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Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Οη γεξκαληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη ζεκάδηα πεξαηηέξσ 

κεγέζπλζεο. Η Deutsche Bank (DB) ζην πιένλ 

πξόζθαην ελεκεξσηηθό ηεο δειηίν, βειηηώλεη αηζζεηά ηηο 

αξρηθέο πξνβιέςεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξπζκό 

αλάπηπμεο ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ην 2017, από 1,6% ζε 

1,9%. Όζνλ αθνξά ην 2018 ε δηόξζσζε είλαη κηθξόηεξε 

(από 1,7% ζε 1,8%) θαζώο εθηηκάηαη όηη ε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ζην εζσηεξηθό (ιόγσ θπξίσο ηεο αύμεζεο 

ηεο εγρώξηαο θαηαλάισζεο) ζα αληηκεησπίζεη 

αληίξξνπεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγώλ ιόγσ 

αύμεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ Δπξώ. 

Αξρέο 2018 αλακέλεηαη επίζεο λα δηεμαρζνύλ 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα κηζζνινγηθέο απμήζεηο ζε 

ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

(βηνκεραλία κεηάιινπ, θαηαζθεπέο, δεκόζηνο ηνκέαο). 

Γεδνκέλεο ηεο ππεξζέξκαλζεο πνπ εκθαλίδεη γεληθά ε 

αγνξά εξγαζίαο (πςειή απαζρόιεζε, έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ), ε κηζζνινγηθή αύμεζε ην 

2018 εθηηκάηαη όηη ζα ππεξβεί ην 3%. 

Δπίζεο, ε DB βειηηώλεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο αλαθνξηθά 

κε ηελ αύμεζε ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο ζηνλ θιάδν 

ηεο κεηαπνίεζεο ην 2017, από 1,5% ζε 3%. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ παξακέηξνπο (αύμεζε ηνπ 

κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, αύμεζε ηνπ παξαγόκελνπ 

πξντόληνο, θηελόηεξεο εηζαγσγέο ιόγσ αύμεζεο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ Δπξώ), ν πιεζσξηζκόο 

ην 2018 εθηηκάηαη όηη ζα παξακείλεη ζην επίπεδν ηνπ 

2017, πεξί ην 1,6%. Ωζηόζν ν βαζηθόο πιεζσξηζκόο (κε 

ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο) 

αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ην 2%. 

 

Σν γεξκαληθό εκπνξηθό πιεόλαζκα θαη ε επίδξαζή 

ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία 

Τα πςειά εκπνξηθά πιενλάζκαηα, ηα νπνία θαηαγξάθεη 

επί ζεηξά εηώλ ε γεξκαληθή νηθνλνκία, έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν θξηηηθήο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο λέαο ακεξηθαληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη, ηειεπηαίσο, ηνπ λενεθιεγέληνο 

Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. Macron. Ήδε από ηνλ Μάξηην 2014 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αζθώληαο θξηηηθή, θπξίσο εθ ηνπ 

γεγνλόηνο όηη ηα πιενλάζκαηα, θαζηζηάκελα δηαξθή, 

έιαβαλ ηε κνξθή κνληκόηεηαο, θάιεζε ηε Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ εμέιημε απηή. 

Λακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ όηη ηα πιενλάζκαηα δελ 

επελδύνληαη ζε αξθνύλησο ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, σο 

ππνδεηθλύεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ζηόρν 

ηελ ηζόξξνπε νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ ηεο 

ΔΔ, εληείλεηαη ε αληζνξξνπία ζε επξσπατθό επίπεδν. Η 

Γεξκαλία επί παξαδείγκαηη επελδύεη κόλνλ ην 6% 

πεξίπνπ ησλ πιενλαζκάησλ έλαληη 9%, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ, επηζύξνπζα θξηηηθή 

από Γηεζλείο Οξγαληζκνύο, όπσο ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Τακείν, αιιά θαη ηηο ΗΠΑ, νη νπνίεο 

εθθξάδνπλ έληνλε αλεζπρία, δηόηη ζεσξνύλ όηη ε 

πεξηνξηζηηθή απηή πνιηηηθή θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

επελδύζεσλ νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ Παγθνζκίνπ 

Δκπνξίνπ.  

Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε αληηπαξαηίζεηαη ζηελ 

αζθνπκέλε θξηηηθή, πξνηάζζνληαο ηε δηαρξνληθά πςειή 

πνηόηεηα θαη αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο ελ 

ζπλδπαζκώ κε ηελ επσθειή, γηα ηηο γεξκαληθέο 

εμαγσγέο, δηνιίζζεζε ηνπ Δπξώ έλαληη ηνπ Γνιιαξίνπ 

ΗΠΑ θαη ηηο ρακειέο ηηκέο πεηξειαίνπ. Η επίηεπμε επί 

καθξόλ εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ νθείιεηαη ελ πνιινίο 

ζηε δνκή ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, θαζώο, ηόζνλ νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, όζνλ θαη νη κεγάινη 

γεξκαληθνί επηρεηξεκαηηθνί όκηινη είλαη ηδηαηηέξσο 

ηζρπξνί ζηελ παξαγσγή πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη 

απμεκέλε δήηεζε δηεζλώο, αληηηείλεηαη από ηε 

γεξκαληθή πιεπξά. 

Λόγσ ησλ ππεξβνιηθώλ εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ, ε 

Γεξκαλία θαηεγνξείηαη από ρώξεο κε ρακειόηεξα 

επίπεδα απαζρόιεζεο όηη, αθνινπζώληαο πνιηηηθή 

ζπλερνύο εμαγσγηθήο επέθηαζεο, ζηελ νπζία εμάγεη ηελ 

ίδηα αλεξγία πξνο απηέο. 

Οη πςειέο επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ 

εμαγσγηθό ηνκέα θαη ηα εκπνξηθά πιενλάζκαηα δελ 

ζεσξνύληαη αξλεηηθά αθ’ εαπηνύ. Πξνβιεκαηηζκόο, 

σζηόζν, εγείξεηαη εθ ηνπ αληίθηππνπ ηεο επηζώξεπζεο 

πςειώλ πιενλαζκάησλ επί ζεηξάο εηώλ, ηόζνλ ζηελ ίδηα 

ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, επηηείλνληαο ηελ 

κνλνδηάζηαηε εμαγσγηθή ηεο εμάξηεζε, όζνλ θαη ζην 

πεδίν ησλ εκπνξηθώλ ηεο ζρέζεσλ, ππό ηνλ θίλδπλν 

πηζαλώλ αληηκέηξσλ θαη εκπνξηθώλ «πνιέκσλ».  

Δηδηθά, ε απνπζία «κεραληζκνύ εμηζνξξόπεζεο», ήηνη 

ηεο αλαηίκεζεο ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο, ιόγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξσδώλε, ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγνύζε εμηζνξξνπεηηθά έλαληη ηεο επηζώξεπζεο 

ππεξβνιηθώλ εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ, θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ ελεξγνπνίεζε θξαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα 

ηελ ηόλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη θαηαλάισζεο 

θαη ηεο, κε απηά ζπλδεόκελεο, αύμεζεο ησλ εηζαγσγώλ, 

απνθαίλνληαη έγθπξνη αλαιπηέο. 

 

Αύμεζε ησλ ηηκώλ αθηλήησλ ζηελ Γεξκαλία 

Σύκθσλα κε ηελ γεξκαληθή ζηαηηζηηθή Υπεξεζία, νη 

ηηκέο ησλ αθηλήησλ ην α΄ εμάκελν 2017 απμήζεθαλ θαηά 

5,5% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξπζηλνύ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο. Σηηο 5 κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, 

ε αύμεζε αλήιζε ζε 15%, ελώ ζην Βεξνιίλν ζε 20%. Δλ 

ιόγσ αύμεζε εθηηκάηαη όηη ζα ζπλερηζηεί. Τα αίηηα ηεο 

αλόδνπ ησλ ηηκώλ απνδίδνληαη ζηα ρακειά επηηόθηα, ηα 

νπνία θαζηζηνύλ ηελ αγνξά αθηλήησλ εθηθηή, αιιά θαη 

πεξηζζόηεξν πξνζνδνθόξα ελ ζρέζεη κε άιια 

επελδπηηθά πξντόληα.  
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Γηαηξνθηθό ζθάλδαιν κε κνιπζκέλα απγά ζηελ 

