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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ TH EΛΛΑΔΟ ΣΟ ΝΣΤΕΛΝΣΟΡΥ 

 ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

  

 

Κανάλια διανομής φρούτων και λαχανικών στη Γερμάνια.  

Επισκόπηση – Πρόσφατες εξελίξεις. 

 

 
 

 

 Το Γραθείο μας, ζηα πλαίζια ηης ζημανηικόηαηης για ηην Ελλάδα Διεθνούς 

Εκθέζεως ANUGA 2015, επικαιροποίηζε παλαιόηερες αναθορές ηοσ ζηο θέμα ηων 

καναλιών διανομής θρούηων & λατανικών ζηην Γερμανία. Όπως θα γίνει ανηιληπηό 

από ηην ανάγνωζη οι εν λόγω πανίζτσροι δίασλοι διανομής εν πολλοίς καθορίζοσν ηην 

προζθορά, ηην επάρκεια και ζίγοσρα ηις ηάζεις ηης εν λόγω αγοράς.  

 
 

Μαρία Βασιλάκη  

Ιάκωβος Κολλάρος 
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Η αγορα φρούτων και λαχανικών ςτη Γερμανία  

Α. Επιςκόπηςη αγοράσ 

 

 Ζ Γεξκαλία κε πιεζπζκφ, πεξίπνπ 82 εθ. θαηνίθνπο (16% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ) θαη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο θαηέρεη εγεηηθή ζέζε 

ζηελ αγνξά ηνπ ηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Οη πσιήζεηο ζην ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ 

πξνζεγγίδνπλ ηα 148 δηο €. Ζ Γεξκαλία είλαη ν 6
νο

 κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ηξνθίκσλ 

ζηελ ΔΔ  θαη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο θξνχησλ.  

 

 Οη Γεξκαλνί θαηαλαιψλνπλ θαηά κέζν φξν 8,5 εθ. ηφλνπο θξνχησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ζε θνλζέξβα). ε γεληθέο γξακκέο πξνηηκνχλ ηα 

θξέζθα θξνχηα έλαληη ησλ απνμεξακέλσλ, ελψ παξάιιεια θαηαλαιψλνπλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ρπκνχο θξνχησλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρσξα ηεο Δπξψπεο.  

 

 Σα θξνχηα κε ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε είλαη νη κπαλάλεο, ηα κήια, ηα 

πνξηνθάιηα, ηα ζηαθχιηα θαη ηα καληαξίληα. Ωζηφζν νη Γεξκαλνη πξνηηκνχλ θαη 

εμσηηθά θξνχηα φπσο κάλγθν, θξνχηα ηνπ πάζνπο θαη αβνθάλην. 

 

  Ζ ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηαλαισηή θξνχησλ, απνξξέεη 

πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ, παξά ιφγσ ηεο πςειήο θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζεο, ε νπνία απφ ην 2005 παξνπζηάδεη πηψζε ιφγσ ηνπ ηζρπξνπ 

αληαγσληζκνχ απφ γιπθίζκαηα θαη άιια ζλαθ. Σα ηειεπηαία έηε ππάξρεη ζηξνθή 

πξνο έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ην θξάηνο γηα 

ηελ θαηαλάισζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Ζ πξνψζεζε 

ηνπ ζιφγθαλ  “5 am Tag” απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο ρψξαο ελζαξξχλεη ηελ 

θαηαλάισζε 5 κεξίδσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ηελ εκέξα θαη έρεη ήδε θαζηεξσζεί 

απφ ην 2002.   

        
 

Β. Συμπεριφορά Γερμανών καταναλωτών 

 

 Οη Γεξκαλνί είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα ηηκήο, σο εθ 

ηνχηνπ νη εμαγσγέο θαζίζηαληαη δχζθνιεο θαηα ηε δηαξθεηα ηνπ peak ησλ επνρηαθψλ 

θξνχησλ, φηαλ δειαδή νη ηηκέο είλαη ζρεηηθά ρακειέο. Γεληθά νη Γεξκαλνί 

θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα θαηαλαισλνπλ πξντφληα εληφο επνρήο. Ζ ζηξνθή ζηελ 

θαηαλάισζε εγρψξηα παξαγφκελσλ πξντνλησλ έρεη επίζεο θεξδίζεη έδαθνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Απν ηελ άιιε αξθεηνί θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ ηελ πνηθηιία 

εμσηηθψλ θξνχησλ ή επηζπκνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο θξνχηα 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  
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Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη κεξηθέο εηαηξείεο / ζνχπεξ κάξθεη δηαθεκίδνπλ  

επνρηαθά πξντφληα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπνπ νη ηηκέο είλαη ζηαζεξά 

πςειφηεξεο (εθηφο επνρήο) θαη ζπλεπψο πξντφληα φπσο θξάνπιεο ή θεξάζηα κπνξεί 

λα έρνπλ πςειφηεξε αλαινγηθά απφδνζε θαηαλαιηζθφκελα φκσο ζε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο.  

