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1. Κατανάλωση 
 
Η εταιρεία ερευνών αγοράς Gfk, εκτιμά ότι το γιαούρτι καταναλώνεται από 
περίπου 24 εκ. νοικοκυριά που αγοράζουν μέσα στο χρόνο 14 κιλά. 
Δυστυχώς, το σημερινό οικονομικό κλίμα, που έχει επηρεάσει αρνητικά τόσες 
πολλές κατηγορίες κατανάλωσης, επηρεάζει και την αγορά του γιαουρτιού. 
Εξαιτίας της κρίσης, αλλά όχι μόνο, πολλές μεγάλες κατηγορίες της 
βιομηχανίας γαλακτοκομικών τυροκομικών προϊόντων, όπως, για 
παράδειγμα, το γάλα, είναι σε πτώση. 
 
Ως εκ τούτου, στον κόσμο του πρωινού εισάγονται νέα προϊόντα, όπως, 
παραδείγματος χάριν, προϊόντα με βάση τη σόγια ή με φυτική βάση 
(αποτέλεσμα επίσης των διαδεδομένων αλλεργιών). Ωστόσο, στο εσωτερικό 
του κλάδου των γαλακτοκομικών τυροκομικών προϊόντων προκαλεί έκπληξη 
η αρνητική απόδοση του γιαουρτιού, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια 
ωθούσε τον κλάδο. 
 
Η αρνητική επίδοση της αγοράς του γιαουρτιού είναι συνδεδεμένη σε μεγάλο 
βαθμό με την τοποθέτηση σε τιμή υψηλότερη από το μέσο όρο της 
κατηγορίας. Πράγματι, σε μια περίοδο γενικότερης αναθεώρησης του 
οικογενειακού προϋπολογισμού δαπανών, οι καταναλωτές 
προσανατολίζονται στην αγορά προϊόντων που αναφέρονται στις γενικές 
ανάγκες της οικογένειας, περιορίζοντας έτσι, τις επιμέρους ειδικές ανάγκες 
των μελών της οικογένειας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της AstraRicerche για λογαριασμό του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών και Τυροκομικών Προϊόντων 
(Assolatte) που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2011, 3 στους 4 
Ιταλούς, ήτοι 33,3 εκ. κάτοικοι καταναλώνουν γιαούρτι και γάλα που έχει 
υποστεί ζύμωση. Το 23% δεν τρώει ποτέ γιαούρτι, το 19% τρώει λιγότερο από 
3 φορές τον μήνα, το 18% 1-2 φορές την εβδομάδα, το 40% 3 ή περισσότερες 
φορές την εβδομάδα, εκ των οποίων οι μισοί μια ή περισσότερες φορές την 
ημέρα. 
 
Οι τακτικοί καταναλωτές (αυτοί που καταναλώνουν γιαούρτι περισσότερες 
από 3 φορές την εβδομάδα), αντιστοιχούν σε 17,4 εκ. κατοίκους και είναι, 
συνήθως, γυναίκες, ηλικίας 35-54 ετών, κάτοικοι αστικών κέντρων με 
περισσότερους από 250.000 κατοίκους, πτυχιούχοι, νοικοκυρές ή 
υψηλόβαθμα στελέχη, παντρεμένες με παιδιά 0-17 ετών. 
 
Η μεγαλύτερη κατανάλωση γιαουρτιού γίνεται κατά τη διάρκεια του πρωινού 
με ποσοστό 39,8%, ακολουθεί το απογευματινό με 21,6%, εκτός γευμάτων με 
19,9%, το βραδινό με 4,1% και άλλες περιστάσεις με 10,3%. 
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Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή της κατανάλωσης το 43,5% είναι 
καταναλωτές μεταξύ 20 και 40 ετών, το 27,7% μεταξύ 40 και 60 ετών, το 
18,5% κάτω των 20 ετών και το 10,3% άνω των 60 ετών. 
 
