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Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηελεξγήζεθε ην 3
ν
 

ηξίκελν ηνπ 2017 ζηηο 7 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο ππεξαγνξώλ θαη εθπησηηθώλ ζνύπεξ-κάξθεη 

ζηε Γεξκαλία από ηελ έγθπξε δηαδηθηπαθή ππεξεζία vergleich.org, ε νπνία εηδηθεύεηαη ζηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ην 65% ησλ Γεξκαλώλ 

ιακβάλεη ππ΄ όςηλ θαηά θύξην ιόγν ηελ ηηκή θαη δεπηεξεπόλησο ηελ δηαηξνθηθή αμία ή ηα 

ζπζηαηηθά, θαηά ηελ αγνξά πξντόλησλ ηξνθίκσλ ζην ζνύπεξ-κάξθεη. 

Πεξαηηέξσ αμηνζεκείσηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζην ζεκαληηθόηεξν 

ειεθηξνληθό έληππν ηνπ θιάδνπ λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ fruchtportal.de, είλαη ηα εμήο: 

-Όιεο νη αιπζίδεο ζνύπεξ-κάξθεη ηνπ ζπγθξηηηθνύ ηεζη, πξνζθέξνπλ πξντόληα ηξνθίκσλ 

«ηδησηηθήο εηηθέηαο» (private label) ζην θαηαλαισηηθό ηνπο θνηλό. Σεκεηώλεηαη εδώ όηη, 

ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2017, νη πσιήζεηο πξντόλησλ «ηδησηηθήο εηηθέηαο» απνηεινύλ ην 

41% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά. 

-Όζνλ αθνξά ηα πξντόληα private label, ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζε έλα ελδεηθηηθό «θαιάζη» 

δηαηξνθηθώλ πξντόλησλ από 38 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξνζθέξεη ε εθπησηηθή αιπζίδα 

Lidl, θνζηνινγνύκελν ζηα €36,81, ελώ ηελ αθξηβόηεξε ε αιπζίδα Real, κε θόζηνο €45,44.  

-Αληηζηνίρσο, όζνλ αθνξά ηα επώλπκα πξντόληα, ην ίδην ελδεηθηηθό «θαιάζη» ησλ 38 

δηαηξνθηθώλ πξντόλησλ πξνζθέξεηαη ζηελ αιπζίδα Kaufland θζελόηεξα ζε ζύγθξηζε κε ην 

ζύλνινλ ηνπ αληαγσληζκνύ θαη κάιηζηα θαηά 9,26% ρακειόηεξα από ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

αιπζίδαο EDEKA, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ πςειόηεξε ηηκή. 

-Τα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ Lidl πξνζθέξνπλ ηα θζελόηεξα θξνύηα θαη ιαραληθά, ελώ ε 

αιπζίδα Real ηα αθξηβόηεξα (θαηά 88,6% αθξηβόηεξα έλαληη ησλ Lidl). 

-Σπγθξίλνληαο δε ηηο ηηκέο ησλ θπξηόηεξσλ εθπησηηθώλ αιπζίδσλ, ε Lidl εκθαλίδεηαη 

θζελόηεξε ηεο Aldi (Nord) θαηά 5,29%, ζηα πξντόληα δηαηξνθήο «ηδησηηθήο εηηθέηαο». 

-Τέινο, ε αιπζίδα Kaufland πξνζθέξεη ηηο ρακειόηεξεο κέζεο ηηκέο, ζηνλ ζπλδπαζκό 

επώλπκσλ θαη private label πξντόλησλ. Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο 



 

έξεπλαο, ηα λνηθνθπξηά πνπ επηιέγνπλ λα αγνξάδνπλ από ην Kaufland κπνξνύλ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ εηεζίσο έσο θαη €246, έλαληη ησλ άιισλ αιπζίδσλ. 

Η γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ θπξηαξρείηαη από 4 «θνινζζνύο», νη νπνίνη ειέγρνπλ άλσ ηνπ 

67% ηνπ θιάδνπ: 

1. Σηελ πξώηε ζέζε ε αιπζίδα EDEKA, κε ηελ ζπγαηξηθή, εθπησηηθή αιπζίδα Netto 

2. Η αιπζίδα REWE, κε ηελ αληίζηνηρε εθπησηηθή ζπγαηξηθή Discounter Penny 

3. Ο όκηινο εηαηξεηώλ Schwarz, πνπ ιεηηνπξγεί ηηο αιπζίδεο Lidl θαη Kaufland, θαη 

4. Ο όκηινο Aldi. 

Σεκεηώλεηαη ηέινο όηη, ζύκθσλα κε ηελ γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, νη επηρεηξήζεηο 

ιηαληθήο πώιεζεο ηξνθίκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ γεξκαληθή αγνξά κεηώζεθαλ θαηά 

27,6%, εληόο ηεο δεθαεηίαο 2005-2015. Με δεδνκέλε ηελ ζηαζεξή αύμεζε πνπ εκθαλίδεη ν 

θύθινο εξγαζηώλ ηνπ θιάδνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, γίλεηαη πξνθαλέο όηη απηόο θαηαλέκεηαη 

ζε όιν θαη ιηγόηεξεο επηρεηξήζεηο, ελώ ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ αιπζίδσλ, αιιά θαη 

κεηαμύ απηώλ θαη ησλ κηθξόηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. 
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