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Δπηζθόπεζε αγνξάο  θαη ζπκπεξηθνξά θαηαλαιωηώλ 

 

ύκθσλα κε έξεπλα, ηελ νπνία εθπόλεζε ε Euromonitor, ε παγθόζκηα ηάζε γηα 

θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζα εθηνμεπζεί έσο ην 2030. Σν 56% 

απηήο ηεο θαηαλάισζεο ζα πξνέξρεηαη από ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο 

Αζίαο, ελώ ν εηήζηνο ηδίξνο ηνπ θιάδνπ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζα αλέξρεηαη ζηα 

4,8 δηζεθαηνκκύξηα επξώ. 

 

Ζ Γεξκαλία, κία ρώξα επξηζθόκελε ζηελ θαξδηά ηεο Δπξώπεο θαη κε πιεζπζκό άλσ 

ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ, είλαη δηαρξνληθά ε κεγαιύηεξε επξσπατθή αγνξά θξέζθσλ 

θξνύησλ. Σα θξνύηα (θξέζθα/θνλζεξβνπνηεκέλα/βηνινγηθά ή κε) απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαηξνθήο ησλ Γεξκαλώλ. Σν 2019 θαηαλαιώζεθαλ πεξίπνπ 

6,1 εθαηνκκύξηα ηόλνη θξνύησλ  ζηε Γεξκαλία θαη ν ηδίξνο ηνπ θιάδνπ αλήιζε  ζηα 

€ 838 εθ. 

 

Η δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ όγθνπ θαηαλάιωζεο θξνύηωλ ζηε Γεξκαλία από ην 

1990 έωο ην 2019 (ζε ρηι. ηόλνπο) 

             

                  Πεγή: Statista.de 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29107/umfrage/verbrauchsmenge-von-obst-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29107/umfrage/verbrauchsmenge-von-obst-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29107/umfrage/verbrauchsmenge-von-obst-in-deutschland/
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Όπσο πξνθύπηεη από ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

θαη Γηαηξνθήο γηα ην έηνο 2019, ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξνύησλ ζηε Γεξκαλία 

αλήιζε ζρεδόλ ζηα 73,6 θηιά, σζηόζν ε κέζε θαηαλάισζε θξνύησλ ζηε ρώξα ηείλεη 

λα κεησζεί. Σα πην δεκνθηιή, ζηνπο Γεξκαλνύο θαηαλαισηέο, θξνύηα είλαη ηα κήια, 

κε θαηαλάισζε 25,5 θηιά κήια αλά άηνκν, ελώ αθνινπζεί ε κπαλάλα κε 

θαηαλάισζε πεξίπνπ 11,4 θηιά αλά άηνκν γηα ην έηνο 2019. 

 

 

Καηά θεθαιήλ θαηαλάιωζε θξέζθωλ θξνύηωλ αλά είδνο  
– ρωξίο ηα εζπεξηδνεηδή γηα ην έηνο 2019 

 Kg/Άηνκν 

Μήια 25,5 

Μπαλάλεο 11,4  

Δπηηξαπέδηα ζηαθύιηα 4,8 

Φξάνπιεο 3,6 

Ρνδάθηλα 3,4 

Μνύξα  3,1 

Κεξάζηα 2,7 

Αριάδηα 2,6 

Φξαγθνζηάθπια, βαηόκνπξα θαη ζκένπξα 1,8 

Γακάζθελα 1,1 

Βεξίθνθα 0,8 

Λνηπά Φξέζθα Φξνύηα 13,0 

 

ύλνιν 

 

73,6 
             Πεγή: Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Γηαηξνθήο (BLE)- Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

 

Όπσο εκθαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε κεγαιύηεξε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

αθνξά ζηα κήια. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο είλαη γλσζηέο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κήισλ, όπσο ε Alte Land ηεο Κάησ αμνλίαο ζηε βόξεηα Γεξκαλία θαη ε 

πεξηνρή ηεο ιίκλεο Constance ζηε Βάδε- Βπξηεκβέξγε ζηνλ λόην. Δλώ νη 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο κήισλ (θξνύηα ηα νπνία επδνθηκνύλ πην εύθνια ζην θιίκα 

ηεο ρώξαο), παξακέλνπλ δηαρξνληθά ζηαζεξέο, ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηα εηήζηα ζηνηρεία ζπγθνκηδήο ηνπο ιόγσ ησλ ζπρλά κεηαβαιιόκελσλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.  Οη πην ζεκαληηθέο πνηθηιίεο κήισλ ζηε ρώξα είλαη νη Elstar, 

Red Prince, Jonagored θαη Braeburn. 

Δίλαη γεγνλόο όηη δελ δηαηίζεληαη όια ηα είδε θξνύησλ ζηνπο Γεξκαλνύο 

θαηαλαισηέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ επνρηαθή θαιιηέξγεηα δηαθόξσλ 

ηύπσλ θξνύησλ ζην εζσηεξηθό θαη νη κεκνλσκέλεο εηζαγσγέο από ην εμσηεξηθό, 

νδεγεί ζε κεησκέλε πξνζθνξά ή ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκώλ.  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6300/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-obst-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6300/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-obst-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6300/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-obst-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/39354/umfrage/aepfel---erntemenge-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/577521/umfrage/monatliche-verbraucherpreise-fuer-obst-in-deutschland/
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Ζ θαηαλάισζε θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνύησλ κεηώζεθε ειαθξά ην πξνεγνύκελν 

έηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ πώιεζε θαηεςπγκέλσλ θξνύησλ ε νπνία απμήζεθε θαη 

απνιακβάλεη απμαλόκελε δεκνηηθόηεηα κεηαμύ ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ. 