Εικόνα 1: Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού 

 
Πηγή: AstraRicerche 
 
Σύμφωνα με τον Διευθυντή Marketing της Granarolo, της μεγαλύτερης 
ιταλικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, από τη μια 
υπάρχει η ανάγκη ανάκτησης της αυθεντικότητας των προϊόντων (φυσικότητα, 
απλότητα, ιταλικότητα και εντοπιότητα) και από την άλλη το γιαούρτι πλέον δε 
θεωρείται ένα προϊόν που απλά πρέπει κάποιος να καταναλώσει αλλά 
μετουσιώνεται σε μια απόλαυση που ταιριάζει κάθε ώρα της ημέρας. Σαφώς 
σε περιόδους οικονομικής κρίσης η τάση είναι να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 
στην τιμή, αλλά είναι γεγονός ότι ο καταναλωτής σε ορισμένα τρόφιμα δίνει 
μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα απ’ ότι στην τιμή, και απόδειξη αυτού 
αποτελεί το γεγονός ότι το βιολογικό γιαούρτι της Granarolo έχει σημειώσει 
ανάπτυξη της τάξεως του 50%. 
 
Γενικότερα, η κατανάλωση των γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Assolatte, συνδέεται περισσότερο με την υγεία 
και το ευ ζην (53,3%), με την απώλεια βάρους (48,7%), με τη χαλάρωση 
(32,8%) και με ψυχική ευφορία (32,3%). 
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2. Ανάλυση Ανταγωνισμού 
 
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ξεπέρασε, για το 2013, τα 1,67 δισ. ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας παραγωγή 436.000 λίτρων. 
 
Η αγορά εμφανίζει ένα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με τις τρείς μεγαλύτερες 
εταιρείες να έχουν μερίδιο αγοράς άνω του 60% στα κανάλια διανομής 
Υπεραγορές- Σούπερ Μάρκετ- Μικρά Καταστήματα. Παρόλα αυτά, υπάρχει 
ένας σημαντικός αριθμός ανταγωνιστών που καταφέρνουν να διαθέτουν ένα 
σημαντικό μερίδιο αγοράς, σε περιφερειακό επίπεδο, εξαιτίας του 
πλεονεκτήματος που διαθέτουν στην έγκαιρη διανομή του προϊόντος, 
δεδομένης της ημερομηνίας λήξης του. Παραδείγματος χάριν, τα γιαούρτια 
που παράγονται από τις περιφερειακές γαλακτοβιομηχανίες (centrali di latte), 
αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές στις κατά τόπους περιφέρειές τους ως 
«εθνικές μάρκες». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2000 υπήρχαν στην Ιταλία 60 
εταιρείες παραγωγής γιαουρτιού. 
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2013, πρώτη εταιρεία με μερίδιο της τάξεως του 33,0%, κατατάσσεται η 
Danone, αν και το μερίδιο αγοράς της μειώθηκε κατά 4,7 ποσοστιαίες 
μονάδες, δεύτερη είναι η Müller με μερίδιο αγοράς 13,4% και αύξηση κατά 0,1 
ποσοστιαία μονάδα και τρίτη είναι η Granarolo με 10,3% και αύξηση 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες. Εξακολουθούν να αναπτύσσονται τα γιαούρτια 
ιδιωτικής ετικέτας με μερίδιο 11,7% και αύξηση 1,1 ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Άλλα γνωστά εμπορικά σήματα γιαουρτιού που έχουν παρουσία στα ράφια 
των ιταλικών σούπερ μάρκετ είναι τα ακόλουθα: 
- Sterzing-Vipiteno (ιταλική) 
- Mila (ιταλική) 
- Merano (ιταλική) 
 
 
3. Δίκτυα Διανομής 
 
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από τους ακόλουθους πίνακες, κυρίαρχο 
κανάλι διανομής στις συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού στην Ιταλία, είναι τα 
σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, αξίζει να συγκρατηθεί ότι αυτή η τάση αλλάζει στα 
γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας που προτιμητέο κανάλι διανομής είναι τα μικρά 
συνοικιακά καταστήματα. 
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Πίνακας 1: Πωλήσεις γιαουρτιού ανά κανάλι διανομής 
 

Πωλήσεις 
κατ’ όγκο 

% Μετ. 
Πωλήσεων 
κατ’ όγκο 
2013/2012 

Πωλήσεις κατ’ 
αξία 

% Μετ. 
Πωλήσεων 

κατ’ αξία 
2013/2012 

Υπεραγορές 61.821.896 -6,5 235.902.656 -7,1 
Σούπερ 
Μάρκετ 

231.407.440 -3,3 913.037.056 -5,2 

Μικρά 
καταστήματα 

54.364.300 -7,9 230.480.808 -9,9 

Σύνολο 347.593.632 -4,6 1.379.419.776 -6,4 
Πηγή: IRI InfoScan Census – έτος 2013 
 
Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς ιδιωτικών ετικετών (private label) γιαουρτιού 