 
Παραγωγή και καηανάλωζη: ζε 1000 ηόνοσς    

   

Παραγωγή 
 

Ειζαγωγές 
 

Εγτώρια καηανάλωζη 
 

% εγτώριας καηανάλωζης 
  

       
 

 Μήλα  844  1,395  2,239  37.7  
 

 Ατλάδια 44 191 235 18.5  
 

 Κεράζια  52  143  195  26.6  
 

 Δαμάζκηνα 57 43 100 57.1  
 

 Ροδάκινα  -  68  68  -  
 

 ηαθύλια - 481 481 -  
 

 Φράοσλες  147  164  311  47.3  
 

            

Πηγή: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (www.ngg.net) 
 
 

 Οη Γεξκαλνί θαηαλαισηέο επηιέγνπλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

ζπζθεπαζίεο. Δπηπιένλ απμάλεηαη δηαξθψο ε θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

πκβαηηθά πξντφληα ζε θπζηθή κνξθή επίζεο αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, π.ρ. πνιινί επηιέγνπλ λα αγνξάδνπλ ρχκα θξνχηα απφ απηά πνπ είλαη 

ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία. Δληνχηνηο ε αλαινγία πξνζπζθεπαζκελσλ θξνχησλ ζηελ 

αγνξά απμάλεηαη ηδηαίηεξα ζε discounter super markets (ΑLDI-LIDL). 

 

Γ. Ειςαγωγέσ 

 

 Ζ αγνξά Φξνχησλ θαη ιαραληθψλ ηεο Γεξκαλίαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο δηφηη κφλν ην 1/5 ησλ θξνχησλ θαη ην 1/3 ησλ 

ιαραληθψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε Γεξκαλία παξάγνληαη επηηνπίσο. 

 Πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ εηζαγσγψλ θξνχησλ ζηε Γεξκαλία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία κε ηε Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία λα 

αθνινπζνχλ ζε ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε αληίζηνηρα. Σελ Πέκπηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε 

Πνισλία θαη ηελ έθηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε ρψξα καο γηα ην 2014 ηφζν ζε φξνπο 

πνζφηεηαο, φζν θαη ζε φξνπο αμίαο. 

 

 Παξφιν πνπ ε Γεξκαληα παξαγεη ζεκαληηθν αξηζκν θξεζθσλ θξνπησλ, ε 

απηαξθεηα πνηθηιεη κεηαμπ 10-15%. Σα πξψηα πέληε θξνχηα πνπ παξάγνληαη είλαη: 

1. Μήια,  

2. Φξάνπιεο, 

3.  Αριαδηά, 

4.  Κεξάζηα θαη  

5. Γακάζθελα.  Λφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ παξάγνληαη ηξνπηθά θξνχηα αιια 

εηζαγνληαη απν νιν ηνλ θνζκν. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγψλ εθηφο απφ ηηο 

κπαλάλεο πξνέξρνληαη απν ρσξεο ηεο ΔΔ κε ηελ Ηζπαλία, Οιιαλδία θαη Ηηαιία 

λα εηλαη νη ζεκαληηθφηεξνη πξνκεζεπηεο.  
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Δ. Συςκευαςια και Waste Avoidance Law/Green Dot 

 

 Ο λφκνο γηα ηε ζπζθεπαζία θαη απνθπγή δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ -

Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen, or 

VerpackV- επηθπξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.  

 Δλψ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην λφκν ηα πξντφληα λα θέξνπλ ην ζήκα Green 

Dot (Der Grüne Punkt), είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα εληαρζεί έλα πξντφλ ζηε γεξκαληθή 

αγνξά ρσξίο απηφ.  

 Σππηθά ν παξαγσγφο ή ν εηζαγσγέαο (θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο) 

θαηαβάιεη έλα αληίηηκν θαη εηζέξρεηαη ζε ζπκθσλία δαλεηνδφηεζεο ε νπνία θαη παξέρεη 

ζηελ αδεηνδνηνπκελε εηαηξεία ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ 

ζήκαηνο Green Dot.  

