ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ
ΓΑΛΛΩΝ :

Εξελίξεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην αγορά καταναλωτικών
προϊόντων στη Γαλλία
(Στοιχεία έτους 2016)

1- Η πορεία των καταναλωτικών προϊόντων κατά το 2016 στη
Γαλλία
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, το 2016 ήταν μία δύσκολη
χρονιά για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, παρά τις συνεχείς εκπτώσεις και
προσφορές επί των τιμών. Ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε κατά -0,2%, ενώ η αξία
αυτών αυξήθηκε κατά 0,5% (με αύξηση του πληθυσμού κατά 0,5%). Το γεγονός αυτό
οφείλεται στον πληθωρισμό που ανερχόταν σε -0,96% τον Ιανουάριο και -0,48% το
Δεκέμβριο 2016, ενώ κατά τον μήνα Οκτώβριο είχε αγγίξει το μέγιστο ποσοστό για
το 2016, το οποίο ήταν -1,48%.
Όσον αφορά τα είδη καταστημάτων όπου οι Γάλλοι καταναλωτές προτιμούν
να κάνουν τις αγορές τους, οι Υπεραγορές βρίσκονται σταθερά στην κορυφή, με το
51% να τις προτιμά σταθερά τα τελευταία 4 χρόνια. Συγκεκριμένα:
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Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα μεγάλα καταστήματα (σούπερ-μάρκετ) με
προτίμηση του 28,8% των καταναλωτών. Τις επόμενες τρεις θέσεις καταλαμβάνουν
τα αυτόνομα καταστήματα με ιδιωτικό εμπορικό σήμα, ακολουθούν τα συνοικιακά
και τέλος, τα σούπερ-μάρκετ που διαθέτουν χώρους αυτόματης παραλαβής προϊόντων
που έχουν παραγγελθεί μέσω διαδικτύου (τύπου « Drive »), με ποσοστά 11,2%, 4,6%
και 4,5% αντιστοίχως.
Ο κύκλος εργασιών των παραπάνω αγορών είναι σταθερός κατά τα τελευταία
6 χρόνια, εκτός από τα καταστήματα με ιδιωτικό εμπορικό σήμα που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες και τους χώρους αυτόματης παραλαβής προϊόντων, όπου ο κύκλος
εργασιών είναι υψηλός, αλλά φθίνων.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων σε αξία
(χιλιάδες ευρώ) στη Γαλλία, συγκριτικά με το 2015. Το ποσοστό 0,4 στα τέλη του
έτους, αναγγέλλει ότι το 2017 θα είναι πιο σταθερό.

Σχετικά με την εξέλιξη των εκπτώσεων και προσφορών στις τιμές των
καταναλωτικών προϊόντων, στα μεγάλα και μεσαία καταστήματα το 2015 οι
προσφορές ήταν +1,2% και το 2016 +2,1%. Αντίστοιχα οι εκπτώσεις μειώθηκαν
μεταξύ του 2015 και του 2016 από +0,5 σε +0,3 μονάδες.
Εξέλιξη
προσφορών

Εξέλιξη
εκπτώσεων

2016

+2,1%

+0,3 μονάδες

2015

+1,2%

+0,5 μονάδες
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Επιπροσθέτως, οι προτεραιότητες των καταναλωτών κατά την αγορά
τροφίμων είναι οι εξής: η αναζήτηση ποιοτικών προϊόντων, ο έλεγχος των δαπανών,
η εξοικονόμηση χρόνου και η ευχαρίστησή τους.