ανά κανάλι διανομής 
 Ιούλιος 2012 – 

Ιούνιος 2013 
% Μεταβολή 

Υπεραγορές 9,8 9,2 
Μεγάλα σούπερ 
μάρκετ 

11,9 10,6 

Μικρά σούπερ 
μάρκετ 

12,4 10,9 

Συνοικιακά 
καταστήματα 

32,1 28,6 

Σύνολο 15,7 13,9 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων AcNielsen από Παρατηρητήριο της αγορά προϊόντων 
ζωοτεχνίας 
 
Η γεωγραφική κατανομή της κατανάλωσης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την 
αντίληψη περί κατανάλωσης γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων, η 
οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω σχετίζεται με την υγεία, το ευ ζην και την 
απώλεια βάρους. Στη Βόρειο και Κεντρική Ιταλία, όπου το μέσο εισόδημα είναι 
υψηλότερο, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία για τα θέματα εμφάνισης και 
σωστής διατροφής, σε σχέση με τη Νότιο Ιταλία. 
 
Πίνακας 3: Κατανομή % πωλήσεων γιαουρτιού ανά γεωγραφική 

περιοχή 
 Ιούλιος 2011 – 

Ιούνιος 2012 
Ιούλιος 2012 – 
Ιούνιος 2013 

Βορειο-Δυτική Ιταλία 34,1 34,4 
Βορειο-Ανατολική 
Ιταλία 

25,1 25,3 

Κεντρική Ιταλία 23,1 22,9 
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Νότιος Ιταλία και 
Νήσοι 

17,7 17,3 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων AcNielsen από Παρατηρητήριο της αγοράς προϊόντων 
ζωοτεχνίας 
 
 
4. Τμηματοποίηση Γιαουρτιού 
 
Όσον αφορά στην τμηματοποίηση της αγοράς, το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά 
κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι του πλήρους και κατευθύνονται κυρίως στα 
κανάλια διανομής των Υπεραγορών - Σούπερ Μάρκετ – Μικρά Καταστήματα. 
 
Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες γιαουρτιού, οι πωλήσεις, για το 
πρώτο εξάμηνο του 2013, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
- Πλήρες γιαούρτι: 76.418 τόνοι (-2,9%) και 256,1 εκ. ευρώ (-4,1%) 
- Ζωντανό Γιαούρτι: 27.566 τόνοι (-18,1%) και 126,3 εκ. ευρώ (-22,9%). 
- Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά: 34.787 τόνοι (+2,9%) και 116,4 εκ. ευρώ 

(0,0%) 
- Γιαουρτοποτό: 20.585 τόνοι (-9,4%) και 95,1 εκ. ευρώ (-14,3%) 
- Γιαούρτι σε διπλή συσκευασία με πρόσθετο προϊόν (πχ. μέλι ή γλυκό 

του κουταλιού): 9.973 τόνοι (+8,0%) και 49,6 εκ. ευρώ (+7,8%) 
- Παιδικό γιαούρτι: 4.691 (+4,1%) και 30,9 εκ. ευρώ (+4,5%). 
 
Πίνακας 4: Τμηματοποίηση Προϊόντων Γιαουρτιού 
 Πωλήσεις 

κατ’ όγκο 
(σε κιλά) 

% Μεταβολή 
σε όγκο 

2013/2012 

Πωλήσεις 
σε αξία 

(σε εκ. ευρώ) 

% Μεταβολή 
σε αξία 

2013/2012 
Γιαούρτι σόγιας 4.572.624 28,0 28.288.064 25,2 
Ζωντανό 
Γιαούρτι 

96.295.664 -14,1 471.740.832 -16,2 

Παιδικό 
Γιαούρτι 

9.217.502 3,3 60.881.928 4,0 

Γιαουρτοποτό 7.334.921 9,7 20.557.434 9,0 
Γιαούρτι σε 
διπλή 
συσκευασία με 
πρόσθετο 
προϊόν 

18.639.042 3,1 95.334.680 5,8 

Γιαούρτι πλήρες 145.906.224 -2,6 475.225.056 -4,4 
Γιαούρτι με 
χαμηλά λιπαρά 

65.627.668 0,6 227.391.728 1,7 

Πηγή: IRI InfoScan Census – έτος 2013 
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5. Προωθητικές Ενέργειες 
 
Το γιαούρτι είναι το προϊόν με τη συχνότερη παρουσία στα διαφημιστικά 
φυλλάδια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 της Symphony IRI, το 61% των 
καταναλωτών δήλωσε ότι δίνει σημασία στο διαφημιστικό φυλλάδιο. Το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ανερχόταν στο 55%. 
 