Γεξκαλία 

Τνπιάρηζηνλ δέθα εθ. απγά, κεηαμύ απηώλ θαη 

βηνινγηθά, από πηελνηξνθεία ζην Βέιγην, Οιιαλδία, 

Γεξκαλία θαη Γαιιία βξέζεθαλ λα πεξηέρνπλ 

ππνιείκκαηα ηνπ εληνκνθηόλνπ fipronil. Σηελ Γεξκαλία 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηνλ Αύγνπζην ηξέρνληνο 

έηνπο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Δλ ησ κεηαμύ όιεο νη 

παξηίδεο επηθίλδπλσλ απγώλ έρνπλ απνζπξζεί από ηα 

Σνύπεξ Μάξθεη. Τπρόλ πεξηπηώζεηο πξντόλησλ, ζηα 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελδερνκέλσο κνιπζκέλα απγά, 

αλαθνηλώλνληαη ζε εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Υπεξεζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ 

Καηαλαισηή θαη ηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ 

(http://www.lebensmittelwarnung.de). Τν Οκνζπνλδηαθό 

Ιλζηηηνύην Αμηνιόγεζεο Κηλδύλνπ δηαβεβαηώλεη όηη δελ 

ππήξμε άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ δεκόζηα πγεία κέρξη 

ζήκεξα. 

 

ΙΙ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ 

ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο (Α΄ εμάκελν 

2017) 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην Α΄ 

εμάκελν 2017, ελ ζπγθξίζεη κε ην Α΄ εμάκελν 2016, 

εκθάληζαλ ηελ θαησηέξσ εηθόλα: 

 

Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο-Γεξκαλίαο Α΄ εμάκελν 2016/’17 

Αξία σε Ευρώ 

  Α΄ εμάκελν 2016 Α΄ εμάκελν 2017 

Μεηαβνιή 

(%) 

Δμαγσγέο Διιάδνο 976.564.933 1.048.785.884 7,40% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο  2.452.545.921 2.598.400.864 5,91% 

πλην πεηπελαιοειδών 

  

  

Δμαγσγέο Διιάδνο 953.506.973 1.023.134.690 7,30% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 2.452.545.921 2.598.400.864 5,95% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 3.442.117.453 3.659.968.067 6,33% 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην 

Διιάδνο -1.488.987.587 -1.562.396.299 4,93% 

Βαζκόο Κάιπςεο 

Δηζαγσγώλ από 

Δμαγσγέο (%) 39,61% 38,88% 

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT, Σεπηέμβπιορ. 2017 - Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ 

ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

 

Αλαιπηηθόηεξα: Η αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο 

ηε Γεξκαλία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδώλ) ην Α΄ εμάκελν 2017, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε 7,40%, ππεξέβε ην 1 δηο Δπξώ έλαληη 976,5 εθ. 

Δπξώ ην Α΄ εμάκελν 2016. 

Παξάιιεια, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από Γεξκαλία, 

θαηαγξάθνληαο αύμεζε 5,91%, δηακνξθώζεθαλ ζην 

επίπεδν ησλ 2,6 δηο Δπξώ, έλαληη 2,4 δηο Δπξώ ην 2016. 

Ο όγθνο δηκεξνύο εκπνξίνπ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

6,33%, αλήιζε ζε 3,6 δηο Δπξώ, έλαληη 3,4 δηο Δπξώ ην 

Α΄ εμάκελν 2016. 

Τν εκπνξηθό έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρώξαο καο 

δηεπξύλζεθε θαηά 4,9% θαη δηακνξθώζεθε ζε 1,56 δηο 

Δπξώ έλαληη 1,48 δηο ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2016.  