Οι εκπτώσεις πληρούν αυτές τις 4 προτεραιότητες των καταναλωτών:
Ποιότητα: Οι εκπτώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν
επώνυμα τοπικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.
Οικονομία: Οι μοναδικές τιμές, για τις οποίες ενδιαφέρονται οι πελάτες, είναι εκείνες
σε έκπτωση.
Εξοικονόμηση χρόνου: Οι πάγκοι όπου είναι τοποθετημένα όλα τα προϊόντα σε
προσφορά, διευκολύνουν τον πελάτη, αποφεύγοντας τη μετακίνησή του στο υπόλοιπο
κατάστημα και τη σπατάλη του χρόνου του.
Ευχαρίστηση καταναλωτών: Το ‘κυνήγι’ των προσφορών διεγείρει τον καταναλωτή.
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2- Οι τάσεις των καταναλωτών στα καταστήματα αγορών και τις
επωνυμίες προϊόντων
Ανάμεσα στις πολυάριθμες βιομηχανίες που συναγωνίζονται στη γαλλική
αγορά, εκείνες που εξελίσσονται καλύτερα και έχουν μία σταθερή ανάπτυξη, είναι οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και πιο συγκεκριμένα, οι Μεγάλες Επιχειρήσεις,
οι οποίες σημείωσαν αύξηση 7,6% κατά τον τελευταίο χρόνο.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι ίδιοι στρέφονται όλο και
περισσότερο προς τα υγιεινά και τοπικά προϊόντα. Ενδεικτικά, αγαπημένες
επωνυμίες των Γάλλων είναι οι παρακάτω:



Michel et Augustin: σπιτικά γαλακτοκομικά προϊόντα και μπισκότα γαλλικής
προέλευσης (από το 2016 η Danone κατέχει το 40% των μετοχών της
εταιρείας)
Charles et Alice: επιδόρπια φρούτων (βιολογικά και μη) γαλλικής
προέλευσης
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Paysan Breton: γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέπες, παρασκευασμένα
εξολοκλήρου στη Βρετάνη της Γαλλίας (τα βούτυρα αντιπροσωπεύουν το
78% του κύκλου εργασιών της εταιρείας)
Le Petit Olivier: φυτικά καλλυντικά προϊόντα γαλλικής προέλευσης
Lucien Georgelin: παραδοσιακά παρασκευασμένα είδη ζαχαροπλαστικής
γαλλικής προέλευσης (έμφαση δίνεται στον τρόπο παραγωγής, όπου τα
προϊόντα μαγειρεύονται μέσα σε καζάνι).
Ιδιωτικές Ετικέτες

Οι πωλήσεις των ιδιωτικών ετικετών των υπεραγωγών εξακολουθούν να
βρίσκονται σε πτώση, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού των υπολοίπων επωνυμιών
που προσφέρουν χαμηλές τιμές. Ως αποτέλεσμα, το πλεονέκτημα των ιδιωτικών
ετικετών ως προς τις χαμηλές τιμές μειώνεται, εφόσον οι καταναλωτές προτιμούν
να αγοράζουν επώνυμες ετικέτες στις ίδιες σχεδόν τιμές.
Ο κύκλος εργασιών στις ιδιωτικές ετικέτες βρίσκεται σε συνεχή ύφεση τα
τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά: -1,1% το 2014, -1,3% το 2015 και -1,4 το 2016.
Επίσης, το χάσμα των τιμών ανάμεσα στις ιδιωτικές και τις εθνικές ετικέτες
ολοένα και αυξάνεται.
Αναλυτικά, ο πληθωρισμός μεταξύ του 2015 και 2016 κυμαίνεται στις
ακόλουθες τιμές:

Ιδιωτικές ετικέτες
Εθνικές επωνυμίες

Ιανουάριος 2016 (σε σχέση με
τον Ιανουάριο 2015)
+0,12%
-0,81%

Φεβρουάριος 2016 (σε σχέση με
το Φεβρουάριο 2015)
+0,27 %
-1,66 %

Επιπλέον, το 2016, οι ιδιωτικές ετικέτες μείωσαν τις προσφορές στα προϊόντα
τους κατά -0,1% και αύξησαν τις εκπτώσεις σε αυτά κατά +0,3 μονάδες. Αντίθετα, οι
εθνικές επωνυμίες αύξησαν τις προσφορές κατά +3,2% και μείωσαν τις εκπτώσεις
κατά -0,1 μονάδες. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτών των μεθόδων προσέλκυσης πελατών
δεν ήταν ο ίδιος. Έτσι, η απήχηση της προώθησης του προϊόντος μέσω προσφορών
και εκπτώσεων ήταν πολύ μεγαλύτερη για τις εθνικές ετικέτες, γεγονός που σημαίνει
πως οι προσφορές και οι εκπτώσεις ήταν πολύ υψηλότερες από τον αριθμό των
δυνητικών πελατών. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται κατά τα τελευταία 3 χρόνια.
Αναλυτικά κατά το 2016 τα στοιχεία έχουν ως εξής::