Η άσκηση πίεσης για προωθητικές ενέργειες στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
είναι χαμηλότερη από αυτή των επώνυμων και ανέρχεται στο 24,6%. 
Αντιθέτως, για τα επώνυμα προϊόντα ξεπερνά το 37%, ενώ ο αντίστοιχος 
μέσος όρος του κλάδου των τροφίμων ανέρχεται στο 27%. 
 
Αξίζει, επίσης, να συγκρατηθεί ότι τα νέα προϊόντα που έχουν λανσαριστεί τα 
τελευταία τρία χρόνια αντιπροσωπεύουν το 20% των πωληθεισών ποσοτήτων 
γιαουρτιού. 
 
Επιπλέον, το εμπορικό σήμα παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά γιαουρτιού. 
Το μερίδιο αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών αγγίζει το 16,6%. 
 
Πίνακας 5: Τιμές και Προσφορές 
 

Μεσοσταθμική 
τιμή 

% Μετ. 
μεσοσταθμικής 

τιμής 
2013/2012 

% 
Πωλήσεων 

Promo 
2013/2012 

% Μετ. 
Πωλήσεων 

Promo 
2013/2012 

Υπεραγορές 3,8 -0,6 46,8 -0,1 
Σούπερ 
Μάρκετ 

3,9 -2,0 37,9 -0,3 

Μικρά 
καταστήματα 

4,2 -2,3 23,1 -1,1 

Σύνολο 4,0 -1,9 37,3 -0,3 
Πηγή: IRI InfoScan Census – έτος 2013 
 
 
6. Ελληνικό Γιαούρτι 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Assolatte, το 2013, το στραγγιστό γιαούρτι 
(yogurt colato), αντιπροσώπευε το 3% της συνολικής κατανάλωσης 
γιαουρτιού στην Ιταλία. Παρά το χαμηλό μερίδιο αγοράς του, οι πωλήσεις για 
το 2013 αυξήθηκαν, γεγονός που αποτελεί σημαντική τάση για ένα προϊόν 
που εξακολουθεί να θεωρείται ότι απευθύνεται σε επιλεκτικό κοινό (niche 
product). 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 της Symphony IRI, οι πωλήσεις 
στραγγιστού γιαουρτιού στην Ιταλία αυξήθηκαν κ ατά 17% σε όγ κ ο κ αι κ ατά 
25,6% σε αξία, σε αντίθεση με το απλό γιαούρτι που ο όγκος πωλήσεών του 
μειώθηκε κατά 5% και ο κύκλος εργασιών κατά 8,1%. 
 
Οι λόγοι αυτής της θεαματικής αύξησης των πωλήσεων, σύμφωνα με τον 
Σύνδεσμο, είναι το γεγονός ότι το 78% των ενήλικων Ιταλών καταναλώνει 
γιαούρτι, σε συνδυασμό με το ότι το καταναλωτικό κοινό της Ιταλίας λαμβάνει 
υπόψη του τις καινοτομίες προϊόντων που προσφέρονται από τις 
γαλακτοβιομηχανίες και που έχουν ως στόχο την ανταπόκριση στις 
μεταβαλλόμενες και ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών. 
 
Στην αρχή η έννοια του στραγγιστού γιαουρτιού στην Ιταλία ήταν ταυτόσημη 
με τη Φάγε, πρώτη εταιρεία που έφερε το στραγγιστό γιαούρτι στην Ιταλία και 
ηγέτιδα στο εν λόγω τμήμα. Πλέον των ¾ της ι ταλικής αγοράς κυριαρχείται 
από τη Φάγε, η οποία έχει ιδρύσει εταιρεία εμπορίας των προϊόντων της στο 
Μιλάνο. Άλλες ελληνικές εταιρείες που εξάγουν στην Ιταλία είναι η Μεβγάλ 
που εισάγεται από τη Holycon Srl στην Κεντρική – Νότιο Ιταλίας και από τη 
Manuzzi Import – Export srl στη Βόρειο Ιταλία, η Κρι Κρι που εισάγεται από τη 
Holycon Srl, η Τυράς που εισάγεται από την Gildo Ciresa SnC, η Όλυμπος με 
έδρα στο Μιλάνο, ο Kionas που εισάγεται από την Atlantas Srl, η Φάρμα 
Κουκάκη ΑΕ που εισάγεται από τη Holycon Srl και η Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ. 
 