ΙII. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

 

πκθσλία επί ηεο εμαγνξάο ηκήκαηνο ηεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Air Berlin από ηελ Lufthansa. 

Σε ζπκθσλία θαηέιεμαλ ε γεξκαληθή αεξνπνξηθή 

εηαηξεία Lufthansa κε ηνπο πηζησηέο ηεο πξόζθαηα 

πησρεπκέλεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ρακεινύ θόζηνπο 

Air Berlin γηα ηελ απόθηεζε από ηελ πξώηε, έσο ην 

ηέινο ηνπ έηνπο, έλαληη 210 εθ. Δπξώ, ησλ (κε 

πησρεπκέλσλ) ζπγαηξηθώλ ηεο Air Berlin εηαηξεηώλ Niki 

θαη LG Walter ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 1300 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, θαζώο θαη 81 από ηα 134 

ζπλνιηθά αεξνζθάθε ηνπ ζηόινπ ηεο Air Berlin, ηα 

νπνία πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο εηαηξείαο ρακεινύ θόζηνπο Eurowings, ζπγαηξηθήο 

ηεο Lufthansa. Ωο άλσ ζπκθσλία αλακέλεη ην πξάζηλν 

θσο από ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνύ ηεο ΔΔ. 

Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο Lufthansa εμέθξαζε πξόζεζε 

όπσο πξνβεί ζε επελδύζεηο 1,5 δηο Δπξώ γηα ηελ 

δεκηνπξγία 3000 επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ζηόρν λα 

θαηαζηεί ε Eurowings κία εθ ησλ 3 κεγαιύηεξσλ 

αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ ρακεινύ θόζηνπο ηεο Δπξώπεο 

καδί κε ηελ Raynnair θαη ηελ Easyjet. 

Σηελ σο άλσ εμέιημε αληέδξαζε αλνδηθά ην 

ρξεκαηηζηήξην κε ηελ κεηνρή ηεο Lufthansa λα θεξδίδεη 

3,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη λα δηακνξθώλεηαη ζην 

επίπεδν ησλ 25,34 Δπξώ, πνπ ζπληζηά ηηκή ξεθόξ από ην 

2001.  

Οη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνλ έηεξν δηεθδηθεηή, ηελ 

βξεηαληθή εηαηξεία Easy Jet ζπλερίδνληαη. Τειεπηαία 

επηδηώθεη ηελ απόθηεζε 27-30 αεξνζθαθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ επί ησλ 

δξνκνινγίσλ θαη ηνπ πιεξώκαηνο. Τειεπηαία πηήζε ηεο 

πησρεπκέλεο γεξκαληθήο εηαηξείαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηηο 27 Οθησβξίνπ η.ε. Αληηζέησο, δηαβεβαηώλεηαη όηη ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιόγηα ησλ εηαηξεηώλ Niki θαη 

LG Walter ζα ζπλερίζνπλ θαλνληθά. 

 

Kouvidis (ειεθηξνινγηθό πιηθό)- Ίδξπζε ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο ζην Ακβνύξγν 

Σηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζην Ακβνύξγν, κε ηελ 

επσλπκία EMM. KOUVIDIS DEUTSCHLAND GmbH, 

πξνρώξεζε ε εηαηξεία KOUVIDIS (Οινθιεξσκέλα 

Σπζηήκαηα Σσιήλσλ Πξνζηαζίαο Καισδίσλ από 

πιαζηηθή πξώηε ύιε) κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ησλ δηεζλώλ πσιήζεσλ ηεο ζηελ θεληξηθή θαη 

βόξεηα Δπξώπε. 

 

Γξεγόξεο Μηθξνγεύκαηα – Γεκηνπξγία 

θαηαζηεκάησλ ζηελ Γεξκαλία. 

Αθόκα έλα θαηάζηεκα εγθαηλίαζε πξόζθαηα ε εηαηξεία 

Γξεγόξεο – Μηθξνγεύκαηα ζην Βεξνιίλν. Μέρξη ζηηγκήο 

ε ειιεληθή εηαηξεία αξηζκεί 5 θαηαζηήκαηα (έλα ζηελ 

Νπξεκβέξγε θαη 4 ζην Βεξνιίλν). 