Ιδιωτικές
ετικέτες
Εθνικές
επωνυμίες

Εξέλιξη
προσφορών
-0,1%

Εξέλιξη
εκπτώσεων
+0,3 μονάδες

Προσφορές +Εκπτώσεις /
Δυνητικοί πελάτες
16%

+3,2%

-0,1 μονάδες

6%
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Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνουμε πως οι καταναλωτές
προτιμούν ολοένα και λιγότερο τις ιδιωτικές ετικέτες έναντι των εθνικών επωνυμιών.
Αυτό επιβεβαιώνεται, ακόμα, από το βαθμό εκτίμησης που οι καταναλωτές έδωσαν
κατά τα τελευταία 5 χρόνια για αυτές τις δύο κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων:
Τι βαθμό θα βάζατε για τα προϊόντα ...
Έτος
2010
2011
2012
2013
2015

... ιδιωτικών ετικετών;
7,1
7,0
7,2
6,9
6,7

... εθνικών επωνυμιών;
7,4
7,6
7,8
7,9
7,8

Ποσοστιαία Διαφορά
+0,3%
+0,6%
+0,6%
+1,0%
+1,1%

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τα εξής 7
κριτήρια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεύση και μυρωδιά
Αποτελεσματικότητα
Καινοτομία
Πρακτικότητα συσκευασίας
Σαφήνεια πληροφοριών στη συσκευασία
Οφέλη για την υγεία
Ανταγωνιστικότητα τιμών
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3- Οι τάσεις των καταναλωτών ανά κατηγορία προϊόντος
Οι πωλήσεις ορισμένων κατηγοριών καταναλωτικών προϊόντων στις
υπεραγορές της Γαλλίας, παρουσιάζουν μείωση ως προς τον όγκο και την αξία των
πωλήσεων, καθώς η ανταγωνιστικότητα των τιμών αυξάνεται. Οι κατηγορίες
προϊόντων που έχουν επηρεαστεί σημαντικά είναι τα είδη καθαριότητας και υγιεινής,
καθώς επίσης τα καλλυντικά προϊόντα.
Αναλυτικότερα, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του όγκου και
της αξίας των πωλήσεων των βασικότερων καταναλωτικών προϊόντων στη Γαλλία,
μεταξύ των ετών 2015 και 2016.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΓΚΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2015

2016

2015

2016

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1,0

-0,2

1,7

0,5

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1,0

-0,6

1,2

-1,5

Καθαριότητα Σπιτιού

0,6

-0,2

1,3

-1,2

Ατομική Υγιεινή

1,1

0,8

1,2

-1,6

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

0,4

-0,2

1,3

1,0

Αλμυρά είδη

0,7

-0,4

1,3

0,7

Γλυκά είδη

0,1

0,0

1,3

1,2

ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Γαλακτοκομικά

1,2

-0,2

1,8

0,7

0,3

-0,9

0,4

-0,9

Φρέσκα μη γαλακτοκομικά

2,4

1,3

3,4

2,7

Παγωτά

0,4

-3,1

1,6

-0,9

ΠΟΤΑ

1,9

0,2

2,6

1,1

Ζύθοι και μιλήτες

6,5

5,5

6,3

5,6

Αναψυκτικά και νερά

2,2

-0,9

2,9

-0,3

Οινοπνευματώδη και σαμπάνιες

-0,4

-1,0

0,6

0,5

Για την εξέλιξη της κάθε υποκατηγορίας προϊόντων, παραθέτουμε
αναλυτικούς πίνακες με τα 5 προϊόντα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κύκλο
εργασιών και όγκο πωλήσεων για το 2016, και αντίστοιχα τα 5 προϊόντα με τις
χειρότερες επιδόσεις:

7

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

I-
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ΑΛΜΥΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – Εξελίξεις το 2016
Κύκλος
Εργασιών

Όγκος
πωλήσεων

18,0
13,2
7,8
6,9
5,2

12,7
4,7
2,9
1,4
1,8

-4,5
-4,8
-5,0
-5,4
-7,2

-10,8
-4,2
-8,3
-5,4
-8,2

TOP 5
Ξηρά προπαρασκευασμένα γεύματα (Kg)
Συνοδευτικά δημητριακά και σιμιγδάλια
Αλμυροί σπόροι – Ξηροί καρποί (Kg)
Ντοματοπολτός σε κονσέρβα (Lt)
Αλμυρά μπισκότα (Kg)

FLOP 5
Φουά Γκρα κονσερβοποιημένο (Kg)
Μανιτάρια σε κονσέρβα (Lt)
Σκυλοτροφές σε κονσέρβα (Kg)
Καλαμπόκι σε κονσέρβα (Lt)
Λαχανικά κονσερβοποιημένα (Lt)

Τα ορεκτικά εδέσματα (απεριτίφ) κατέχουν μία πολύ σημαντική θέση στα
γεύματα των Γάλλων, έχοντας μία συνεχή και σταθερή ανάπτυξη κατά τα τελευταία
χρόνια. Ο τρόπος ζωής των Γάλλων καταναλωτών όχι μόνο τους ωθεί προς την
κατανάλωση ορεκτικών, αλλά, επίσης, προς την αξιοποίησή τους. Αν και κάθε
καινοτομία συνιστά σημαντική πρόκληση, ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας στη
συγκεκριμένη κατηγορία είναι πολύ υψηλότερες από κάθε άλλη.
Επιπροσθέτως, οι Γάλλοι καταναλωτές έχουν την τάση να αντικαθιστούν το
δείπνο τους από ορεκτικά, δημιουργώντας, έτσι, ένα πιο « αποδομημένο δείπνο ».
Συγχρόνως, οι Γάλλοι κάνουν πιο σπάνιες εξόδους, αλλά τα αυξημένα εισοδήματά
τους, τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν περισσότερο, αγοράζοντας προνομιακά
προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
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II -
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ΓΛΥΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – Εξελίξεις το 2016
Κύκλος
Εργασιών

Όγκος
πωλήσεων

12,0
9,0
8,7
8,3
6,1

8,2
3,9
3,9
6,4
0,7

-4,3

-3,2

-4,5
-6,4
-6,7
-10,5

-2,9
-6,0
-3,9
-6,4

TOP 5
Μπισκότα (Kg)
Μπισκότα με σοκολάτα και φρούτα (Kg)
Αφεψήματα (Kg)
Καφές σε κάψουλες (Kg)
Μέλι (Kg)

FLOP 5
Βιομηχανικά γλυκά σε οικογενειακές
συσκευασίες (Kg)
Βιομηχανικό γάλα (Kg)
Μείγμα για ημιέτοιμα επιδόρπια (Kg)
Τσίχλες (Ct)
Ζάχαρη (Lt)

III -

ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – Εξελίξεις το 2016
Κύκλος
Εργασιών

Όγκος
πωλήσεων

30,8
14,7
13,5

26,0
10,4
6,7

10,1
8,8

4,9
10,6

-5,7
-8,4
-8,7

-3,9
-5,6
-3,5

-9,2
-10,9

-10,5
-10,3

TOP 5
Φυτικά ροφήματα και κρέμες (Lt)
Καπνιστά και επεξεργασμένα ψάρια (Kg)
Προϊόντα ντελικατέσσεν συσκευασμένα
(Kg)
Φρέσκα ορεκτικά (Kg)
Φρέσκα ζυμαρικά (Kg)