Δθηόο από ηελ άκεζε θαηαλάισζε θξνύησλ, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπγθνκηδήο 

θξνύησλ κεηαπνηείηαη ζε δηάθνξα πξντόληα. Ζ επεμεξγαζία θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

είλαη έλαο ζεκαληηθόο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηνπ νπνίνπ ν ηδίξνο 

αλέξρεηαη εηεζίσο ζηα € 11 δηζ. Σα πην ζεκαληηθά πξντόληα πεξηιακβάλνπλ 

θνλζεξβνπνηεκέλα θξνύηα θαη ιαραληθά, θαζώο θαη πξντόληα όπσο καξκειάδεο 

θαη ρπκνύο θξνύησλ. ηε Γεξκαλία, ε θαηαλάισζε ρπκώλ θξνύησλ αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζηα 30 ιίηξα εηεζίσο, θαζηζηώληαο ηε γεξκαληθή αγνξά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

βηνκεραλία κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζηελ Δπξώπε.  

Οη Γεξκαλνί θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλεζίζεη λα δηαζέηνπλ έλα επξύ θάζκα πξντόλησλ 

ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ γηα ηε 

ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 

Αγνξά Βηνινγηθώλ Φξνύηωλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα νη Γεξκαλνί γίλνληαη νινέλα πην επαηζζεηνπνηεκέλνη ζηα 

ζέκαηα δηαηξνθήο. Γελ είλαη ηπραίν όηη ε αγνξά βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηε ρώξα 

είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε θαη όηη ην κεξίδην ησλ βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ ζηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία απμάλεηαη ζηαζεξά. Γηα ην 2019, ην 

κεξίδην ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηε γεξκαληθή αγνξά ηξνθίκσλ αλήιζε ζην 

5,68%, θαη νη γεξκαλνί θαιιηεξγεηέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ είδαλ ηα έζνδα ηνπο λα 

απμάλνληαη θαηά 11%.  

Οη όξνη «βηνινγηθά» θαη «νηθνινγηθά» θαζώο θαη ε εηηθέηα «ειεγρόκελεο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο» είλαη λνκηθά πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε 

πνπ απαηηνύλ πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία από αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνύο βηνινγηθνύ ειέγρνπ. Δθηόο απηώλ ζηε Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη έλα πξντόλ λα ραξαθηεξηζηεί βηνινγηθό, απαηηείηαη ε ιήςε πξόζζεησλ 

πηζηνπνηήζεσλ από ηδησηηθέο εηαηξείεο (π.ρ. Bioland ή Demeter), νη νπνίεο ζπλήζσο 

έρνπλ απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πξόηππα ηεο ΔΔ. Πεξηζζόηεξα από 80.000 

βηνινγηθά πξντόληα είλαη απηή ηε ζηηγκή δηαζέζηκα ζηα γεξκαληθά θαηαζηήκαηα, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζόηεξα είλαη όζπξηα θαη θξνύηα.  

Γελ  είλαη ηπραίν όηη νη θαιιηεξγεηέο βηνινγηθώλ θξνύησλ (θπξίσο κήισλ), είδαλ ηα 

έζνδα ηνπο λα απμάλνληαη ην 2017, ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνύκελα έηε θαηά 47% θαη 

ην 2018 θαηά 4%, ρξνληά θαηά ηελ νπνία εμαηηίαο ηεο κεγάιεο μεξαζίαο ηνπ  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155477/umfrage/inlandsabsatz-von-tiefkuehlobst-und--beeren-in-deutschland-seit-2008/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37936/umfrage/umsatz-in-der-obst--und-gemueseverarbeitung-in-deutschland-seit-1995/
https://de.statista.com/statistik/studie/id/26005/dokument/markt-fuer-fruchtsaft-und-fruchtsaftgetraenke-in-deutschland-statista-dossier/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150153/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-fruchtsaft/
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θαινθαηξηνύ, κεηώζεθε κελ ε παξαγσγή, απμήζεθαλ σζηόζν νη ηηκέο, γεγνλόο ην 

νπνίν ηζνζθέιηζε ηειηθά ηα δηαθπγόληα θέξδε. 

ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2018, ε θαιιηέξγεηα βηνινγηθώλ θξνύησλ απνηέιεζε ην 20% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηε ρώξα.  

 

Δμωηεξηθό Δκπόξην Φξνύηωλ 

 

Σν κέγεζνο ηεο Γεξκαλίαο είλαη ην πην ειθπζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ρώξαο, γηα 

νπνηνλδήπνηε μέλν πξνκεζεπηή επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηή. Με 

πεξηζζόηεξνπο από 80 εθαηνκκύξηα θαηαλαισηέο, ε Γεξκαλία είλαη ε κεγαιύηεξε 

επξσπατθή αγνξά, εηζάγνληαο θξέζθα θξνύηα αμίαο € 6,1 εθ. ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 

όγθν 5,4 εθ. ηόλσλ. Απηό ην πνζνζηό απνηειεί πεξίπνπ ην 20% όισλ ησλ λσπώλ 

πξντόλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Δπξώπε εηεζίσο.  

