλλία 11.045.419 26,79%  1 Γαλλία 6.620.216 37,77% 

2 Κίνα 4.707.859 11,42%  2 Η.Β. 2.791.327 15,92% 

3 Η.Π.Α. 3.215.330 7,80%  3 Η.Π.Α. 2.729.289 15,57% 

4 Η.Α.Ε. 2.296.240 5,57%  4 Ισπανία 1.384.081 7,90% 

5 Η.Β. 2.057.538 4,99%  5 Καναδάς 461.132 2,63% 

6 Ινδία 1.688.633 4,10%  6 Ολλανδία 453.236 2,59% 

7 Τουρκία 1.600.385 3,88%  7 Αυστρία 430.675 2,46% 

8 Βιετνάμ 1.456.953 3,53%  8 Βέλγιο 409.291 2,34% 

9 Ουγγαρία 980.381 2,38%  9 Τουρκία 265.457 1,51% 

10 Ισπανία 795.893 1,93%  10 Ρουμανία 189.301 1,08% 

11 Ιρλανδία 686.537 1,67%  11 Ιταλία 184.673 1,05% 

12 Χιλή 654.715 1,59%  12 Ελβετία 175.000 1,00% 

13 Φιλιππίνες 616.444 1,50%  13 Η.Α.Ε. 144.901 0,83% 

14 Ρωσία 606.965 1,47%  14 Ιρλανδία 138.846 0,79% 

15 Πορτογαλία 582.596 1,41%  15 Βραζιλία 118.869 0,68% 

64 Ελλάδα 18 0,04%  55 Ελλάδα 0,885 0,005% 

Πίνακας 3: Εισαγωγές και Εξαγωγές αεροναυπηγικού /αεροδιαστημικού κλάδου, Γερμανία 2019  

 

Όσον αγορά στις εισαγωγές, η Γερμανία εισήγαγε το 2019 προϊόντα της κατηγορίας CN 88 

αξίας 17,52 δις ευρώ. Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν σε 1,7% επί συνολικών εισαγωγών 

Γερμανίας. Η πρώτη χώρα προέλευσης ήταν η Γαλλία (6,62 δις ευρώ με μερίδιο 37,77% επί 

των συνολικών εισαγωγών), ενώ ακολουθούν το Η.Β. (2,79 δις ευρώ), Η.Π.Α. (2,72 δις ευρώ), 

Ισπανία (1,38 δις ευρώ) και Καναδάς (0,46 δις ευρώ). 
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Υπογραμμίζεται, ότι οι εισαγωγές που προέρχονται από τις ανωτέρω δεκαπέντε πρώτες 

χώρες αντιστοιχούν σε 94,11% των συνολικών εισαγωγών Γερμανίας. 

 

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020 ο όγκος εμπορίου προϊόντων 

αεροναυπηγικού / αεροδιαστημικού κλάδου  στη Γερμανία κατέγραψε σημαντική πτώση, 

εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η πανδημία Covid-19 

στη γερμανική οικονομία. 

 

Σύμφωνα με τελευταία προσωρινά στοιχεία οι εξαγωγές κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  

ανήλθαν σε 25,8 δις ευρώ, αντίστοιχα οι εισαγωγές υπολογίζονται σε 13,3 δις ευρώ. 

 

Στο ακόλουθο γράφημα 7 παρουσιάζονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του 

αεροναυπηγικού /διαστημικού κλάδου σε μηνιαία βάση για το χρονικό διάστημα 

Ιανουάριος 2020 – Δεκέμβριος 2020.  

 

 

Γράφημα 7: Εισαγωγές και Εξαγωγές αεροναυπηγικού /διαστημικού κλάδου, (μηνιαία) σε εκατ. ευρώ, 2020  

 

Γ.2 Διμερές εμπόριο Ελλάδας / Γερμανίας 

 

Αρκετές είναι οι ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και έχουν 

αξιόλογη παρουσία, κυρίως ως κατασκευαστές / προμηθευτές εξοπλισμού και εξαρτημάτων, 

στο χώρο της αεροναυπηγικής και της διαστημικής τεχνολογίας. Οι μεγαλύτερες από αυτές 

είναι μέλη της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών 

καθώς και του Hellenic Aerospace Security & Defense Industries Group (HASDIG). 