FLOP 5
Μαλακά τυριά (Kg)
Μαργαρίνη (Kg)
Κατεψυγμένα γλυκά σε οικογενειακές
συσκευασίες (Kg)
Στικς καβουριού – Καβουρόψυχα (Kg)
Τυριά με χαμηλά λιπαρά (Kg)
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Οι Γάλλοι καταναλωτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ποιότητα των
προϊόντων που καταναλώνουν και ειδικότερα για τα φρέσκα. Οι κατηγορίες για τις
οποίες οι καταναλωτές έχουν τις περισσότερες ανησυχίες όσον αφορά την υγεία τους
είναι οι ακόλουθες:

Ακόμα, η ποιότητα των προϊόντων εξετάζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
- τη σύνθεση του προϊόντος που αναγράφεται επί της συσκευασίας
- την επωνυμία
- τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος
Ωστόσο, η τιμή και η ετικέτα του προϊόντος δεν παίζουν ρόλο στην ποιότητα του
προϊόντος.
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ΡΟΦΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/ΠΟΤΑ – Εξελίξεις το 2016
Κύκλος
Εργασιών

Όγκος
πωλήσεων

17,3
13,3
11,7
11,6

11,5
13,0
8,4
4,8

4,9

13,1

-3,4
-4,3
-4,4
-7,4
-8,8

-4,2
-5,3
-3,8
-7,4
-7,4

TOP 5
Ροφήματα με βάση το τσάι (Lt)
Ιδιαίτεροι ζύθοι « Spéciales »(Lt)
Ρούμι (Lt)
Ζύθοι με λεμονάδα ‘Panaché’ και ζύθοι
χωρίς αλκοόλ (Lt)
Ενεργειακά ποτά και ζεστά ροφήματα
έτοιμα προς κατανάλωση (Lt)

FLOP 5
Ανθρακούχα ποτά τύπου Cola (Lt)
Απεριτίφ με γλυκάνισο (Lt)
Σιρόπι ρόφημα (Lt)
Ζύθοι πολυτελείας « Luxe » (Lt)
Αρωματισμένοι οίνοι (Lt)

Η μπύρα δεν κατέχει σημαντική θέση στη Γαλλική αγορά, εφόσον οι Γάλλοι
προτιμούν στην καθημερινότητά τους να καταναλώνουν κρασί. Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια η βιομηχανία της μπύρας έχει εξελιχθεί, και η ποικιλομορφία και η καινοτομία
έχουν πλέον ενισχύσει το δυναμισμό της.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα της αύξηση της ζήτησης πρωτότυπων μπυρών
(τύπου « Spéciale » και « Spécialité ») που έχουν πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
γεύση.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εξελίξεις το 2016
Κύκλος
Εργασιών

Όγκος
πωλήσεων

6,8

1,1

5,5

-0,3

3,2

0,0

2,3
2,1

1,6
0,5

-3,3
-3,4

-0,6
-1,7

-3,7
-3,8
-7,3

-4,8
-4,7
-6,1

TOP 5
Σκούπα με αντ/κα πανάκια πατώματος
(Ct)
Ταμπλέτες με χρώμα για το καζανάκι της
τουαλέτας
Πλαστικές σακούλες για τρόφιμα και
πλαστικά δοχεία μία χρήσης (μον.)
Σακούλες σκουπιδιών (μον.)
Μαλακτικά ρούχων (Lt)

FLOP 5
Εντομοκτόνα (μον.)
Παστίλιες για καθαρισμό της λεκάνης
(Lt)
Καθαριστικά λεκέδων ρούχων (Ct)
Αποσμητικά χώρου (Ct)
Εξειδικευμένα απορρυπαντικά ρούχων
(Ct)