 

http://www.lebensmittelwarnung.de/
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IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

πγθξηηηθή αλάιπζε ηηκώλ πξντόλησλ ηξνθίκσλ θαη 

έξεπλα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

γεξκαληθέο ππεξαγνξέο 

Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηελεξγήζεθε ην 3ν 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. 

 

Η αγνξά θαθέ ηεο Γεξκαλίαο. 

Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Nielsen, 

θάζε γεξκαλόο θαηαλαιώλεη εηεζίσο θαηά κέζν όξν 4,2 

θηιά θαθέ. Τν 2016, θαηαλαιώζεθαλ ζηελ Γεξκαλία 

345.000 ηόλνη θόθθσλ θαθέ(ππό δηάθνξεο κνξθέο ήηνη 

αιεζκέλνο θαθέο, θόθθνη, θάςνπιεο θιπ). Ωζηόζν, ν 

ηδίξνο κεηώζεθε ζε 3,34 δηο Δπξώ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ θαθέ, ηδηαίηεξα ηνπ θαθέ θίιηξνπ θαη ηνπ 

espresso, αιιά θαη ηνπ θαθέ ζε θόθθνπο. Πιένλ 

δεκνθηιήο θαθέο ζηελ Γεξκαλία παξακέλεη ν θαθέο 

θίιηξνπ κε κεξίδην 75% πεξίπνπ επί ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο, αιιά κε κεξίδην 50% επί ηεο αμίαο ησλ 

πσιήζεσλ. Αθνινπζνύλ κε απόζηαζε νη θόθθνη θαθέ 

θαη νη θάπζνπιεο. Τν 2016, ε δήηεζε θαθέ θίιηξνπ θαη 

θαθέ ζε θάπζνπιεο κεηώζεθε ζεκαληηθά, ελώ απμήζεθε 

ε δήηεζε θαθέ ζε θόθθνπο. Μεγάιν κέξνο ηνπ θαθέ 

ζηελ Γεξκαλία δηαηίζεηαη κέζσ εθπησηηθώλ πξνζθνξώλ. 

Με 162 ιίηξα θαηά θεθαιήλ, ν θαθέο είλαη ην 

δεκνθηιέζηεξν ξόθεκα ζηελ Γεξκαλία, πξνεγνύκελν 

ηνπ κεηαιιηθνύ λεξνύ θαη ηεο κπύξαο. 

Σύκθσλα κε ηε Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία 

(DESTATIS), ην 2016, ε Γεξκαλία εηζήγαγε 1,21 εθ. 

ηόλνπο θαθέ αμίαο 3,2 δηο Δπξώ. Μεγαιύηεξνη 

πξνκεζεπηέο ηεο Γεξκαλίαο ζε θαθέ είλαη ελ ζεηξά: 

Βξαδηιία κε κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο εηζαγνκέλεο 

πνζόηεηαο 29,5%, Βηεηλάκ (24,03), Ολδνύξα(7,70%), 

Κνινκβία (5,30%), Πεξνύ (4,81%) θιπ. Τν 2016 νη 

γεξκαληθέο εηζαγσγέο θαθέ από Διιάδα αλήιζαλ ζε 

172.100 θηιά, αμίαο 1,17 εθ. Δπξώ. 

 

Η αγνξά κηθξνγεπκάησλ «snacks» ηεο Γεξκαλίαο 

Σύκθσλα κε έξεπλα ηνπ ηλζηηηνύηνπ g/d/p 61% ησλ 

γεξκαλώλ αληηθαζηζηνύλ νιόθιεξα γεύκαηα κε γξήγνξα 

κηθξνγεύκαηα (snacks). Τν θαηλόκελν παξαηεξείηαη πην 

ζπρλά (67%) κεηαμύ αηόκσλ πνπ είλαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, όπσο επίζεο 
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ζε εξγέλεδεο θαη λέα δεπγάξηα. Καηά ηνπ εηδηθνύο ηνπ 