 

Οι ανωτέρω ελληνικές εταιρείες σχεδιάζουν και αναπτύσσουν υψηλής τεχνολογίας 

προϊόντα, δραστηριοποιούμενες κυρίως στους ακόλουθους τομείς: εφαρμογές αμυντικού 

εξοπλισμού, μεταλλικά εξαρτήματα, καλωδιώσεις, τηλεπικοινωνίες, τηλεπισκόπηση - 

τηλεμετρία, παρατηρήσεις Γης για θέματα παρακολούθησης και προστασίας περιβάλλοντος, 

εφαρμογές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS), εφαρμογές για ναυσιπλοΐα 

και πλοήγηση, εφαρμογές πολυμέσων καθώς και τα νέα διαστημικά υλικά. 
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Σύμφωνα με στοιχεία του HASDIG, τα 32 μέλη του απασχολούν πάνω από 8.000 

εργαζόμενους, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε εγχώριες και διεθνείς συμβάσεις 

πώλησης αμυντικού εξοπλισμού υπολογίζεται σε περίπου 680 εκατ. ευρώ. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ελληνικές επιχειρήσεις: EFA Group Ventures, Grantex,  Hellenic 

Aerospace Industry (EAB), Intracom Defence, , Metka, Mevaco, Miltech Hellas, Temma, και 

Thales Hellas. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα 4 παρουσιάζονται για τα έτη 2015-2020 στοιχεία διμερούς εμπορίου 

Γερμανίας/Ελλάδας (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Eurostat) για τα προϊόντα αεροναυπηγικού / 

αεροδιαστημικού κλάδου (ΚΣΟ 88). 

 

Ενδεικτικά σημειώνουμε, ότι ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών μειώθηκε σημαντικά 

από το 2015 κατά 77,5% σε μόλις 6,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα και οι γερμανικές εισαγωγές από 

Ελλάδα, από 16 εκατ. ευρώ το 2015 σε 1.733 χιλιάδες ευρώ το 2020, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές 

από 14.2 εκατ. ευρώ το 2015 σε 5.1 εκατ. ευρώ το 2020. 

  

χιλ. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές Ελλάδας 54.012 61.481 36.454 30.825 27.323 37.283 

Εισαγωγές Ελλάδας 123.225 204.656 205.534 78.144 97.923 46.748 

Εξαγωγές Ελλάδας 
προς Γερμανία 

16.360 14.710 817 944 266 1.733 

% εξαγωγών επί 
συνόλου 

30,3% 23,9% 2,2% 3,1% 1,0% 4,6% 

Εισαγωγές Ελλάδας 
από Γερμανία 

14.247 7.256 4.538 6.112 7.781 5.152 

% εισαγωγών επί 
συνόλου 

11,6% 3,5% 2,2% 7,8% 7,9% 11% 

Εμπορικό ισοζύγιο 2.113 7.454 -3.721 -5.168 -7.515 -9.465 

Όγκος Εμπορίου 30.607 21.966 5.355 7.056 8.047 6.885 

Πίνακας 4: Διμερές Εμπόριο Γερμανίας/Ελλάδας ΚΣΟ 88 2015-2020 

 

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων διμερούς εμπορίου προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία των ανωτέρω ελληνικών εξαγωγών αφορούν στους κωδικούς συνδυασμένης 

ονοματολογίας 8003: Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 (Αερόστατα και 

πηδαλιοχούμενα, ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι 

κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση) ή 8802 (Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, 

αεροπλάνα), διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα 

οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά). 

 
 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Προϊόν σε αξία 
€ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

8801 - - - - - - 

8802 - 69.440 4.567 460.001 -- 645 

8803 5.860.224 7.417.468 4.778.008 460.335 262.714 1.719.903 

8804 13.539 14.052 12.446 - - - 

8805 - - - - - - 

88ΜΜ 239.024 280.383 357.547 23.779 4.070 12.538 

Πίνακας 5: Διμερές Εμπόριο Γερμανίας/Ελλάδας 2015-2020 τετραψήφιοι κωδικοί 
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Σύμφωνα με στοιχεία της Destatis (πίνακας 6),  οι δεκαπέντε  πρώτες χώρες που εξάγουν στη 

Γερμανία προϊόντα της, ελληνικού ενδιαφέροντος, δασμολογικής υποκατηγορίας 8803 

καλύπτουν το 2020 το 93% των εισαγωγών Γερμανίας σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων, 

ενώ οι τρείς πρώτες χώρες: Η.Β., Γαλλία και Η.Π.Α. πραγματοποιούν το 73%. 