ηαηηζηηθά Γεδνκέλα Δηζαγωγώλ – Δμαγωγώλ Φξνύηωλ ζηε Γεξκαλία γηα ηα 

έηε 2018-2019 (αμία ζε ρηι. €) 

 

 Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis – Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

 

Γεδνκέλνπ σζηόζν όηη ην επίπεδν απηάξθεηαο ζηε ρώξα αλήιζε γηα ην έηνο 2019 

κόιηο ζην 22%, αθνύ ε παξαγσγή θξνύησλ πεξηνξίδεηαη σο έλα βαζκό από ην θιίκα,  

 

2018

2019

6.218.267
6.058.850

742.041

709.706

Ειςαγωγέσ Φρούτων ςτη Γερμανία Εξαγωγέσ Φρούτων από τη Γερμανία
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παξόηη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνιιά ζεξκνθήπηα ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε Γεξκαλία 

ζπλερίδεη λα απνηειεί δηαρξνληθά θαζαξό εηζαγσγέα θξνύησλ από όινλ ηνλ θόζκν.  

Ζ παξαγσγή θξνύησλ ζηε Γεξκαλία αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκύξηα ηόλνπο 

θαηά κ.ό. ζε έλα έηνο, ρσξίο αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ 

απμεζεί νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θξνύησλ ζε όιε ηε ρώξα, ελώ γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ εθνδηαζκνύ θαη δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο δήηεζεο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα 

αύμεζε ηεο παξαγσγήο θξάνπιαο, δακάζθελσλ, αριαδηώλ, θεξαζηώλ θαη κνύξσλ.  

Δληνύηνηο θαζώο όια δείρλνπλ κόλν ε παξαγσγή κνύξσλ θαηαθέξλεη κέρξη ζηηγκήο 

λα επηδείμεη κία ζαθή αλνδηθή ηάζε ζε όξνπο όγθνπ παξαγσγήο. Πεξίπνπ ην έλα 

ηέηαξην εηζάγεηαη απεπζείαο από αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Οη πεξηζζόηεξεο εηζαγσγέο 

ηεο, θαζώο θαη ε εγρώξηα παξαγσγή θξνύησλ πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθή 

θαηαλάισζε, δεδνκέλνπ όηη κηθξό πνζνζηό εμάγεηαη ή επαλεμάγεηαη κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηε ρώξα. Απηό πνπ θπξίσο επαλεμάγεη ε  Γεξκαλία είλαη εμσηηθά θαη 

ηξνπηθά θξνύηα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε.  

Ζ Γεξκαληθή αγνξά θαηαθιύδεηαη δηαρξνληθά, θπξίσο, από θξνύηα ηζπαληθήο θαη 

ηηαιηθήο πξνέιεπζεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηξνπηθώλ όπνπ θύξηεο πξνκεζεύηξηέο ηεο 

είλαη ε Κόζηα Ρίθα θαη ε Κνινκβία). ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο νη 15 ρώξεο από ηηο νπνίεο εηζήγαγε ε Γεξκαλία, γηα ην έηνο 

2019, ηα πεξηζζόηεξα ζε αμία (ρηι. €) θξνύηα είλαη νη εμήο:  

 

Κπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο ηωλ εηζαγωγώλ θξνύηωλ ζηε Γεξκαλία γηα ην 

2019  

Α/Α Υώξα Αμία ζε ρηι. € 

1. Ηζπαλία 1.870 

2. Ηηαιία 777,1 

3. Οιιαλδία 361,6 

4. Κόζηα Ρίθα 331,0 

5. Νόηηνο Αθξηθή 261,3 

6. Κνινκβία 250,8 

7. Πεξνύ 223,1 

8. Δθνπαδόξ 218,2 

9. Βξαδηιία 180,3 

10. Υηιή 179,2 

11. Σνπξθία 171,9 

12. Μαξόθν 130,8 

13. Νέα Εειαλδία 113,2 

14. Διιάδα 93,8 

15. Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία 86,0 
             Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis – Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 
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Σα θπξηόηεξα θξνύηα ηα νπνία εηζάγεη ε Γεξκαλία από ηηο 5 πξώηεο πξνκεζεύηξηεο 

ηεο ρώξεο είλαη ηα εμήο: πνξηνθάιηα, θξάνπιεο, θαξπνύδηα, αθηηλίδηα, ζηαθύιηα, 

θεξάζηα κπαλάλεο, αλαλάδεο, αβνθάλην. 

Δηδηθόηεξα σο πξνο ηελ Ηηαιία αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζύκθσλα κε ην Ηηαιηθό 

Ηλζηηηνύην Τπεξεζηώλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αγνξά Σξνθίκσλ (ISMEA), ε ρώξα είδε ηηο 

εμαγσγέο θξνύησλ ηεο πξνο ηε Γεξκαλία λα πέθηνπλ ην 2019 θαηά 13,2%, δεδνκέλνπ 

όηη ην 2018 απνηέιεζε κία θαθή ρξνληά γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή (ηδίσο αθηηλίδην).  

Ζ πηώζε απηή σζηόζν δελ ζηάζεθε αξθεηή, ώζηε λα θάλεη ηε ρώξα λα ράζεη ην 

κεξίδηό ηεο ζηε γεξκαληθή αγνξά, δεδνκέλνπ όηη πνιιέο από ηηο εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη ηηαινί παξαγσγνί θαη έκπνξνη θξνύησλ από δηάθνξεο ρώξεο, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηεο ρώξαο καο, επί ηεο νπζίαο έγηλαλ νύησο ώζηε λα 

βαπηηζηνύλ ηηαιηθέο θαη λα επαλεμαρζνύλ ζηε ζπλέρεηα. 

