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Η αγορά τυροκοµικών προϊόντων της Γερµανίας 

 
 
 
 
 
Ι. Βασικά µεγέθη της αγοράς   
 
Η βιοµηχανία γαλακτοκοµικών της Γερµανίας είναι η πλέον ισχυρή στον κλάδο των τροφίµων. Ο 
κύκλος εργασιών της το 2006 ήταν περίπου 21 δις ευρώ, ενώ απασχολεί 32.000 εργαζόµενους. 
Επίσης η βιοµηχανία γαλακτοκοµικών είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής: οι εξαγωγές αποτελούν 
περίπου το 21% του συνόλου των πωλήσεων. Η εξωστρέφεια της γερµανικής βιοµηχανίας 
γαλακτοκοµικών ενισχύθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο 
διάγραµµα:  
 
 
 
Κύκλος εργασιών και ποσοστό εξαγωγών της Γερµανικής βιοµηχανίας γαλακτοκοµικών  

 
Αξία εξαγωγών 2006: 4,4 δισ. € 
    Σύνολο (δισ. €) 
    ποσοστό εξαγωγών (%) 
Πηγή: Milchindustrie-Verband e.V., 2007 
 
 
 
Σε ότι αφορά τα τυροκοµικά προϊόντα, µε βάση τα στοιχεία του Milchindustrie Verband e.V., η 
εξωστρέφεια είναι ακόµα πιο έντονη, δεδοµένου ότι το 34,4% της παραγωγής τυριού της 
Γερµανίας εξάγεται (όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα).  
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Παραγωγή τυριού (σε 1000 τόνους) 2005 2006 Ποσοστό µεταβολής % 

Σκληρό, ηµίσκληρο και µαλακό τυρί 994 1025 3.12 
Κουάρκ και νωπό τυρί 773 781 1.03 
Τετηγµένο τυρί (Schmelzkäse) 177 185 4.52 
Σύνολο  2048 2137 4.35 
    
Εξαγωγές τυριού (σε τόνους) 2005 2006 Ποσοστό µεταβολής % 
Προς ΕΕ 605155 698667 15.45 
Προς τρίτες χώρες  99805 120260 20.49 
Σύνολο  704960 818927 16.17 
    
Εισαγωγές τυριού (σε τόνους) 2005 2006 Ποσοστό µεταβολής % 
Από ΕΕ 435877 496599 13.93 
Από τρίτες χώρες 20202 21908 8.44 
Σύνολο 456079 518507 13.69 

 
 
Ανά είδος τυριού, οι εισαγωγές της Γερµανίας αναλύονται ως εξής:  
 
 
Εισαγωγές Ο.∆. Γερµανίας (σε τόννους)   
  2005 2006 Ποσοστό µεταβολής  

% 
ΕΕ 435.877 496.599 13,9%  
Τρίτες 
χώρες 

20.202 21.908 8,4% 
 

Τυρί, συνολικά 

Σύνολο 456.078 518.507 13,7%  
Σκληρό τυρί ΕΕ 52.901 62.1 17,4%  
 
 

Τρίτες 
χώρες 

15.944 16.83 5,6% 
 

 
 

Σύνολο 68.845 78.93 14,6%  

Τυρί τριµµένο  ΕΕ 20.59 20.056 -2,6% 
 

 Τρίτες 
χώρες 

9 10  
11,1% 
 

 Σύνολο 20.599 20.066  
-2,6%  

Ηµίσκληρο και 
ηµιµαλακό τυρί  

ΕΕ 234.087 262.752  
12,2% 

 
 Τρίτες 

χώρες 
2.642 3.654  

38,3% 
 

 Σύνολο 236.729 266.406  
12,5%  

Μαλακό τυρί ΕΕ 57.083 61.113  
7,1%  

 
 

Τρίτες 
χώρες 

1.033 824  
-20,2% 
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 Σύνολο 58.117 61.937  
6,6%  

Τετηγµένο τυρί ΕΕ 12.031 13.465 11,9%  
 
 

Τρίτες 
χώρες 

426 379 -11% 
 

 
 

Σύνολο 12.457 13.843 11,1%  

Νωπό τυρί και κουάρκ  ΕΕ 59.186 77.114 30,3% 

 
 Τρίτες 

χώρες 
147 212 44,2% 

 
 Σύνολο 59.332 77.326 30,3%  
 
 
Παρατηρούµε ότι οι κατηγορίες σκληρό και ηµίσκληρο τυρί συνιστούν το σηµαντικότερο 
κοµµάτι των εισαγωγών τυριού της Γερµανίας, ενώ σηµείωσαν το 2006 και ισχυρούς ρυθµούς 
αύξησης εισαγωγών (14,6% και 12,5% αντίστοιχα).   
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι εισαγωγές της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας από την 
Ελλάδα ανά είδος τυριού.  
 