 
 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΣΟ 8803 

Αξία εκατ. € 2018 2019 2020 

H.B. 2.298,23 1.188,68 2.589,67 

Γαλλία 2.323,56 2.857,53 1.629,94 

Η.Π.Α. 759,66 765,58 523,07 

Βέλγιο 331,64 393,16 188,87 

Αυστρία 315,93 301,43 188,05 

Τουρκία 216,53 262,57 182,93 

Ισπανία 176,62 171,63 133,57 

Ρουμανία 105,22 187,39 112,04 

Ιταλία 87,69 96,22 98,38 

Ολλανδία 162,60 205,73 90,20 

Ελβετία 98,75 86,80 87,48 

Σουηδία 25,93 36,62 81,20 

Ιαπωνία 62,16 74,29 68,41 

Κίνα 74,22 91,99 64,59 

Κορέα 82,14 86,72 57,02 

Συνολικές εισαγωγές 7.724,53 7.398,64 6.495,37 

Πίνακας 6: Εισαγωγές Γερμανίας ΚΣΟ 8803 

 

Σημειώνεται, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προμηθεύουν τη γερμανική αγορά και με 

προϊόντα που ανήκουν και σε άλλες ομάδες προϊόντων της συνδυασμένης ονοματολογίας, 

όπως ΚΣΟ 8411: στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου 

και ΚΣΟ 9014: πυξίδες ναυσιπλοίας, άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από 

συσκευές ραδιοναυσιπλοίας). 
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο κλάδος της αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας έχει στρατηγική σημασία για 

τη διαφύλαξη της θέσης της γερμανικής οικονομίας στην κορυφή της παγκόσμιας αλυσίδας 

αξίας, καθώς λειτουργεί υπό την μορφή οικοσυστήματος επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας 

αιχμής, καινοτομίας και ερευνητικών φορέων, η δραστηριότητα του οποίου συνεισφέρει 

καταλυτικά στην εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Τα επιτεύγματα αυτά 

διαχέονται και σε άλλους καινοτόμους τομείς της γερμανικής οικονομίας, συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών. 

 

Ο κλάδος γνώρισε σημαντική ανάπτυξη την προηγούμενη εικοσαετία, εξέλιξη η οποία 

εκτιμάται από αναλυτές ότι θα συνεχιστεί παρά το μεγάλο πλήγμα της πανδημίας, κυρίως 

λόγω της αυξανόμενης ζήτησης σε επιβατικές και εμπορευματικές αερομεταφορές, στη 

σταδιακή αντικατάσταση και ενσωμάτωση εξοπλισμού στον στόλο των πτητικών μέσων με 

νέες, φιλικότερες στο περιβάλλον τεχνολογίες, στην αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ, των 

δημοσίων δαπανών για την αμυντική βιομηχανία καθώς και στην προώθηση, σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο, διαστημικών προγραμμάτων. 

 

Η παγκόσμια αγορά κυριαρχείται από επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι όλο και 

περισσότερο, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αξιοποιούν τις υφιστάμενες δομές και 

αλυσίδες εφοδιασμού και αναπτύσσουν στενή συνεργασία με προμηθευτές, μετατοπίζοντας 

σε αυτούς την ευθύνη σχεδιασμού και κατασκευής σημαντικού μέρους εξαρτημάτων και 

εξοπλισμού. Σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας εντοπίζονται στην ανάπτυξη νέων, 

ελαφρών κατασκευών (π.χ. νέα υλικά από κράματα αλουμινίου), στα συστήματα κίνησης 

και στις τεχνολογίες κινητήρων, στις τεχνολογικές εξελίξεις νεών διαδικασιών κατασκευής 

εξοπλισμού (όπως π.χ. εκτύπωση 3D) και σε όλο τα φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των αυστηρότερων περιβαλλοντικών 

προδιαγραφών. Επιπρόσθετα, σημαντική ώθηση στον κλάδο δίνουν τα εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, με 

εστίαση κυρίως στις τεχνολογίες συστημάτων κίνησης, δορυφορικών εφαρμογών, 

ρομποτικής, οπτικής και επικοινωνιών. 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι προοπτικές για μεγαλύτερη παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων 

στη γερμανική αγορά είναι θετικές, κυρίως υπό το πρίσμα της επέκτασης υφιστάμενων και 

ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών ως προμηθευτές των 

γερμανικών επιχειρήσεων του κλάδου της αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας με 

ποιοτικά, υψηλής τεχνολογίας υποσυστήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμό.  

 

Στόχος είναι αφενός η σύναψη μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών και 

γερμανικών επιχειρήσεων, δεδομένου των μεγάλων κύκλων ανάπτυξης, των υψηλών 

κεφαλαιουχικών δαπανών και των πολύπλοκων διαδικασιών δοκιμών και ελέγχων που 

χαρακτηρίζουν τα τελικά προϊόντα του εν λόγω κλάδου, και αφετέρου η συμμετοχή των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η 

στενότερη διασύνδεση του υψηλής στάθμης ελληνικού δυναμικού ερευνητών και 

επιστημόνων.  
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Ε. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε ελεύθερα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα από τις κάτωθι 

πηγές πληροφόρησης: 

 