Έηζη, ην ηηαιηθό αθηηλίδην, κεηά από έλα ζεξί θαθώλ εηώλ, θαηάθεξε ην 2019 λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζηε γεξκαληθή αγνξά. Όπσο εμεγεί ζηέιερνο ηηαιηθήο εμαγσγηθήο 

εηαηξείαο ζηόρνο ησλ ηηαιώλ παξαγσγώλ θξνύησλ παξακέλεη ε ζπλερήο πξνζθνξά 

κεγάιεο γθάκαο πξντόλησλ, επνρηαθώλ θαη κε. Οη Ηηαινί παξαγσγνί θξνύησλ 

βαζίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζην ηξίπηπρν ην νπνίν έρεη θαιιηεξγεζεί από ηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο ζηελ ηηαιηθή αγνξά: ‘βησζηκόηεηα ηππνπνίεζεο- θαηλνηνκία ζηελ 

παξαγσγή- ζηνρεπκέλε πξνώζεζε ζηηο αγνξέο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηώλ’. Ζ πξνώζεζε θξέζθσλ θξνύησλ απνηειεί κόλν έλα κέξνο ησλ 

πνιπάξηζκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε γεξκαληθή αγνξά. πκπιεξσκαηηθά σο πξνο 

απηέο ηα ηειεπηαία ρξόληα ππό ηελ πξσηνβνπιία ‘Made in Nature’, έξγν πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ 

θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε Ηηαιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία, νη Ηηαινί παξαγσγνί 

θξνύησλ έρνπλ ελώζεη ηηο δπλάκεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ ην brand name ησλ ηηαιηθώλ θξνύησλ ζην εμσηεξηθό θαη λα 

εδξαηώζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε απηέο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εηζαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο από ηελ Σνπξθία, ε 

νπνία ζε ζύγθξηζε κε ηε ρώξα καο εμάγεη νκνεηδή πξντόληα.  

Κπξηόηεξα θξνύηα ηα νπνία εμάγεη ε Σνπξθία ζηε Γεξκαλία 

 

Όγθνο ζε ηόλνπο Αμία ζε ρηι. € 

Κεξάζηα 32.240 101.036 

ηαθύιηα 31.138,8 61.579 

ύθα 14.217,2 44.605 

Απνμεξακέλα Βεξίθνθα 6.695,4 20.374 

Καξπνύδηα 10.425,9 6.794 

Φξάνπιεο 3.220,7 6.767 

Απνμεξακέλα Μήια 3.790,8 5.804 

Φξέζθα βεξίθνθα 3.687,1 5.446 

Μαληαξίληα 6.085,4 4.788 

Πεπόληα 5.611,3 4.741 
       Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis – Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 
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Ζ Σνπξθία βξίζθεηαη ζηελ 11
ε
 ζέζε ζε αμία εηζαγσγώλ θξνύησλ ζηε Γεξκαλία θαη 

θαηαθέξλεη λα εδξαηώζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηε γεξκαληθή αγνξά ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, αθελόο εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ νκνγελεηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δεη ζηε ρώξα 

(πιεζπζκόο άλσ ησλ 4 εθ.) θαη πξνζθέξεη πιεζώξα επθαηξηώλ ζε Σνύξθνπο 

εμαγσγείο λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε απηή, αθεηέξνπ εμαηηίαο ησλ αληαγσληζηηθώλ 

ηηκώλ ζηηο νπνίεο νη Σνύξθνη έκπνξνη θξνύησλ δηαζέηνπλ ηα πξντόληα ηνπο, ηα νπνία 

αξθεηέο θνξέο έρνπλ εηζάγεη από δηάθνξεο άιιεο κεζνγεηαθέο ρώξεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη ηεο ρώξα καο, πξνθεηκέλνπ λα βαπηηζηνύλ ηνύξθηθα θαη ύζηεξα λα 

επαλεμαρζνύλ ζηε γεξκαληθή αγνξά ζε πςειόηεξεο ηηκέο. 

 

Γηκεξέο Δκπόξην κε Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα απνηέιεζε ηελ 14
ε
 θαηά ζεηξά ρώξα πξνέιεπζεο εηζαγόκελσλ θξνύησλ 

ζηε Γεξκαλία γηα ην έηνο 2019. Ζ Γεξκαλία εηζήγαγε από ηε ρώξα καο ην 2019, 

93.073 ηόλνπο θξνύησλ ζπλνιηθήο αμίαο 93,83 εθ. €. Αληίζεηα ε Διιάδα εηζήγαγε 

από ηε Γεξκαλία 1.018 ηόλνπο αμίαο 609 ρηι. € θαη σο εθ ηνύηνπ ην εκπνξηθό 

ηζνδύγην γηα ηε ρώξα καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν έθιεηζε κε πιεόλαζκα € 82,1 εθ.  

ηαηηζηηθά Γεδνκέλα γηα ην εκπνξηθό ηζνδύγην Διιάδαο- Γεξκαλίαο ηα έηε 2015-

2019 (€ ζε ρηι.) 