 
Εισαγωγές Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας από την Ελλάδα 

2005 2006 Ποσοστό Μεταβολής (%)
Είδος τυριού Κιλά Ευρώ Κιλά Ευρώ Κιλά Ευρώ
Νωπό τυρί 4878 19660 5691 24924 16.67 26.78
Φέτα 421036 2268181 583967 3260053 38.70 43.73
Τυρί πρόβειο 
(εκτός από φέτα)  2349 15211 16697 85107 610.81 459.51
Ηµίσκληρο τυρί 
(π.λ >40%) 79554 368653 72917 302288 -8.34 -18.00
Σκληρό τυρί  
(π.λ. >40%) 10622 66948 6170 39543 -41.91 -40.93
Τριµµένο τυρί 9390 48686 1761 9231 -81.25 -81.04
   
Σύνολο 548654 2849534 688612 3727093 25.51 30.80
Πηγή: Statistisches Landesamt NRW, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 

  
 
Η φέτα αποτελεί µε διαφορά το κυριότερο εξαγώγιµο τυρί της χώρας µας προς τη Β. Ρηνανία 
Βεστφαλία, καλύπτοντας τα 2/3 περίπου των εξαγωγών. Μάλιστα, οι εξαγωγές της φέτας 
παρουσίασαν αύξηση το 2006, σε αντίθεση µε τις κατηγορίες σκληρό και ηµίσκληρο τυρί που 
σηµείωσαν σηµαντική πτώση.  
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ΙΙ. Τάσεις της αγοράς 
 
 
Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στη Γερµανία αυξήθηκε και το 2006, φτάνοντας στα 
22,8 kg. Έτσι η Γερµανία βρίσκεται σαφώς υψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, ο οποίος 
είναι τα 18,6 kg µε βάση τα στοιχεία της European Dairy Association.  
 
Αναλυτικά, τα τελευταία δύο έτη η κατανάλωση κατά κεφαλήν ανά είδος τυριού είχε ως εξής:  
 
Κατά κεφαλήν κατανάλωση  
(σε κιλά) 
 

2005 2006 Ποσοστό µεταβολής (%) 

Τυρί (συνολικά) 
 

22,1 22,8 3,2% 

-Σκληρό, ηµίσκληρο και µαλακό τυρί 10,5 10,9 3,8% 
 

-Νωπό τυρί και κουάρκ 9,7 9,9 
 

2,1% 

 
 
Η εξέλιξη των πωλήσεων για το διάστηµα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2007 σε σχέση µε το αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα του 2006 για τις πωλήσεις στο τµήµα self-service των supermarket οδηγεί στα 
ακόλουθα συµπεράσµατα:  
 
 
Κύκλος εργασιών σε εκ. ευρώ  

 
Ιαν - Ιουν 
2006 

Ιαν- Ιουν. 
2007 

Μεταβολή 
% 

Φέτα 74.4 79.6 6.99 
Νωπό τυρί 223.5 230.6 3.18 
Τριµµένο τυρί 123.2 124.8 1.30 
Σκληρό και ηµίσκληρο τυρί 608.3 614.5 1.02 
Σκληρό και ηµίσκληρο τυρί µε λίγα 
λιπαρά  65.8 71.5 8.66 
Μοτσαρέλα 75.4 80.8 7.16 
Τετηγµένο τυρί  187 179 -4.28 
Μαλακό τυρί 274.7 284.5 3.57 
Λοιπά  113 115 1.77 
Σύνολο Self-service 1745.3 1780.3 2.01 
Πηγή: AC Nielsen, LZ , Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 

 
 
- Το σηµαντικότερο είδος τυριού είναι το σκληρό/ηµίσκληρο τυρί (35% του κύκλου 

εργασιών). Στην κατηγορία αυτή σηµειώνεται µικρή άνοδος (1,02%) για τα υπόψιν χρονικά 
διαστήµατα.  Αξιόλογη είναι όµως η άνοδος στην κατηγορία σκληρό/ηµίσκληρο τυρί µε λίγα 
λιπαρά (8,66%), η οποία καταλαµβάνει ήδη το 4% της αγοράς. Σηµειώνεται επίσης ότι το 
80% των πωλήσεων τυριού στις κατηγορίες αυτές είναι τυρί κοµµένο σε φέτες. 