 Bundesinstitut für Wirtschaft und Energie 

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html 

 Destatis - Statistisches Bundesamt 

www.destatis.de 

 Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ 

 German Trade & Invest (GTAI) 

www.gtai.de/gtai-de 

 Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. – BDLI 

www.bdli.de/en 

 Cluster – «bavAIRia 

www.bavaria.net 

 AeroSpace and Defence Industries Association of Europe 

www.asd-europe.org/ 

 International Air Transport Association (IATA)  

www.iata.org/ 

 Hans Böckler Stiftung 

www.boeckler.de/de/index.htm 

 PricewaterhouseCoopers 

https://www.pwc.com 

 Hellenic Aerospace Security & Defense Industries Group 

http://www.hasdig.com.gr/ 

 Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών 

https://www.hellenic-asi.org/ 

 
Σύνδεσμοι, ενώσεις και επιχειρηματικοί φορείς Βαυαρίας 

 

 Bayern Innovativ, Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer 

www.bayern-innovativ.de 

 Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen 

www.anwendungszentrum.de 

 Bayerische Patentallianz GmbH 

www.bayerische-patentallianz.de 

 Invest in Bavaria 

www.invest-in-bavaria.de 

 Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft 

www.wirtschaft-muenchen.de 

 Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

www.muenchen.ihk.de 

 Munich Network – Netzwerk München e.V. 

www.munichnetwork.com 
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Ερευνητικοί φορείς Βαυαρίας με αντικείμενο την αεροναυπηγική και διαστημική 
βιομηχανία  
 

 Munich Aerospace – Fakultät für Luft- und Raumfahrt e.V. 

www.munich-aerospace.de/ 

 Bauhaus Luftfahrt e.V. 

www.bauhaus-luftfahrt.net 

 DLR in Oberpfaffenhofen, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 

www.dlr.de 

 Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) 

www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5278/8856_read-15911/ 

 Institut für Methodik der Fernerkundung (IMF) 

www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5279/8913_read-16239/ 

 Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme 

www.dlr.de/hr 

 Institut für Kommunikation und Navigation 

www.dlr.de/kn 

 Institut für Physik der Atmosphäre 

www.dlr.de/pa/ 

 Robotik und Mechatronik Zentrum 

www.dlr.de/rm/desktopdefault.aspx/tabid-8016/ 

 Raumflugbetrieb und Astronautentraining 

www.dlr.de/rb/ 

 DLR-Flugexperimente 

www.dlr.de/fb 

 Columbus-Kontrollzentrum 

www.dlr.de/columbus-kontrollzentrum 

 Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik 

www.mpe.mpg.de 

 Technische Universität München (TUM) 

www.tum.de 

 Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

www.hm.edu 

 Universität der Bundeswehr, Fakultät für Luft- und Raumfahrt 

www.unibw.de/lrt/ 

 
Διεθνείς εκθέσεις στο Μόναχο 

 Automatica 
http://automatica-munich.com 

 Inter Airport Europe 
www.interairport.com/europe/deutsch 

 Air Cargo Europe 2017 
http://aircargoeurope.com/ 

 Airtec – International Aerospace Supply Fair 
http://airtec.aero/ 

 Aviation Electronics Europe 
www.ae-expo.eu/ 
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Σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου στη Βαυαρία 

 328 Support Services GmbH 
 www.328support.de 

 Airbus Group (bis 2013 EADS) 
www.airbus-group.com 

 AOA apparatebau gauting gmbh 
www.aoa-gauting.de 

 Assystem GmbH 
www.assystem-germany.com 

 Berner & Mattner GmbH Systemtechnik GmbH Deutschland 
www.berner-mattner.com 

 DDW-Group GmbH 
www.ddw-group.de 

 ESG - Elektroniksystem- und Logistik-GmbH 
www.esg.de 

 GAF AG 
www.gaf.de 

 GE Aviation 
www.geaviation.com 

 GKN Aerospace GmbH 
www.gknplc.com 

 IABG mbH 
www.iabg.de 

 IfEN GmbH 
www.ifen.com 

 Kayser-Threde GmbH 
www.kayser-threde.de 

 Ketek GmbH 
www.ketek.net 

 MBDA Deutschland GmbH 
www.mbda-systems.com 

 MT Aerospace AG 
www.mt-aerospace.de 

 MTU Aero Engines 
www.mtu.de/ 

 PFW Aerospace AG 
www.garner.de/ 

 P+Z Engineering GmbH 
www.puz.de 

 Reiser Systemtechnik GmbH 
www.reiser-systemtechnik.de 

 RUAG Aerospace Deutschland GmbH 
www.ruag.com 

 Sitec Aerospace 
www.sitec-aerospace.com 

 TechConnect 
www.techconnect.de 

 Telair International GmbH 
www.telair.com 
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