 2015 2016 2018 2018 2019 

Δηζαγωγέο  

από Διιάδα 

86.977 

 

93.046 

 

90.513 

 

82.794 

 

93.830 

 

Δμαγωγέο 

ζε Διιάδα 

3.021 

 

1.202 

 

501 

 

648 

 

609 

 

Όγθνο 

Δκπνξίνπ 

89.998 

 

94.248 

 

91.014 

 

83.442 

 

94.439 

 

Δκπνξηθό 

Ιζνδύγην  

 

83.956 

 

91.844 

 

90.012 

 

82.146 

 

93.221 

 

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis – Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

 

Όπσο παξαηεξνύκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην εκπνξηθό ηζνδύγην ζηνλ θιάδν ησλ 

θξνύησλ παξακέλεη δηαρξνληθά γηα ηελ Διιάδα πιενλαζκαηηθό θαη κάιηζηα γηα ην 

έηνο 2019 παξαηεξείηαη κία αύμεζε ηεο ηάμεο 13,3% ζηηο εμαγσγέο θξνύησλ ηεο 

ρώξαο καο πξνο ηε Γεξκαλία, θάηη ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ησλ 

γεξκαληθώλ εμαγσγώλ θξνύησλ ζηελ Διιάδα θαηά 6%, ηελ αύμεζε ηνπ 

ειιεηκκαηηθνύ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ππέξ ηεο ρώξαο καο θαηά 13,4 %. ηνλ  
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παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Διιάδαο- 

Γεξκαλίαο ζηνλ θιάδν θξνύησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία: 

 

  Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis – Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα θύξηα θξνύηα πνπ εμήγαγε ε Διιάδα 

ζηε Γεξκαλία ην πξνεγνύκελν έηνο: 

Κπξηόηεξα θξνύηα ηα νπνία εμάγεη ε Διιάδα ζηε Γεξκαλία 

 

Όγθνο ζε ηόλνπο Αμία ζε ρηι. € 

Κεξάζηα 5.693,9 14.394 

Αθηηλίδηα 16.726,1 14.099 

Φξάνπιεο 5.942,8 11.269 

Πνξηνθάιηα 13.787,4 6.941 

Βεξίθνθα ζπζθεπαζκέλα 7.474,3 6.485 

Καξπνύδηα 16.169 6.122 

Κιηκεληίλεο 4.078,4 3.259 

Ρνδάθηλα 5.644,9 3.180 

Βεξίθνθα θξέζθα 2.647,7 2.649 

ύθα 252,7 1.163 
                Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis– Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

 

Παξαδνζηαθά πξσηεύνληα ειιεληθά θξνύηα όπσο ην αθηηλίδην, ηα θεξάζηα θαη ηα 

εζπεξηδνεηδή, έρνπλ θαηαθέξεη λα θαηαθηήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηε γεξκαληθή 

αγνξά. Ωζηόζν, γεγνλόο παξακέλεη όηη θξνύηα όπσο ηα επηηξαπέδηα ζηαθύιηα θαζώο 

θαη δεπηεξεύνληα (π.ρ. ζεξκνθεπίνπ) δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθόκα λα εδξαησζνύλ ζηε 

ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηώλ. Δηδηθόηεξα ζεκεηώλεηαη όηη παξαηεξείηαη έιιεηςε 

γλώζεσλ ησλ γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν θαιιηέξγεηαο ησλ 

ειιεληθώλ θξνύησλ ζεξκνθεπίνπ, ν νπνίνο απνηειεί πξόηππν ζε επξσπατθό επίπεδν, 

δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηεί σο επί ην πιείζηνλ βηνινγηθά κέζα παξαγσγήο (ρώκα 

ή/θαη θπηηθνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελεηώλ ρσξίο ιηπάζκαηα) θαη σο εθ 

ηνύηνπ έρεη θαηαζηήζεη ηε ρώξα καο κία από ηηο  ηξεηο θνξπθαίεο ζην είδνο ηεο, αθνύ 

κεηαμύ άιισλ έρεη κεδεληθό, ζρεδόλ, πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα.  
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Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ ηα δεκνζηεπζέληα, γηα ην α΄ επηάκελν ηνπ 2020, 

ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), αλαθνξηθά κε ηηο 

εμαγσγέο θξνύησλ ηεο Διιάδαο ζηε Γεξκαλία, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ ηόζν ζε όξνπο 

πνζνηήησλ όζν θαη ζε όξνπο αμίαο κεγάιε αύμεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν 

πέξζη.  

Δμαγωγέο θξνύηωλ από ηελ Διιάδα ζηε Γεξκαλία θαηά ην α΄ επηάκελν 2020 

   2019 2020 Μεηαβνιή  % 

Πνζόηεηα (ηόλνη) 55.677 58.340 4,78% 

Αμία (1.000 €) 50.935 80.769 58,57% 
Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Destatis– Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

 

Σα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, δηαρξνληθώο, ειιεληθά θξνύηα, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη 

θαη ηππνπνηνύληαη ππό απζηεξνύο όξνπο, θαηάθεξαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην momentum 

πνπ δεκηνύξγεζε ε παλδεκία θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην- Ηνύλην 2020, δηάζηεκα θαηά 

ην νπνίν μέζπαζε ν θνξσλντόο θαη δεκηνπξγήζεθε κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά γηα 

πνηνηηθά θξέζθα θξνύηα θαη σο εθ ηνύηνπ αύμεζαλ ην κεξίδην ηνπο ζηε γεξκαληθή 

αγνξά ζεκαληηθά, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηηο ηηκέο ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

 

Καλάιηα Γηαλνκήο 

 

Ο ηνκέαο ηξνθίκσλ είλαη έλαο ζεκαληηθόο θιάδνο γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία. Έλα 

ελδηαθέξνλ θαηλόκελν ζηε Γεξκαλία είλαη ε αύμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ κε έθπησζε 

(discounter markets), ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη πιένλ ην 42-45% ηνπ ζπλνιηθνύ 

θύθινπ εξγαζηώλ λσπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Σν παξαδνζηαθό καδηθό ιηαληθό 

εκπόξην έρεη κεησζεί θαηά πνιύ, δεδνκέλνπ όηη πιενλέθηεκα απηώλ ησλ εθπησηηθώλ 

ππεξαγνξώλ δελ απνηεινύλ κόλν νη αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα 

ηξόθηκα, αιιά θαη ε πξνζέιθπζε ησλ θαηαλαισηώλ κε άιινπο ηξόπνπο, π.ρ. 