Συγκεκριμένα, η τελευταία, τον Ιανουάριο του 2014, υπέγραψε συμφωνία με 
την Granarolo για την πώληση των γαλακτοκομικών προϊόντων της. Η 
συμφωνία αυτή επέτρεψε στην Granarolo να διανείμει το ελληνικό γιαούρτι 
Δέλτα κάτω από την εμπορική επωνυμία YOMO. 
 
Σημειώνεται ότι το ελληνικό γιαούρτι ή και γενικότερα το στραγγιστό γιαούρτι 
κατατάσσεται στην ιταλική αγορά στην κατηγορία των επιδόρπιων γιαούρτης. 
 
 
7. Ξένος Ανταγωνισμός για το Ελληνικό Γιαούρτι 
 
Η Nestlé, μέσω της Danone, λάνσαρε στην ιταλική αγορά, προ τριετίας, 
προϊόν με το εμπορικό σήμα Danio που ανήκει στην κατηγορία των 
στραγγιστών γιαουρτιών και παράγεται και με την προσθήκη κρέμας 
γάλακτος, ωστόσο περιέχει μικρότερη ποσότητα πρωτεϊνών σε σύγκριση με 
το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Σημειώνεται, ότι η συσκευασία του Danio δεν 
φέρει τίποτα που να παραπέμπει σε ελληνικό γιαούρτι. 
 
Επιπλέον, το 2009, περιήλθε καταγγελία στο Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης για την 
εμπορία γιαουρτιού φερόμενου ως ελληνικού (yogurt reco) από την ιταλική 
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εταιρεία Stuffer SpA. Το Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης προέβη σε καταγγελία στην 
ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού (Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato) περί παραπλάνησης των καταναλωτών και πλέον η εν λόγω εταιρεία 
εμπορεύεται το προϊόν της με την επωνυμία «Stuffer Yogurt Herakles». 
 
 
8. Τιμολόγηση 
 
Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα αγοράς της Symphony IRI, το 2012, σε 
ετήσια βάση, η μέση τιμή του γιαουρτιού στην Ιταλία, αυξήθηκε από τα 3,75 
ευρώ στα 3,83 ευρώ (+2,1%), παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε το ειδικό βάρος 
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που είναι κατά γενική ομολογία πιο φθηνά 
και παρά την επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε από 
ορισμένους παραγωγούς. 
 
Σε γενικές γραμμές η τιμή του γιαουρτιού, το 2013, δεν αυξήθηκε, αντιθέτως, 
μειώθηκε ελαφρά (-1,9%). Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία όπως αυτή 
που διανύει η Ιταλία τα τελευταία ειδικά 3 χρόνια, ο παράγοντας τιμή είναι 
καθοριστικής σημασίας, γι’ αυτό και οι εταιρείες που παράγουν και διανέμουν 
γιαούρτι σχεδιάζουν επιθετικές προωθητικές ενέργειες.  
 
Αξίζει να συγκρατηθεί ότι οι τιμές των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας 
αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 κατά 0,3%. Αυτή η τάση μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι ιδιωτικές ετικέτες παίζουν έναν σημαντικό ρόλο 
στην αγορά του γιαουρτιού και είναι σε θέση να μειώσουν το χάσμα τιμών με 
τα επώνυμα προϊόντα. 
 
Όσον αφορά στις τιμές λιανικής του ελληνικού γιαουρτιού, παρατίθεται, 
ακολούθως, πίνακας δειγματοληπτικής έρευνας: 
 
Πίνακας 6: Τιμή ανά κιλό 
 

Esselunga 
Tigre / 

Gruppo 
Gabrielli 

Spar .doc* Tuσdì Crai 

Delta Yomo 8,18 - - - - - 
Danio Snack 
(Danone) 

8,61 8,60 - - - 9,27 

Fage 8,50 7,94 8,18 9,33 
(Fruyo) 

- - 

Mevgal - 7,37 10,60 - - - 
Olympus - - - - - 8,60-9,00 
Yogood (Κρι Κρι) - - 4,69 4,79 - - 
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Tyras - - - - - - 
Kionas - - - - 6,60 - 
Vios Complet 
(Φάρμα Κουκάκη) 

- - - 7,88 - - 

Πηγή: Δειγματοληπτική έρευνα Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης, 23-24.12.2014 
 
Σημειώνεται ότι το γιαούρτι Kionas εμπορεύεται αποκλειστικά σε εκπτωτικά 
σούπερ μάρκετ (discount). 
 
