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ΘΔΜΑ:  Έπεςνα για ηη αγοπά ηηρ μαύπηρ κοπινθιακήρ ζηαθίδαρ ζηη Γεπμανία 
 

Δκπφξην 

Σε φ,ηη αθνξά ην εκπφξην καχξεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο (currant, θσδ. ζπλδ. νλ. 08062010), 

φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα βάζεη ζηνηρείσλ ηεο γ/Σηαηηζηηθήο Αξρήο 

(Destatis), ε Διιάδα θπξηαξρεί ζηηο εμαγσγέο ηνπ ελ ιφγσ απνμεξακέλνπ πξντφληνο ζηε 

Γεξκαλία. Οη ζαθψο θαηψηεξεο αιιά αμηφινγεο εηζαγσγέο, πνπ θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ε 

Γεξκαλία απφ ηελ Οιιαλδία, κάιινλ αθνξνχλ θαη πάιη ειιεληθήο παξαγσγήο καχξεο 

θνξηλζηαθέο ζηαθίδεο θαη, ζπλεπψο, δελ ζεσξνχκε φηη ζπληζηνχλ πξαγκαηηθφ αληαγσληζκφ. Η 

Οιιαλδία παξάγεη κελ θξαγθνζηάθπια, πνπ επίζεο απνθαινχληαη currants (ζπγθεθξηκέλα 

redcurrants), αιιά απηά ππάγνληαη ζε άιινλ θσδηθφ ζπλδ.νλ. (081030) θαη δελ πξέπεη λα 

ζπγρένληαη κε ηε καχξε θνξηλζηαθή ζηαθίδα. 

Σε φ,ηη αθνξά, εηδηθφηεξα, ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, νη βαζηθέο ηάζεηο ηελ ηειεπηαία 4εηία, φπσο 

απνηππψλνληαη απφ ηελ Destatis δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ, φπσο απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

EASY COMEXT ηεο EUROSTAT. 

 

Πίνακαρ 1: Διζαγωγέρ μαύπηρ κοπινθιακήρ ζηαθίδαρ (currant, κωδ. ζςνδ. ον. 08062010) 

ζηη Γεπμανία ζε ποζόηηηα και αξία – ημανηικόηεποι εμποπικοί εηαίποι 

 
Πηγή: Destatis – Ομοζπονδιακή Υπηπεζία Σηαηιζηικήρ Ανάλςζηρ για ηη Γεωπγία (BZL) 

 



Σε φ,ηη αθνξά ην 2022, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ, πνπ αθνξνχλ ζην 9κελν 

ηξέρνληνο έηνπο, δείρλνπλ ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ καχξεο 

θνξηλζηαθήο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2021 ηεο ηάμεο ηνπ 20% (βι. θαησηέξσ 

γξάθεκα). Δπηζεκαίλεηαη, βέβαηα, φηη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά θαη αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, κφιηο απηά νξηζηηθνπνηεζνχλ γηα ην ζχλνιν η.έ. 

 

Γπάθημα 1 
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σταφίδας στη Γερμανία (σε χιλιάδες Ευρώ)

 
Πηγή: Eurostat (Easy Comext) / ΔΛΣΤΑΤ – Δπεξεπγαζία από Γπ. ΟΔΥ Ππεζβείαρ Βεπολίνος (Νοέμβπιορ 

2022) 

 

Καηαλάισζε 

Σε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε, νη αξκφδηεο γ/ζηαηηζηηθέο αξρέο δελ δηαζέηνπλ ζηνηρεία εηδηθά 

γηα ηηο ζηαθίδεο. Σην θάησζη πίλαθα, δίλεηαη κηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ην εκπφξην θαη ηελ 

θαηαλάισζε απνμεξακέλσλ θξνχησλ ζηε Γεξκαλία. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα 

θαη φπσο, επίζεο, επηζεκαίλεη ζε ζρεηηθή ηεο αλάιπζε ε αξκφδηα Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή 

Υπεξεζία γηα Θέκαηα Γεσξγίαο (BZL), ε Γεξκαλία θαιχπηεη κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηεο 

κφλν ην 1/3 ησλ θαηαλαισηηθψλ ηεο αλαγθψλ ζε θξνχηα θαη ιαραληθά. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ ηεο αλαγθψλ ζε λσπνχο θαη απνμεξακέλνπο θαξπνχο εμαξηάηαη απφ 

εηζαγσγέο. 

Πίνακαρ 2 

 
Πηγή: Ομοζπονδιακή Υπηπεζία Σηαηιζηικήρ Ανάλςζηρ για ηη Γεωπγία (BZL) 



 

Σχκθσλα, πάλησο, κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, πνπ επεμεξγάζηεθε ην Κέληξν γηα ηελ 

Αλάπηπμε ησλ Δηζαγσγψλ απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (CBI) ηνπ Οιιαλδηθνχ ΥΠΔΞ, ε 

Γεξκαλία είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ (ζηαθίδσλ, 

vitis vinifera) ζηνλ επξσπατθφ ρψξν κεηά ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. H δε θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζε απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ ζηε Γεξκαλία αλεξρφηαλ ην 2019 ζε 0,76 θηιά αλά 

έηνο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο θαηά θεθαιή θαηαλάισζεο 

απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ωζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην 

95% ηεο ελ ιφγσ θαηαλάισζεο απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ αθνξά ζηε ζνπιηαλίλα (sultana), ην 

4% ζε ινηπέο πνηθηιίεο ζηαθίδσλ θαη κφιηο ην 1% ζηε καχξε θνξηλζηαθή ζηαθίδα (currants). 