Γηα επηπιενλ πιεξνθνξηεο κπνξεη λα εξζεη θαλεη ζε επαθε κε ηηο αθνινπζεο εηαηξεηεο: 

 

 Duales System Deutschland GmbH (DSD) http://www.gruener-

punkt.de/en/corporate/company.html 

 Frankfurter Strasse 720-726  

 D-51145 Köln, Germany  

 Tel: (+49-2203) 937-0  

 Fax: (+49-2203) 937-190 or 495  

 

 BellandVision GmbH, Pegnitz - www.bellandvision.de 

 

 EKO-PUNKT GmbH, Mönchengladbach - www.eko-punkt.de 

  

 INTERSEROH Dienstleistungs-GmbH, Köln - www.interseroh.de 

  

 Landbell AG, Mainz - www.landbell.de  

 

 Reclay VFW GmbH & Co. KG, Köln – www.reclay-group.com  

 

 Veolia Umweltservice GmbH, Hamburg - http://www.veolia-umweltservice.de 

 

 

Ε. Κανάλια διανομήσ φρέςκων φρούτων ςτη Γερμανία 

 

Ι. Λιανεμπόριο 

 
Ζ γεξκαληθή αγνξά θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 75% ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Πεξίπνπ ην 20% ηεο αγνξάο είλαη ην κεξίδην ησλ κηθξψλ 

καλάβηθσλ θαη ππαίζξησλ ιατθψλ αγνξψλ, ελσ ην ππφινηπν 3-5% αθνξά ηελ 

θαηεγνξία  HoReCa  (θαηαζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θιπ) κέζα απφ ηα θχξηα θαλάιηα 

δηαλνκήο ζηε Γεξκαλία. 

Σν ζεκαληηθφηεξν θαλάιη δηαλνκεο γηα ηα εηζαγφκελα θξνχηα είλαη νη κεγάινη 

εηζαγσγείο / δηαλνκείο, νη νπνίνη δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ηνπο απεπζείαο ζηηο αιπζίδεο 

ιηαληθεο. Οη ππαίζξηεο (ιατθέο αγνξέο), ηα καλάβηθα θαη ηα κεκνλσκέλα 

θαηαζηήκαηα θαη HoReCa πξνκεζεπνληαη ηα πξντφληα ηνπο θαηά θχξην ιφγν απφ 

http://www.gruener-punkt.de/en/corporate/company.html
http://www.gruener-punkt.de/en/corporate/company.html
http://www.bellandvision.de/
http://www.eko-punkt.de/
http://www.interseroh.de/
http://www.landbell.de/
http://www.reclay-group.com/
http://www.veolia-umweltservice.de/


6 

 

κεζαίνπ κεγέζνπο ρνλδξεκπφξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 18 αγνξέο ρνλδξηθήο 

(ιαραλαγνξέο – Grossmaerkte)  πνπ θαηαλέκνληαη ζε φιε Γεξκαλία.  

 

 Γεληθά ην θαλάιη ρνλδξηθήο δηαλνκήο είλαη ζε παξαθκή, θαζψο ηα 

κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα πνπ είλαη νη θχξηνη πειάηεο ηνπο είλαη θάησ απφ 

αζθπθηηθή πίεζε απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 

πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο απφ κεγάινπο εηζαγσγείο/δηαλνκείο. 

 

 Οη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ιηαληθήο ζηε Γεξκαλία εηλαη νη Edeka, 

Schwartz-Gruppe (Lidl θαη Kaufland) θαη Rewe θαη Aldi. Ζ κεγαιχηεξε αιπζίδα 

ιηαληθήο discounter (εθπησηηθνχ) είλαη ε Aldi, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Lidl. 

 

 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα, νη αιπζίδεο discounters 

θπξηαξρνχλ ζην ιηαλεκπφξην θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηε Γεξκαλία θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ  ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ησλ θξνχησλ θαη 

ησλ ιαραληθψλ. Οη αιπζίδεο discounters ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, απινχζηεξε ζπζθεπαζία θαη ηππνπνίεζε θαη πνιχ 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο.  

 Οη non discounters αιπζίδεο (supermarkets, hypermarkets) έρνπλ επίζεο 

πςειφ κεξίδην αγνξάο  σο εθ ηνχηνπ νη αιπζίδεο ιηαληθήο έρνπλ επνκέλσο κεξίδην 

πνπ πξνζεγγίδεη φπσο πξναλαθέξζεθε ην 70% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αγνξάο. 

 Όπσο πξναλαθεξζεθε ηα καλάβηθα, νη ππαίζξηεο, ιατθέο αγνξέο θαη νη 

απεπζείαο πσιήζεηο ιηαληθήο ησλ παξαγσγψλ έρνπλ ρακειφηεξε ζεκαζία σο θαλάιη 

δηαλνκήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, πξαγκαηνπνηψληαο αζξνηζηηθά ιηγφηεξν απφ ην 

20% ησλ πσιήζεσλ. 