πξνώζεζε πνηνηηθώλ πξντόλησλ ηα νπνία αθνινπζνύλ κελ ηηο δηαηξνθηθέο ηάζεηο θαη 

άξα είλαη πεξηζζόηεξν πγηεηλά, αιιά ηαπηόρξνλα δίλνπλ έκθαζε θαη ζε άιιεο πηπρέο 

όπσο ε ζπζθεπαζία (κέγεζνο, ρξώκα θιπ.). 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη 30 κεγαιύηεξνη ιηαλνπσιεηέο ζηε ρώξα θαηάθεξαλ λα 

απμήζνπλ ην 2019 ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπο θαηά 2,2%. Από απηέο ηηο ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα € 247,9 δηζ., ν ηδίξνο ησλ ηξνθίκσλ αλήιζε ζηα € 

206,1 δηζ. Ωο εθ ηνύηνπ ην γεξκαληθό ηνπίν ιηαληθήο είλαη ιίγν ελ πνιινίο 

θνξεζκέλν, επνκέλσο ηα πεξηζώξηα θέξδνπο βξίζθνληαη ζπλερώο ππό πίεζε. Σν 40% 

ησλ λέσλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο ππεξαγνξέο θαη ηηο 

κεγάιεο αιπζίδεο/ supermarkets.  
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Γελ είλαη δηόινπ ηπραίν  όηη πεξηζζόηεξν από ηo 50% όισλ ησλ θξέζθσλ θξνύησλ 

πνπ δηαθηλνύληαη ζηε Γεξκαλία δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ 30 

κεγαιύηεξσλ ιηαλνπσιεηώλ. Παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα όπσο νπσξνπσιεία, ιατθέο 

αγνξέο θαη  παξαγσγνί αληηπξνζσπεύνπλ κόλν ην 10% ηνπ όγθνπ πνπ δηαλέκνληαη 

ζηελ αγνξά. Ωζηόζν, θξέζθα θξνύηα όπσο π.ρ. νη θξάνπιεο δηαηίζεληαη ζε κεγάιν 

βαζκό κέζσ παξαγσγώλ. 

Οη Γεξκαλνί ιηαλνπσιεηέο εηζάγνπλ καδηθά θξέζθα θξνύηα ζε πνιύ κεγάινπο 

όγθνπο θαη πξαγκαηνπνηνύλ κόλν κηθξόο κέξνο ησλ εηζαγσγώλ ηνπο από 

επηιεγκέλνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ζην είδνο ηνπο, εηζαγσγείο. Οη εηαηξείεο δηαλνκήο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ιηαληθήο πξνκήζεηαο είλαη ζπρλά αξθεηά κεγάιεο 

θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κηα ζεηξά από πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα.  

Πξνηηκνύλ λα εξγάδνληαη κε κεζαίνπο ή κεγάινπο θαη θαιά νξγαλσκέλνπο 

αγνξαζηέο νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απζηεξέο απαηηήζεηο ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ηξνθίκσλ.  

Ζ αγνξαζηηθή θίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη εδώ θαη ρξόληα κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ ζηνλ 

θιάδν αιπζίδσλ supermarkets (Edeka, Rewe, Schwarz Group θαη Aldi) θαη θάιπςε 

γηα ην έηνο 2019 ζπλνιηθά ην 70,2% ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία 

(γηα ην έηνο 2018: 69,7%).  

 

Ληαλνπωιεηέο Σξνθίκωλ Μεξίδην Αγνξάο 2019 

Edeka 

- Δdeka (supermarket) 

- Netto (εθπησηηθό) 

24,3% 

Όκηινο Rewe  

- Rewe (supermarket) 

- Penny (εθπησηηθό) 

17,8% 

Όκηινο Schwarz   

- Lidl (εθπησηηθό) 

- Kaufland (ππεξαγνξά) 

16,4% 

Aldi 

- Süd und Nord 

(εθπησηηθά) 

11,7% 

                                Πεγή: Lebensmittel Zeitung  
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Σηκέο Ληαληθήο 

 

Ωο γλσζηόλ ηηκέο ιηαληθήο πώιεζεο θξνύησλ θπκαίλνληαη. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηα νπνία 

δεκνζηνπνηεί εβδνκαδηαίσο ν Οκνζπνλδηαθόο Οξγαληζκόο γηα ηε Γεσξγία θαη ηε Γηαηξνθή 

(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/ BLE), κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ κεγαιύηεξσλ 

θξνπηαγνξώλ ρνλδξηθήο ηεο ρώξαο (Φξαλθθνύξηε, Κνισλία, Ακβνύξγν, Βεξνιίλν, Μόλαρν) 

ηηκέο ιηαληθήο (€/θηιό) δηακνξθώλνληαη γηα ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ σο εμήο: 

- Μήια: 1,30 (Βέιγην), 1,11- 2,24 (Γαιιία), 0,70- 2,25 (Γεξκαλία), 1,10- 1,93 

(Ηηαιία), 1,00 (Κόζνβν), 2- 2,60 (Νέα Εειαλδία), 0,91- 2,20 (Οιιαλδία), 0,75 

(Πνισλία), 2,25 (Υηιή), 

- Αριάδηα: 1,05 (Βέιγην), 1,05- 1,17 (Γεξκαλία), 2,00 (Διιάδα), 1,60- 2,12 (Ηζπαλία), 