θιάδνπ, ε ηάζε απηή ηείλεη λα πξνζιάβεη κόληκα 

ραξαθηεξηζηηθά. Κξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνώζεζε 

πξντόλησλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο είλαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζε εκθαλή ζεκεία εληόο ησλ ζνύπεξκαξθεη (θαζώο 

ε αγνξά ηνπο ιακβάλεη ζπλήζσο ρώξα παξεκπηπηόλησο 

θαη όρη πξνζρεδηαζκέλα) δίπια ζε ηκήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή (ζπλήζσο 

παξαπιεύξσο ησλ ηκεκάησλ ιαραληθώλ/θξνύησλ ησλ 

ζνύπεξκαξθεη), ε ζύγρξνλε θαη ειθπζηηθή ζπζθεπαζία 

θαη θπζηθά ε δηαθήκηζε. 

 

Καηαλάισζε άξηνπ ζηε Γεξκαλία αλά είδνο 

Καηαλάισζε άξηνπ ζηελ Γεξκαλία αλά είδνο 

Σύκκεηθην ςσκί (Mischbrot) 31% 

Ψσκί γηα ηόζη (Toastbrot) 20,8% 

Ψσκί πνιύζπνξν (Brote mit Körner & Saaten) 15,9% 

Ψσκί νιηθήο αιέζεσο (καύξν) (Vollkorn / Schwarzbrot) 10,3% 

Σηαξέλην ςσκί (Weizenbrot) 5,3% 

Ψσκί ζίθαιεο (Roggenbrot) 5,2% 

Λνηπά είδε  8,7% 

Ψσκί από αγξηνζίηαξν ή ληίλθει (Dinkelbrot) 2,2% 

Πεγή: Κεληξηθή Έλσζε Γεξκαλώλ Αξηνπνηώλ Zentralverband des 

Deutschen Bäckerhandwerks e. V. www.baeckerhandwerk.de 

 

Γεξκαληθέο εηζαγσγέο κεηγκάησλ θαη δύκεο γηα ηελ 

παξαζθεπή πξντόλησλ αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο 

ή κπηζθνηνπνηίαο (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία).  
Τν 2016 ε ρώξα καο εμήγαγε πξνο Γεξκαλία κείγκαηα 

θαη δύκεο γηα ηελ παξαζθεπή πξντόλησλ αξηνπνηίαο, 

δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο (ΚΣΟ 1901200) 

αμίαο 19,4 εθ. Δπξώ έλαληη 16,5 εθ. Δπξώ ην 2015 

(αύμεζε 17,5%). Η Διιάδα κε κεξίδην 8,2% επί ησλ 

εηζαγσγώλ ηεο Γεξκαλίαο ζε πξντόληα ηεο ελ ιόγσ 

θαηεγνξίαο θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε ζέζε κεηαμύ ησλ 

πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ. Κπξηόηεξνη πξνκεζεπηέο: Γαιιία 

(29,4%), Απζηξία (26,4%), Βέιγην (18,9%). 
Πεγή: Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (DESTATIS). 

 

Η αγνξά E-ηζηγάξσλ ζηελ Γεξκαλία 

Η αγνξά e-ηζηγάξσλ ζηελ Γεξκαλία αλαπηύζζεηαη 

ζηαζεξά ηα ηειεπηαία έηε. Σύκθσλα κε ηελ Έλσζε 

Δπηρεηξήζεσλ Δκπνξίαο E-ηζηγάξσλ, κεηαμύ 2010 θαη 

2016 ν ηδίξνο απμήζεθε από 5 εθ. Δπξώ ζε 420 εθ. 

Δπξώ. Γηα ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αύμεζε 

40%.  

Δπί ηνπ παξόληνο πθίζηαληαη ζηελ Γεξκαλία πεξί ηηο 200 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ ηνπο από ηα Δ-ηζηγάξα. Τα Δ-ηζηγάξα 

πσινύληαη ζε 400-500 εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, 

θαζώο θαη 12.000 άιια ζεκεία πσιήζεσλ (θαηαζηήκαηα 

εηδώλ θαπληζηνύ, πεξίπηεξα, ζνύπεξκαξθεη). 