Το 2016 επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση για οικολογικά προϊόντα παρουσιάζει
μία σημαντική άνοδο. Την ίδια στιγμή που τα συμβατικά προϊόντα για τον καθαρισμό
των νοικοκυριών σημειώνουν πτώση, τα οικολογικά προϊόντα, και ειδικότερα τα
απορρυπαντικά πιάτων κατέχουν πλέον μία ηγετική θέση στη Γαλλική αγορά.
Επίσης, μία ακόμα κατηγορία που ακμάζει τα τελευταία χρόνια είναι τα
« σπιτικά » καθαριστικά και τα απορρυπαντικά « της γιαγιάς » που
παρασκευάζονται από φυσικά συστατικά, όπως το μαύρο σαπούνι, το σαπούνι
Μασσαλίας και η μαγειρική σόδα.
Το φαινόμενο της “Οικονολογίας”, που βασίζεται στις αρχές της συμφιλίωσης
της οικονομίας και της οικολογίας για τις μελλοντικές γενιές και υφίσταται τα
τελευταία 5 χρόνια, αποκτά μία νέα ώθηση. Η ιδέα πίσω από αυτό το κίνημα είναι ο
έλεγχος των εξόδων των καταναλωτών και ταυτόχρονα η αγορά προϊόντων που είναι
πιο ωφέλιμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η αλλαγή στη μέθοδο καθαρισμού
των τζαμιών στα νοικοκυριά, όπου το λευκό ξύδι τείνει τα αντικαταστήσει τα κοινά
καθαριστικά που χρησιμοποιούνταν μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, το 2015, η αξία
των πωλήσεων του λευκού ξυδιού αυξήθηκε κατά 21% και ο όγκος των πωλήσεων
κατά 18%, με μία αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
Αντίθετα, τα κοινά καθαριστικά τζαμιών υπέστησαν πτώση 10% επί της αξίας των
πωλήσεων, ενώ τα καθαριστικά αλάτων 5%.
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ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ – Εξελίξεις το 2016
Κύκλος
Εργασιών

Όγκος
πωλήσεων

10,9
5,6
5,6

5,8
6,9
5,4

4,8
3,1

1,7
3,2

-9,2

-5,7

-9,5
-9,5
-11,1
-16,1

-11,8
-0,9
-9,1
-7,0

TOP 5
Παραφαρμακευτικά προϊόντα (μον.)
Προϊόντα ακράτειας (Ct)
Αντιβακτηριδιακά προϊόντα προσώπου
(Ct)
Οδοντόβουρτσες (Ct)
Χαρτομάντηλα (Ct)

FLOP 5
Προϊόντα για πριν και μετά το ξύρισμα
(Ct)
Προϊόντα φορμαρίσματος μαλλιών (Lt)
Σερβιέτες και σερβιετάκια (Ct)
Είδη καλλωπισμού (μον.)
Ταμπόν (Ct)

Τα σημεία πώλησης προϊόντων περιποίησης και καλλυντικών έχουν
πολλαπλασιαστεί, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στις υπεραγορές. Ανταγωνιστικές
πιέσεις προέρχονται κυρίως από τα καταστήματα καλλυντικών (π.χ Sephora, Nocibé,
Marionnaud), τα καταστήματα μόδας (π.χ H&M, Etam), τα φαρμακεία και τα παραφαρμακεία, τις μεγάλες αλυσίδες καλλυντικών (π.χ Yves Rocher, Kiko, Adopt’) και
τα ηλεκτρονικά καταστήματα (π.χ Amazon, vente-privée, feelunique.com).
Όσον αφορά τις υπεραγορές, το 24% των αγορών προϊόντων υγιεινής και
καλλυντικών και το 5% των δαπανών των καταναλωτών σε αυτά, πραγματοποιούνται
εκτός των υπεραγορών. Ωστόσο, η υπεραγορά E.Leclerc έχει πρωτοπορήσει στον
τομέα της ομορφιάς, δημιουργώντας τους δικούς της πάγκους καλλυντικών.
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4- Ο ρόλος των διαύλων επικοινωνίας στην αγορά των
καταναλωτικών προϊόντων
Οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αγορά των καταναλωτικών προϊόντων έχουν
μία αναπτυγμένη και σταθερή παρουσία κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η χρήση
των ψηφιακών διαύλων είναι λιγότερο συχνή για την αγορά καταναλωτικών
προϊόντων και ειδών υγιεινής και ομορφιάς, ενώ χρησιμοποιείται περισσότερο για τα
μη εδώδιμα προϊόντα. Αναλυτικότερα:
Καταναλωτικά
προϊόντα
Αναζήτηση πληροφοριών στο
διαδίκτυο
% των αγοραστών που
πραγματοποιούν πάνω από το 50%
των αγορών τους στο διαδικτύου