 
9. Εισαγωγές Γιαουρτιού 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Istat), για τον 
κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 040310 – όπως φαίνεται και στο 
ακόλουθο διάγραμμα - καταγράφεται μια σταθερή αύξηση των ιταλικών 
εισαγωγών, τόσον όσον αφορά στις ποσότητες, όσο και στην αξία των 
προϊόντων. 
 
Εικόνα 2: Πορεία ιταλικών εισαγωγών γιαουρτιού, 2000-2014 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
 
Οι βασικές χώρες προέλευσης των ιταλικών εισαγωγών γιαουρτιού είναι οι 
ακόλουθες: 
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Πίνακας 7: Χώρες προμηθευτές γιαουρτιού (αξία σε ευρώ) 
 2012 2013 Ιαν.-Σεπτ. 2014 
Γερμανία 96.311.531 98.755.788 78.431.976 
Αυστρία 37.318.342 40.637.263 35.342.273 
Ελλάδα 15.020.689 21.505.372 28.771.719 
Γαλλία 13.517.490 14.171.232 11.693.466 
Τσεχία 5.620.315 5.310.288 3.897.696 
Ισπανία 1.141.497 2.289.501 1.937.645 
Πολωνία 68.213 52.611 91.744 
ΣΥΝΟΛΟ 172.775.947 190.087.564 165.923.995 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
 
Πίνακας 8: Χώρες προμηθευτές γιαουρτιού (όγκος σε κιλά) 
 2012 2013 Ιαν.-Σεπτ. 2014 
Γερμανία 10.070.999 10.646.191 8.412.307 
Αυστρία 82.500.305 81.234.570 63.541.021 
Ελλάδα 5.633.530 7.560.915 9.563.590 
Γαλλία 674.764 1.339.746 1.293.573 
Τσεχία 34.748.822 37.253.810 32.125.537 
Ισπανία 27.765 18.536 33.902 
Πολωνία 4.383.981 4.262.199 2.921.656 
ΣΥΝΟΛΟ 142.136.821 148.775.016 123.179.805 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
 
Ως ακολούθως παρατίθενται τα μερίδια εισαγωγών για τις βασικές χώρες 
προμηθευτές της Ιταλίας, για τον κωδικό Σ.Ο. 040310. 
 
Πίνακας 9: Μερίδια εισαγωγών 

 
2012 2013 Ιαν.-Σεπτ. 2014 

Γερμανία 55,74% 51,95% 47,27% 

Αυστρία 21,60% 21,38% 21,30% 

Ελλάδα 8,69% 11,31% 17,34% 

Γαλλία 7,82% 7,46% 7,05% 
Τσεχία 3,25% 2,79% 2,35% 
Ισπανία 0,66% 1,20% 1,17% 

Άλλες χώρες 2,19% 3,87% 3,47% 

Πολωνία 0,04% 0,03% 0,06% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
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Η χώρα μας αν κ αι τρίτη στην κ ατάταξη των χωρών προέλ ευσης των 
εισαγωγών γιαουρτιού στην Ιταλία, μέχρι το 2013, διατηρούσε ένα χαμηλό 
μερίδιο σε αυτές. Η εν λόγω τάση δείχνει να ανατρέπεται για το 2014, καθώς 
ήδη η χώρα μας κατέχει μερίδιο εισαγωγών γιαουρτιού της τάξεως του 
17,34%, γεφυρώνοντας τη διαφορά με τη δεύτερη χώρα προέλευσης των 
ιταλικών εισαγωγών, δηλαδή της Αυστρίας. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών εξαγωγών για 
τον κωδικό Σ.Ο. 040310 σε βάθος πενταετίας, τόσο σε ποσότητες, όσο και σε 
αξία. 
 
Πίνακας 10: Εισαγωγές Γιαουρτιού από Ελλάδα 

 2010 2011 2012 2013 Ιαν.-Σεπτ. 
2014 

% Μετ. 
2013/2012 

Σε αξία 
(ευρώ) 8.570.068 11.144.467 15.020.689 21.505.372 28.771.719 43,17 

Σε όγκο 
(κιλά) 

3.447.802 4.341.172 5.633.530 7.560.915 9.563.590 34,21 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
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