Σπλεπψο, ηα πεξηζψξηα γηα ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ζηε Γεξκαλία ηεο ειιεληθήο καχξεο 

θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά. 

Γπάθημα 2 

Μεγαλύηεποι ειζαγωγείρ αποξηπαμένων ζηαθςλιών ζηην Δςπώπη (ζε ηόνοςρ) 

 
Πηγή: CBI (ΥΠΔΞ Ολλανδίαρ) - Eurostat 

 

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο – Αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο 

Οη ζξεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ «ππεξηξνθή», 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο ζηε γ/αγνξά κε 

δεδνκέλε ηελ μεθάζαξε ζηξνθή ηνπ γ/θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. 

Σχκθσλα κε ηελ «Έθζεζε Γηαηξνθήο 2021» ηνπ γ/ Υπνπξγείνπ Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηε Γεξκαλία ελδηαθέξνληαη γηα έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο 

(91%), πνπ πιένλ δελ πεξηιακβάλεη ην θξέαο (κφιηο ην 26% ησλ Γεξκαλψλ θαηαλαιψλνπλ 

πιένλ θξέαο ζε θαζεκεξηλή βάζε). Σηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά βξίζθνληαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά (76% έλαληη 70% ην 

2020) θαη αθνινπζνχλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν 

αξηζκφο ησλ ρνξηνθάγσλ δηπιαζηάζηεθε κέζα ζε έλα κφλν έηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γπάθημα 3 

 
 

Πηγή: Γιαηποθική Έκθεζη 2021 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη γξαθήκαηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο πξνψζεζεο ελφο δηαηξνθηθνχ πξντφληνο ζηε Γεξκαλία λα 

αλαθέξνληαη ζηε ζπζθεπαζία νη πιεξνθνξίεο απηέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά – δηαηξνθηθή αμία απηνχ, ε πξνέιεπζή ηνπ, πηζηνπνηήζεηο πνπ βεβαηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα ή / θαη ηε βηνινγηθή παξαγσγή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο, φπσο, 

επί παξαδείγκαηη, αλ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο, ψζηε λα 

ραξαθηεξηζηεί vegan. 

 

 

Γπάθημα 4 

 
Πηγή: Γιαηποθική Έκθεζη 2021 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2021.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2021.html


Πίνακαρ 3 - Δνδιαθέπον πος αποδίδοςν Γεπμανοί καηαναλωηέρ ζηιρ αναγπαθόμενερ ζηη 

ζςζκεςαζία ηων πποϊόνηων πληποθοπίερ 

 
Πηγή: Γιαηποθική Έκθεζη 2021 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

 

Γπάθημα 5 

 

Πηγή: Γιαηποθική Έκθεζη 2021 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

 

Τνπηθά θαλάιηα δηαλνκήο: 

Σεκαληηθνί φγθνη απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ ζηε Γεξκαλία πσινχληαη σο ηδησηηθή εηηθέηα, 

φπσο νη Belbake θαη Trader Joe’s (ησλ εθπησηηθψλ αιπζίδσλ Lidl θαη Aldi αληίζηνηρα), ja! 

(REWE), Metro Chef θαη Fine Food (απφ Metro θαη Edeka). Παξαδείγκαηα αλεμάξηεησλ 

brands είλαη ηα Seeberger, Farmer’s Snack, Meray θαη Kluth. Οη ζηαθίδεο ζηε Γεξκαλία 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζε κείγκαηα κε άιινπο μεξνχο θαξπνχο (Ultje), ζε πξντφληα 

αξηνπνηίαο (Harry), ζε δεκεηξηαθά (Dr. Oetker), ζνθνιάηεο (Ritter Sport) θαη κπάξεο θξνχησλ 

θαη μεξψλ θαξπψλ (Corny). 

 

Η Γεξκαλία είλαη κηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή αγνξά γηα βηνινγηθά απνμεξακέλα ζηαθχιηα, θαζψο 

ε ρψξα είλαη ε κεγαιχηεξε επξσπατθή αγνξά βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ. Οη βηνινγηθέο ζηαθίδεο 

ζηε Γεξκαλία πσινχληαη σο αλεμάξηεηα brands (γηα παξάδεηγκα, MorgenLand, Clasen Bio, 

Rapunzel, Reformhaus, Biofarm, Bioladen, Biozentrale θαη Rinatura), σο ηδησηηθέο εηηθέηεο 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2021.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2021.html


κεγάισλ ιηαλεκπνξηθψλ αιπζίδσλ (γηα παξάδεηγκα, bio by Aldi, Edeka Bio by Edeka θαη 

REWE Bio απφ ηε REWE) ή σο κάξθεο εμεηδηθεπκέλσλ αιπζίδσλ πψιεζεο βηνινγηθψλ 

ηξνθίκσλ (γηα παξάδεηγκα, dm, Alnatura, Denn's, Rossmann θαη Keimling). Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε Γεξκαλία θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ 

ζρεηηθψλ πξντφλησλ παξέρεη ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ηνπ Γξαθείνπ καο, ε νπνία είλαη 

αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Agora: https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/73642. 
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