Είδη υγιεινής και
ομορφιάς

Μη εδώδιμα
προϊόντα

35%

44%

65%

(το 8% συστηματικά)

(το 12% συστηματικά)

(το 25% συστηματικά)

<10%

36%

58%

Επίσης, μόνο το 8% των καταναλωτών κάνει έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο
πριν προβεί στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων.
Όσον αφορά τον αριθμό διαφορετικών καταστημάτων/αγορών που οι Γάλλοι
καταναλωτές επισκέπτονται για να προμηθευτούν τα προϊόντα της επιθυμίας τους, ο
μέσος όρος είναι οι 2,8 αγορές. Πιο αναλυτικά για κάθε κατηγορία προϊόντος:
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Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω αγορών για την προμήθεια
καταναλωτικών προϊόντων (εκτός του κριτηρίου της απόστασης), οι Γάλλοι
καταναλωτές θέτουν τα παρακάτω:
1. Οικονομία
2. Εύρος επιλογών
3. Πρακτικότητα
4. Ποιότητα
Συμβουλές από τους πωλητές. Αξίζει να σημειωθεί πως το μόνο κριτήριο που
έχει μία σταθερή αύξηση από το 2013 είναι η Ποιότητα (+8 μονάδες).
Ωστόσο, μεταξύ του 2013 και 2016 οι καταναλωτές έθεσαν σαν
προτεραιότητα τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι διάφορες αγορές, ενώ το εύρος
επιλογών κατέβηκε στη δεύτερη θέση.
Συγκεκριμένα τα τρία σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών
στη Γαλλία είναι τα εξής:

2013

2016

Οι Γάλλοι καταναλωτές επιλέγουν λοιπόν που θα κάνουν τις αγορές τους με
βάση τα παραπάνω 5 κριτήρια. Ανάλογα με το τι επιθυμούν, πηγαίνουν στην
αντίστοιχη αγορά που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους.
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Ανεξαρτήτως την αγορά / το κατάστημα που οι καταναλωτές θα επιλέξουν
τελικά, οι ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια των αγορών τους είναι πάντα οι ίδιες:

Ανησυχίες των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των αγορών τους
Οικονομία;
17%

Ποιότητα; 37%

Ευχαρίστηση;
21%

Όσον αφορά τα συνοικιακά καταστήματα αγοράς καταναλωτικών
προϊόντων, οι Γάλλοι αναζητούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Επιπλέον χαρακτηριστικά που οι Γάλλοι καταναλωτές επιθυμούν να βρίσκουν
στα συνοικιακά καταστήματα είναι τα εξής:







Τοπικά προϊόντα
Βιολογικά προϊόντα
Μεγάλες συσκευασίες
Εθνικές επωνυμίες
Είδη υγιεινής και ομορφιάς
Κατεψυγμένα προϊόντα

Γενικότερα, οι Γάλλοι καταναλωτές δεν συνηθίζουν να κάνουν τις αγορές
καταναλωτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου, αλλά προτιμούν να μετακινηθούν
κατευθείαν στις υπεραγορές (το 48% των καταναλωτών δεν αγοράζουν ποτέ
καταναλωτικά προϊόντα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων). Ο λόγος είναι η ανάγκη
τους να έρθουν σε επαφή με τα προϊόντα και να περιπλανηθούν στους διαδρόμους
των καταστημάτων. Ωστόσο, το 14% (7% το 2013) δηλώνει πως έχει την πρόθεση να
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αγοράσει καταναλωτικά προϊόντα μέσω διαδικτύου και το 29% εξ αυτών είναι κάτω
από 34 ετών.

