
Δρ. Νικόλαος Μπελιάς
Προϊστάμενος Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου 

Προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών 
τροφίμων και αγροτικών προϊόντων

στη Νότια Γερμανία



Εξαγωγές ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων 
στη Γερμανία το 2020

Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ)

1 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 170.955.004

2 Λαχανικά παρασκευασμένα 66.749.818

3 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 65.879.587

4 Ελαιόλαδο 65.698.700

5 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα 43.646.521

6 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα 39.215.907

7 Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα 37.867.154

8 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 35.390.964

9
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα με ξίδι
33.993.646

10 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 33.391.405

11 Παρασκευάσματα διατροφής 32.770.746

12 Κρασιά από νωπά σταφύλια, μούστος σταφυλιών 26.595.334

13 Ούζο 23.311.354

14 Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, καρότα) 21.832.885

15 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα) 16.295.455

16 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 14.310.409

17 Πεπόνια, καρπούζια, και καρποί παπάγιας 11.903.185

18 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα 11.044.682

19 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 9.294.827

20 Γιαούρτι και άλλα γάλατα που έχουν υποστεί ζύμωση 8.021.236



• Μικρό μέγεθος των παραγωγικών και εξαγωγικών μας επιχειρήσεων σε σύγκριση με τους 
κυριότερους ανταγωνιστές μας

• Αδυναμία και κακή διαχείριση των συνεταιριστικών δομών
• Χαμηλή αναγνωρισιμότητα
• Έλλειψη εμπορικών δικτύων διεθνούς εμβέλειας
• Εποχικότητα , μικρό διάστημα παραμονής στην αγορά, και έλλειψη διαφοροποιημένων ποικιλιών
• Περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύς έναντι των μεγάλων αλυσίδων λιανικής διανομής, σε 

σύγκριση με τα διεθνή εμπορικά δίκτυα που διαθέτουν οι ανταγωνιστές μας
• Αδυναμίες στην τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων σύμφωνα με τις αυστηρές 

προδιαγραφές που επιβάλουν οι μεγάλες αλυσίδες διανομής
• Υψηλό μεταφορικό κόστος

Διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες δυσχεραίνουν 
την πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων στη 

γερμανική αγορά



• Μεγάλοι εισαγωγείς-διανομείς που προμηθεύουν τις αλυσίδες λιανικής πώλησης
• Χονδρέμποροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις 17 αγορές χονδρικής πώλησης (λαχαναγορές), με 

σημαντικότερη την αγορά του Μονάχου. Οι αγορές χονδρικής προμηθεύουν κυρίως το λιανεμπόριο, 
τις υπαίθριες λαϊκές αγορές, τα μανάβικα, και ανεξάρτητα καταστήματα καθώς και καταστήματα
μαζικής εστίασης και HORECA

• Εισαγωγείς και ανεξάρτητα καταστήματα ειδών διατροφής που προμηθεύουν κυρίως εστιατόρια, 
μπακάλικα, και καταστήματα delicatessen

• Υπεραγορές (καταστήματα με επιφάνεια άνω των 5.000 τμ.) που βρίσκονται κατά κανόνα σε αγροτικές 
περιοχές, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα

• Αλυσίδες super markets (400 έως 5.000 τμ.)
• Εκπτωτικές αλυσίδες (discounters) οι οποίες κυριαρχούν στο λιανεμπόριο φρέσκων φρούτων και 

λαχανικών στη Γερμανία (σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των πωλήσεων)
• Αλυσίδες και καταστήματα βιολογικών προϊόντων
• Αλυσίδες cash and carry
• Εισαγωγικές εταιρείες ειδών delicatessen
• Καταστήματα delicatessen
• Ανεξάρτητα καταστήματα, μπακάλικα, mini markets
• Συνεταιρισμοί παραγωγών
• Υπαίθριες αγορές

Δίκτυα διανομής τροφίμων και αγροτικών 
προϊόντων 



1. EDEKA
Κύκλος εργασιών: 38,3 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   20,3 %
Aριθμός καταστημάτων: 6.596

Ο όμιλος EDEKA κατέχει και τις αλυσίδες Spar και Netto και δραστηριοποιείται και στον τομέα των 
εκπτωτικών καταστημάτων (hard-discount) όπου κατέχει πλέον την  τρίτη θέση μετά από τους ομίλους 
Lidl και Aldi

2. LIDL (Schwarz Gruppe)
Kύκλος εργασιών: 24,3 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   14,5 %
Aριθμός καταστημάτων: 3.219

Τα καταστήματα Lidl ανήκουν στον όμιλο Schwarz-Kaufland και αποτελούν τη δεύτερη, μετά το Aldi, 
εκπτωτική αλυσίδα

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης – στοιχεία έτους 2019



3.  REWE
Κύκλος εργασιών: 27,6 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   14 %
Aριθμός καταστημάτων: 4.987

Ο όμιλος REWE διαθέτει και την εκπτωτική αλυσίδα PENNY, τα βιολογικά σούπερ μάρκετ TEMMA 
και την αλυσίδα delicatessen Karstadt Feinkost

4.  ALDI
Kύκλος εργασιών: 13,5 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   11,1 %
Aριθμός καταστημάτων:  2.250 (Aldi Nord)

1.890 (Aldi Süd)

Ο όμιλος ALDI χωρίζεται σε δύο αυτοτελείς ομίλους Βόρειας και Νότιας Γερμανίας. Είναι η 
μεγαλύτερη εκπτωτική αλυσίδα και εφαρμόζει πολιτική hard discount, συμπιέζοντας τις τιμές και τα 
περιθώρια κέρδους

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης – στοιχεία έτους 2019



Οι αγορές χονδρικής απασχολούν 21.000 άτομα και διακινούν το 20% των πωλήσεων φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών.

Οι 17 σημαντικότερες που οργανώνονται στο σύνδεσμο Frischemarkt Deutschland αριθμούν 2.750 
χονδρεμπορικές εταιρείες  και περίπου 57.000 πελάτες, κυρίως επιχειρήσεις λιανεμπορίου, 
εστιατόρια/catering, υπαίθριες λαϊκές αγορές, καταστήματα HORECA και μαζικής εστίασης.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των αγορών χονδρικής ανέρχεται σε 10 δις, εκ των οποίων το μεγαλύτερο 
ποσοστό (74%) αφορά σε διακίνηση φρούτων και λαχανικών. Η μεγαλύτερη αγορά χονδρικής είναι η 
αγορά του Μονάχου, ενώ σημαντικές είναι και οι αγορές Αμβούργου, Βερολίνου και Φρανκφούρτης

Αγορές χονδρικής