1,52- 2,31 (Ηηαιία), 0,93-  1,23 (Οιιαλδία), 1,78- 1,85 (Σνπξθία) 

- Δπηηξαπέδηα ηαθύιηα: 2,77 (Γαιιία), 2,85- 2,89  (Διιάδα), 1,54-3,11 (Ηηαιία), 

3,33 (Πεξνύ), 1,71-2,07 (Σνπξθία) 

- Φξάνπιεο: 6,60 (Γεξκαλία) 

- Γακάζθελα: 2,28 (Γεξκαλία), 2,24 (Ηηαιία), 1,56 (Μνιδαβία) 

- Αθηηλίδηα: 1,42-1,60 ( Διιάδα), 1,82- 2,75 (Ηηαιία), 2,92-3,66 (Νέα Εειαλδία) 

- Πνξηνθάιηα: 1,11- 1,50 (Ηζπαλία), 1,20- 1,48 (Νόηηα Αθξηθή),  1,28- 1,37 

(Οπξνπγνπάε ) 

- Κιηκεληίλεο: 1,10- 2,21 (Ηζπαλία), 1,20- 1,43 (Ηηαιία), 1,70 (Πνξηνγαιία)  

- Μαληαξίληα: 0,92-  1,27 (Ηζπαλία), 1,10- 1,23 (Ηηαιία), 1,95- 2,80 (Νόηηα Αθξηθή), 

2,60– 2,83 (Πεξνύ), 2,25- 2,80 (Υηιή) 

- Μπαλάλεο: 0,98– 1,32  
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πκπεξάζκαηα / Πξννπηηθέο Διιεληθώλ Πξνϊόληωλ  

 

Οη Γεξκαλνί θαηαλαισηέο, αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα, ζηξέθνληαη ζπλερώο 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε πην πγηεηλά κνληέια δηαηξνθήο. Σαπηόρξνλα, απνδεηνύλ 

πνηνηηθά πξντόληα, ηα νπνία επηζπκνύλ λα γλσξίδνπλ από πνύ πξνέξρνληαη, πώο 

παξάγνληαη, ηη θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη, ελώ παξάιιεια είλαη 

δηαζέζηκνη λα πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξν γηα απηά.  

Καηά ηε ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδν, ε παλδεκία αλάγθαζε ηνπο γεξκαλνύο 

θαηαλαισηέο λα παξακείλνπλ ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξνπο πγηεηλνύο ηξόπνπο δηαηξνθήο. Σνύην είρε σο απνηέιεζκα, ν 

θιάδνο ησλ θξνύησλ λα απνδεηρζεί γηα κία θνξά αθόκα, όηη παξά ηηο εηζνδεκαηηθέο 

δηαθπκάλζεηο θαη αβεβαηόηεηεο απνηειεί δηαρξνληθά ην ζπνπδαηόηεξν θιάδν 

δηαηξνθήο  κε ηε κεγαιύηεξε  θαηαλαισηηθή δήηεζε. 

Έηζη, παξά ην γεγνλόο όηη ε γεξκαληθή αγνξά θξνύησλ θαηαθιύδεηαη δηαρξνληθά από 

θπθινθνξία πξντόλησλ, θπξίσο ηζπαληθήο θαη ηηαιηθήο πξνέιεπζεο, ν θιάδνο ησλ 

ειιεληθώλ θξνύησλ αλέπηπμε θαηά  ην α΄ εμάκελν ηνπ 2020, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

μέζπαζε ην πξώην θύκα ηεο παλδεκίαο, κία ηδηαίηεξε δπλακηθή, ε νπνία  κπνξεί  θαη 

πξέπεη λα ζπλερίζεη λα εληζρύεηαη ζπλερώο. 

Ο βαζηθόο καο ζηόρνο είλαη λα παξακείλεη ε δηαηήξεζε κίαο θεξδηζκέλεο αγνξάο, 

όπσο απηήο ηεο Γεξκαλίαο, δηα κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο πξνβνιήο  ηεο 

εμαηξεηηθήο θήκεο ησλ ειιεληθώλ θξνύησλ. Σα ειιεληθά θξνύηα, ηα νπνία 

παξαδνζηαθά θαιιηεξγνύληαη ζύκθσλα κε όια ηα δηεζλή πξόηππα πηζηνπνίεζεο, 

πξέπεη ζπλερώο λα απνδεηθλύνπλ ζηνπο γεξκαλνύο θαηαλαισηέο, όηη ε πνηόηεηά ηνπο 

είλαη εγγπεκέλε.  

Γεδνκέλσλ ησλ πξσηόγλσξσλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ βηώλεη ν πιαλήηεο, νη 

Έιιελεο παξαγσγνί θαη έκπνξνη θξνύησλ νθείινπλ θαη κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ 

ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζπλαθόινπζα λα αμηνπνηήζνπλ έηη πεξαηηέξσ ην 

momentum ην νπνίν δηαλνίγεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ εκπέδσζε ησλ ειιεληθώλ 

θξνύησλ ζηε γεξκαληθή αγνξά. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνηθίινπο ηξόπνπο ελ 

κέζσ ηεο παλδεκίαο. 