5- Η άνοδος των βιολογικών και χωρίς γλουτένη τροφίμων
Τα βιολογικά προϊόντα έχουν λάβει μία σημαντική θέση στην ζωή του
σύγχρονου ανθρώπου και η ζήτησή τους βρίσκεται σε συνεχή αύξηση από το 2013.
Παραθέτουμε παρακάτω:

Εξέλιξη κύκλου εργασιών πωλήσεων βιολογικών προϊόντων ανά
χρόνο
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Κάποιοι από τους λόγους αυτής της ανοδικής πορείας των βιολογικών
προϊόντων είναι οι εξής:

Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν έδαφος σε όλες τις κατηγορίες
καταναλωτικών προϊόντων και κυρίως στα γαλακτοκομικά όπου η βιολογική
καλλιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο.

Εξέλιξη της αξίας των πωλήσεων και των
εκπτώσεων/προσφορών βιολογικών προϊόντων σε όλες τις
κατηγορίες

Γαλακτοκομικά
Γλυκά είδη παντοπωλείου
Αλμυρά είδη παντοπωλείου
Μη οινοπνευματώδη ποτά
Φρέσκα προϊόντα
Κατεψυγμένα προϊόντα
Είδη υγιεινής και καλλυντικά
Ζύθοι και μηλίτες
Οινοπνευματώδη και
σαμπάνιες

Εξέλιξη της αξίας
των πωλήσεων μέσα
σε ένα χρόνο (%)
+14,3
+19,2
+23,7
+19,1
+19,9
+20,4
+10,1
+32,1
+15,3

Εξέλιξη της αξίας των
εκπτώσεων/προσφορών
(μονάδες)
-2,0
-0,3
+0,2
+1,0
-0,4
+3,4
+2,7
+2,6
+2,6
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Συγχρόνως, τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη παρουσιάζουν σημαντική άνοδο
κατά τα τελευταία χρόνια. Η γλουτένη είναι μία πρωτεΐνη που περιέχεται σε ορισμένα
δημητριακά όπως η σίκαλη, η βρώμη, το σιτάρι και το κριθάρι και για τα άτομα που
είναι δυσανεκτικά στη γλουτένη, η μόνη θεραπεία είναι η αποφυγή της.
Στη Γαλλία, υπολογίζονται 600.000 άτομα με αυτή την ευαισθησία και πάνω
από 1 εκατομμύριο συγγενικά τους πρόσωπα που δεν καταναλώνουν γλουτένη στα
κοινά τους γεύματα. Ωστόσο, άλλοι καταναλωτές επιλέγουν να αφαιρέσουν τη
γλουτένη από τη διατροφή τους, υποστηρίζοντας πως αισθάνονται καλύτερα στη
συνέχεια. Υπολογίζεται πως από αυτά τα άτομα, 6 εκατομμύρια μπορεί να είναι
ευαίσθητα στη γλουτένη και 4 εκατομμύρια ακολουθούν την τάση της εποχής.
Αξίζει να σημειωθεί πως η άνοδος των προϊόντων χωρίς γλουτένη απορρέει,
κυρίως, χάρη στη δυναμική προώθησή της και τη διαφήμιση.
Επιπροσθέτως, η αγορά προϊόντων χωρίς γλουτένη αντιπροσωπεύει το 1%
των καταναλωτικών προϊόντων, ενώ τα βιολογικά προϊόντα πλησιάζουν το 3%.

Εξέλιξη 2016
Χωρίς γλουτένη

Βιολογικά

Κύκλος εργασιών των πωλήσεων
Ποσοστό του κύκλου εργασιών στο σύνολο των
καταναλωτικών προϊόντων
Εξέλιξη του κύκλου εργασιών μέσα σε 1 χρόνο

671 εκατ. €
0,8%

2229 εκατ. €
2,7%

+12,2%

+13,3%

Μέσος όρος ΑΝΙ1
Ποσοστό της προσφοράς προϊόντων στο σύνολο των
καταναλωτικών προϊόντων

119 (+11,5%)
1,2%

414 (+7,4)
3,8%

1

ΑΝΙ: Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Αριθμού (Barcode)
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