- Σηµαντική είναι η άνοδος των πωλήσεων για τη «φέτα» (περίπου 7%), κατηγορία στην οποία 
εντάσσονται λευκά τυριά από γάλα είτε αγελαδινό, είτε πρόβειο/κατσικίσιο. Το γεγονός ότι η 
ονοµασία φέτα δεν επιτρέπεται να αναγράφεται στις συσκευασίες των τυριών αυτών δεν 
αναµένεται να επηρεάσει την πορεία τους στην αγορά, όπως εκτιµά η κλαδική εφηµερίδα 
Lebensmittel Zeitung. Βάσει στοιχείων της LZ, το 70% της πωλούµενης ποσότητας φέτας 
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είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ σε σύγκριση µε τις άλλες εταιρείες κυρίαρχη στην αγορά είναι η 
Hochland µε το τυρί Patros Natur και το Patros Feta (Kolios SA). Η «φέτα» αποτελεί το 
δεύτερο (µετά τη µοτσαρέλλα) «εθνικό» τυρί, το οποίο κατακτά σηµαντικό µερίδιο της 
γερµανικής αγοράς. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης για φέτα 
από πρόβειο γάλα είναι υψηλότερος από ότι για τα λευκά τυριά τύπου φέτας συνολικά, και 
εκτιµάται ότι σύντοµα το ποσοστό των πωλήσεων της θα ανέλθει στο 20% του συνόλου των 
πωλήσεων της κατηγορίας αυτής.  Συνάγεται εποµένως ότι το ζητούµενο προκειµένου να 
αυξηθούν οι ελληνικές εξαγωγές φέτας είναι να συνδυαστεί η υψηλή ποιότητα µε συσκευασία 
υψηλών προδιαγραφών (τόσο από αισθητική, όσο και από πρακτική άποψη) και µε δράσεις 
προβολής του προϊόντος.       

- Στη δεύτερη και τρίτη θέση των προτιµήσεων των γερµανών καταναλωτών έρχονται το 
µαλακό και το νωπό τυρί, αντίστοιχα. Για αυτά τα είδη τυριών, το ποσοστό της πωλούµενης 
ποσότητας µε ιδιωτική ετικέτα είναι 50% και 40% αντιστοίχως, ποσοστό σηµαντικά 
χαµηλότερο από ότι για τη φέτα.   

 

Κύκλος εργασιών ανά είδος τυριού 

4%

13%

7%

35%
4%

5%

10%

16%

6%

φέτα

νωπό τυρί

τριµµένο τυρί

σκληρό και ηµίσκληρο τυρί

σκληρό και ηµίσκληρο τυρί µε λίγα
λιπαρά 
µοτσαρέλα

λιωµένο τυρί 

µαλακό τυρί

λοιπά 

 
 
 
 
ΙΙΙ. ∆ιανοµή 
 
Στα γερµανικά supermarket το τυρί πωλείται είτε στο τµήµα self service (συσκευασµένο από τον 
παραγωγό [Herstellermarke], ή από τον χονδρέµπορο/διανοµέα για λογαριασµό της αλυσίδας 
supermarket [Eigenmarke ή Hausmarke ή Handelsmarke]),  είτε ασυσκεύαστο.  
 
Η πρώτη κατηγορία (πωλήσεις στο τµήµα self-service) αποτελεί το συντριπτικά µεγαλύτερο 
κοµµάτι της αγοράς (περίπου το 85% των πωλήσεων) και µάλιστα τα ποσοστά της βαίνουν 
αυξανόµενα κατά την τελευταία πενταετία. Έτσι, για τα τυροκοµικά προϊόντα, η σηµασία της 
ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι στο σύνολο των ειδών super-market (30% της 
αγοράς, βάσει στοιχείων της  Metro AG).  
 
Μεταξύ των πωλήσεων στο τµήµα self-service, τη µερίδα του λέοντος για τις πλέον σηµαντικές 
κατηγορίες τυριών κατέχουν οι ιδιωτικές ετικέτες των supermarket: 70% για τα τυριά τύπου 
φέτας, 50% για το µαλακό τυρί, 40% για το νωπό τυρί, 70% για τη µοτσαρέλλα, και 66% για το 
τριµµένο τυρί. 
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Οι ιδωτικές ετικέτες των σηµαντικότερων αλυσίδων supermarket είναι:  
- Rewe (4 ετικέτες): Rewe Marke, ja!, Brandenburg, Füllhorn.  
- Edeka (2 ετικέτες):  Edeka Mibell,  Gut und Günstig.   
- Kaisers’ Tengelmann (4 ετικέτες): Birkenhof, A&P (Attraktiv und Preiswert), Naturkind 

(βιολογικά προϊόντα), De Niro (ιταλικά προϊόντα). 
 
Η ίδια τακτική ακολουθείται και στο τµήµα χονδρικής πώλησης όπου η EDEKA έχει τις σειρές 
προϊόντων Topkauf και  Mibell, η Rewe την ετικέτα Honneurs, και το Metro τις σειρές προϊόντων 
Metro Quality και Grünes Land (για τα πιστοποιηµένα βιολογικά).  
 
 
 
 
  
  