 Όπσο έρνπλ θαηαδείμεη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ εθπνλνύληαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

γηα ηε επηιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο, θαη πώο ε 

ηειεπηαία θαίλεηαη λα επεξεάδεη, νξηζηηθά κάιινλ, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

αγνξά ηξνθίκσλ, ε ζπζθεπαζία θαη ε δπλαηόηεηα ηρλειαζηκόηεηαο ηεο πνξείαο 

ηωλ πξνϊόληωλ παξακέλεη βαζηθή παξάκεηξνο ζύκθωλα κε ηελ νπνία νη 

αγνξαζηέο επηιέγνπλ ηειηθά ηί ζα θαηαλαιώζνπλ. Φξνύηα θαη παξάγσγα απηώλ, 

ηα νπνία πξνσζνύληαη ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο, εη ην δπλαηόλ αεξνζηεγώο θιεηζηέο,  
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δίλνπλ ηελ αίζζεζε ζηνλ θαηαλαισηή όηη ππάξρεη ειάρηζηνο θίλδπλνο λα έρνπλ 

επηκνιπλζεί θαηά ηελ πνξεία ηνπο κέρξη ην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν 

επξίζθνληαη θαη άξα θαίλνληαη λα πξνηηκνύληαη από ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

Δπηπξνζζέησο, νη Έιιελεο παξαγσγνί θξνύησλ, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ ή λα επεθηείλνπλ πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ζηε 

γεξκαληθή αγνξά, απαξαίηεην είλαη όπσο πξνζαξκόζνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο ζηηο 

λέεο θαηαλαιωηηθέο ζπλήζεηεο θαη απαηηήζεηο, νη νπνίεο εηδηθά ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ, επηηάζζνπλ κεγαιύηεξε πνηθηιία θαη πγηεηλά πξνϊόληα ηα νπνία 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, κε αζθάιεηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Κάηη ηέηνην ζα 

κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα κέζσ αλαπξνζαξκνγήο θαη εκπινπηηζκνύ ηεο 

παξαγωγήο ειιεληθώλ θξνύηωλ, δηα κέζω ηεο ρξήζεο ηερλνινγηώλ νη νπνίεο 

επεθηείλνπλ ηε ζπγθνκηδή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπίζεο, νη 

θαιιηεξγεηέο θξνύησλ (βηνινγηθώλ θαη κε), κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε ειιεληθή γε, ην θιίκα ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ε ζέζε ηεο 

ρώξαο, σο πύιε εηζόδνπ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε, ώζηε 

αλαπηύζζνληαο ηα θαηάιιεια δίθηπα ζπλεξγαζηώλ, λα ελδπλακώζνπλ ηελ παξνπζία 

ηνπο ζηε γεξκαληθή αγνξά.  

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ εγρώξηα 

θαηαλάισζε θαη ηε ζύγθξηζε ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ από άιιεο ρώξεο, ηα 

ειιεληθά θξνύηα γηα ηα νπνία δηαλνίγνληαη ζεκαληηθόηεξεο πξννπηηθέο ζηε 

γεξκαληθή αγνξά, είλαη νη θξάνπιεο, ηα ξνδάθηλα, ηα επηηξαπέδηα ζηαθύιηα θαη 

ελδερνκέλσο ηα βεξίθνθα. 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη θαηλόκελα κηκεηηζκνύ από ηξίηεο ρώξεο, 

ρξήζηκν ζα ήηαλ όπσο, δηα κέζσ εθδειώζεωλ ελεκέξωζεο θαη ζηνρεπκέλωλ 

δξάζεωλ πξνβνιήο,  ηνλίδεηαη κε θάζε επθαηξία ε θαζαξόηεηα ηεο ειιεληθήο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, ε νπνία αθνινπζεί απζηεξά πξσηόθνιια ζπκκόξθσζεο, δελ 

ρξεζηκνπνηεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ θπηνθάξκαθα ή ιηπάζκαηα ελώ 

αθόκα θαη κέζα ζηα ζεξκνθήπηα θξνληίδεη λα θάλεη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γεο θαη ηνπ 

εμαηξεηηθνύ κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο. 
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Υξήζηκεο Γηεπζύλζεηο 

 

Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Γηαηξνθήο θαη Γεωξγίαο (BMEL): 

https://www.bmel.de/EN/Home/home_node.html  

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Γηαηξνθήο θαη Γεωξγίαο (BLE): 

https://www.ble.de/DE/Startseite/startseite_node.html  

Έλωζε Γεξκαλώλ Δκπόξωλ Φξνύηωλ (DFHV): https://dfhv.de/ 

Οκνζπνλδηαθή Έλωζε Παξαγωγώλ Φξνύηωλ θαη Λαραληθώλ: https://bveo.de/ 

Οκνζπνλδηαθή Έλωζε Βηνκεραλίαο Μεηαπνίεζεο  Οπωξνθεπεπηηθώλ (BOGK):  

https://www.bogk.org/ 

Γεξκαληθή Έλωζε Κεληξηθώλ Αγνξώλ: http://www.frischemaerkte.org/  

Γεξκαληθόο ύλδεζκνο Παξαγωγώλ Υπκώλ: https://www.fruchtsaft.de/  

Οκνζπνλδηαθή Έλωζε Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο Σξνθίκωλ (BVE): https://www.bve-

online.de/ 

Γεξκαληθόο ύλδεζκνο Σξνθίκωλ: https://www.lebensmittelverband.de/ 

Γηεζλήο Έθζεζε Φξνύηωλ ‘Fruitlogistica’: https://www.fruitlogistica.com/  

Δλεκεξωηηθά Portals: 

- Fruchthandel: http://www.fruchthandel.de 

- Fruchtportal: http://www.fruchtportal.de 
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