Η Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Δκπνξίαο Δ-ηζηγάξσλ 

ππνινγίδεη ηνπο ρξήζηεο ζε 3,5 εθ. Ο αξηζκόο απηόο, αλ 

θαη αθόκα ρακειόο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό 

ησλ ρξεζηώλ ζπκβαηηθώλ ηζηγάξσλ, αιιά θαη ηεο 

αμηνζεκείσηεο δαπάλεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο, εθηηκάηαη 

όηη ζύληνκα ζα θζάζεη ηνλ αξηζκό ρξεζηώλ θαλνληθώλ 

ηζηγάξσλ, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε κεηώλεηαη ζηαζεξά ηα 

ηειεπηαία έηε. 

Γηαβιέπνληαο ηελ ηάζε απηή, ε εηαηξείαο Philip Morris 

International αλαθνίλσζε πξόζθαηα επέλδπζε 320 εθ. 

δνι. Η.Π.Α. γηα ηελ θαηαζθεπή ζηελ Γξέζδε 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζεξκαηλόκελσλ ξάβδσλ 

θαπλνύ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην λέν ηεο πξντόλ Iqos. 
Δπόκελν ζηξαηεγηθό βήκα ησλ εηαηξεηώλ παξαγσγήο 

ζπληζηά ε επέθηαζε ηεο δηάζεζεο ησλ ζρεηηθώλ 

πξντόλησλ ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο πώιεζεο ηξνθίκσλ. 

Σύκθσλα κε ηελ Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία 

(DESTATIS), ην 2016, ε Γεξκαλία εηζήγαγε πξντόληα 

θαπλνύ (ΚΣΟ 24) ζπλνιηθήο αμίαο 1,8 δηο Δπξώ. Τν ίδην 

ρξνληθό δηάζηεκα ε ρώξα καο εμήγαγε πξντόληα θαπλνύ 

αμίαο 12,5 εθ. Δπξώ. 

 

V. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

IFA 2017 (Βεξνιίλν, 1-6.9.2017)  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (01-06.09.2017) ε 

Γηεζλήο Έθζεζε Καηαλαισηηθώλ Ηιεθηξηθώλ θαη 

Ηιεθηξνληθώλ Δηδώλ IFA 2017 (Internationale 

Funkausstellung), ζεσξνύκελε σο ε θνξπθαία εκπνξηθή 

έθζεζε ηνπ θιάδνπ θαηαλαισηηθώλ ειεθηξνληθώλ εηδώλ 

θαη νηθηαθώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (consumer 

electronics and home appliances) ζηελ Δπξώπε θαη κία 

εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παγθνζκίσο. 

Η IFA 2017 θηινμέλεζε 1.805 εθζέηεο (έλαληη 1.823 ην 

2016), ζε ζπλνιηθό εθζεζηαθό ρώξν ζρεδόλ 160 ρηι. ηκ 

θαη 253 ρηι. εκπνξηθνύο επηζθέπηεο θαη θνηλό, αύμεζε 

5,4% ζε ζρέζε κε ην 2016 (240 ρηι. επηζθέπηεο), ην 50% 

θαη άλσ ησλ νπνίσλ, κάιηζηα, πξνεξρόηαλ από ην 

εμσηεξηθό. Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο 

ησλ δηνξγαλσηώλ, ν όγθνο ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ 

πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο IFA 2017 

απμήζεθε θαηά 200 εθαη. Δπξώ, έλαληη 2016 θαη αλήιζε 

ζε 4,7 δηο Δπξώ (IFA 2016: 4,5 δηο Δπξώ). 

Υςειό ήηαλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεζλνύο Τύπνπ, κε 

6.000 δεκνζηνγξάθνπο λα παξαθνινπζνύλ ηε Γηεζλή 

Έθζεζε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 2.800 δηαπηζηεπκέλνη 

εθπξόζσπνη Τύπνπ από 70 ρώξεο (έλαληη 50 ρσξώλ ην 

2016). 

Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζε δύν επηκέξνπο 

«ελόηεηεο» ηεο IFA 2017, ήηνη ζηηο “IFA Global 

Markets” θαη “IFA NEXT”, πνπ δηνξγαλώλνληαη 

παξάιιεια κε ηελ θπξίσο Έθζεζε: 

Η IFA Global Markets, ε νπνία δηνξγαλώζεθε πξώηε 

θνξά ην 2016, απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εκπνξηθνύο 

επηζθέπηεο θαη αληηπξνζώπνπο θαη απνηειεί δηεπξπκέλε, 

ακηγώο Β2Β «πιαηθόξκα» ζπλαληήζεσλ θαη ζύλαςεο 

επηηόπνπ ζπκθσληώλ κεηαμύ θαηαζθεπαζηώλ, 
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ζρεδηαζηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη αγνξαζηώλ ειεθηξηθώλ 

θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ, ηόζν 

εδξαησκέλσλ, όζν θαη αλεξρόκελσλ. 

Η IFA NEXT (ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δηνξγαλώλνληαη, 

επίζεο, ηα “IFA Summit” θαη “IFA Keynotes”, θαζώο 

θαη επηκέξνπο εκεξίδεο θαη παξνπζηάζεηο), απνηειεί ηνλ 

θόκβν (hub) θαηλνηνκηώλ θαη ηερλνινγηώλ αηρκήο ηεο 

Έθζεζεο. Δηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα εληόο ηεο 

Δθζέζεσο κεηαηξέπεηαη ζε ζεκείν «ζύγθιεζεο» 

εξεπλεηώλ, ηλζηηηνύησλ ηερλνινγίαο, λενθπώλ εηαηξεηώλ 

(startup) θαη ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ, όπνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαδεηθλύνληαη νη θαηλνηνκίεο ηνπ 

κέιινληνο, όρη κόλν από ηερλνινγηθήο, αιιά θαη από 

εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο. 
Πεγή: www.ifa-berlin.de  

 

CMS BERLIN 2017 (Βεξνιίλν, 19-22.9.2017) 

Η ιακβάλνπζα αλά δηεηία ρώξα Γηεζλήο Έθζεζε CMS 

BERLIN, Cleaning Management Services 2017, πνπ 

δηνξγαλώζεθε ζην Βεξνιίλν από 19 έσο 22 Σεπηεκβξίνπ 

2017, έιεμε επηηπρώο κε ξεθόξ ζε αξηζκό επηζθεπηώλ.  

Με ζέκα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ζηόρν ηελ θαηλνηνκία θαη 

ζεκεηώλνληαο 10% αύμεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνεγνύκελε CMS 2015, ζηελ CMS 2017 23.000 

βηνκεραληθνί αληηπξόζσπνη, εμ 70 θαη πιένλ ρσξώλ, 

θαζώο θαη 18.300 εκπνξηθνί επηζθέπηεο 

πιεξνθνξήζεθαλ θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ εκπνξηθή 

ρξήζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ. Οη 429 

εθζέηεο από 24 ρώξεο παξνπζίαζαλ πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ζε εθζεζηαθό ρώξν 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 29.000 ηεηξ.κέηξσλ, θαζώο θαη ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ.  

Σην πιαίζην ηεο θεληξηθήο ζεκαηνινγίαο 

«ςεθηνπνίεζε», ζηελ CMS 2017 εγθαηληάζηεθε ζε 

παγθόζκηα πξώηε εκθάληζε πιήζνο θαηλνηνκηώλ πνπ 

αθνξνύλ ηόζν κεραλήκαηα όζν θαη πξντόληα 

θαζαξηζκνύ. 

Σην πεξηζώξην ηεο Έθζεζεο (18-20 Σεπηεκβξίνπ), 

δηνξγαλώζεθε ην 22ν ζπλέδξην ηεο World Federation of 

Building Service Contractors (WFBSC), κε 540 

ζπκκεηέρνληεο από 43 ρώξεο. 

Η επόκελε Γηεζλήο Έθζεζε CMS 2019 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν από 24 έσο 27 

Σεπηεκβξίνπ 2019.  
Πεγή: www.cms-berlin.e 
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