 

Καναλια διανομής θρέζκων θρούηων ζηη Γερμανία

Υπαιθριες αγορές

4%

Άλλα

3%
Παραγωγοι

2%

Μαναβικα

2%

Supermarkets

20%

Hypermarkets

15%

Discounters

54%

Discounters

Hypermarkets

Supermarkets

Μαναβικα

Υπαιθριες αγορές

Παραγωγοι

Άλλα

 
Πηγη: Fruchthandel Directory 2013 
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Σν θαησηέξσ δηάγξακκα εμεηδηθεχεη ην πιήξεο θχθισκα παξαγσγήο & δηαθίλεζεο 

θξνχησλ & ιαραληθψλ ζηελ Γεξκαλία απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. 

 

 
 

 

 

ΙΙ. Ειςαγωγείσ / ∆ιανοµείσ (Χονδρεμπόριο) 

 

 Οη εηαηξείεο ρνλδξηθήο (Grossmaerkte) εηζάγνπλ ηα πεξηζζφηεξα θξνχηα θαη 

κεηά ηα δηαλέκνπλ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο ή ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο. Μηθξά καλάβηθα 

αγνξάδνπλ ηα πξνηφληα ηνπο απεπζείαο απφ ηηο αγνξέο ρνλδξηθήο.  

 

 ε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη απνθιεηζηηθή ζρέζε ζπλεξγαζίαο µεηαμχ 

εηζαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη αιπζίδαο ιηαλεµπνξίνπ. Μεγάιεο εηαηξείεο φπσο Edeka, 

Aldi, Lidl, Rewe έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο πνπ ηηο πξνκεζεχνπλ κε 

θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά. Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ πξαθηηθψλ απηψλ : 

 
 Edeka Fruchtkontor: http://www.edeka.de/unsere-marken/produktqualitaet/obst-und-

gemuese/edeka-fruchtkontor/fruchtkontor.jsp  

 Cobana Fruchtring GmbH, http://www.cobana-fruchtring.com 

 Aldi: http://www.aldi.de 

 Lidl: http://www.lidl.de  

  

 εκεηψλεηαη θαη ε ηάζε ηα ηειεπηαία έηε ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ κε 

παξαγσγνχο, ηφζν εληφο Γεξµαλίαο φζν θαη εθηφο ζπλφξσλ (“παξαγσγή θαηά 

παξαγγειία”, ε Vetragsanbau), αιιά θαη ε ηάζε αγνξάο κεξηδίνπ ζε παξαγσγηθέο 

εηαηξείεο πρ. ε Rewe εμαγφξαζε ην 2008 πνζνζηφ 25% ηεο ηζπαληθήο εηαηξείαο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ Campina Verde).  

 

 Απνθιεηζηηθφο πξνµεζεπηήο ηεο Rewe, κέρξη ην 2007 ήηαλ ε ηηαιηθή εηαηξεία 

Bocchi, ε νπνία κεηά ην 2008 ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Univeg Group θαη απφ ην 2008 

μεθίλεζε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηε Rewe. Σα ηειεπηαία πάλησο έηε ε Rewe κέζσ ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο Eurogroup πξνκεζεχεη απεπζείαο κε θξνχηα θαη ιαραληθά 

ηα θαηαζηήκαηα ηεο.  

 

 Ζ εηαηξεία OGL Food Trade πξνµεζεχεη απνθιεηζηηθά ηελ αιπζίδα 

http://www.edeka.de/unsere-marken/produktqualitaet/obst-und-gemuese/edeka-fruchtkontor/fruchtkontor.jsp
http://www.edeka.de/unsere-marken/produktqualitaet/obst-und-gemuese/edeka-fruchtkontor/fruchtkontor.jsp
http://www.cobana-fruchtring.com/
http://www.aldi.de/
http://www.lidl.de/
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discounter Lidl.  πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα fruitnet.com  ε αιπζίδα 

επηδηψθεη λα παξαθάκςεη ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη λα ζπλάςεη απεπζείαο γξακκή 

εθνδηαζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα πεξίπνπ 1.000 ηφλσλ κπαλάλαο ηελ εβδνκάδα. Απφ 

πέξπζη έλα λέν θέληξν δηαλνκήο ζην Kempen, 30 ρικ απφ ην Νηχζζειληνξθ 

πξνκεζεχεη κε θξνχηα θαη ιαραληθά φια ηα θαηαζηήκαηα Lidl ηεο ρψξαο, κε ηνλ 

εηζαγσγέα OGL λα αζρνιείηαη κε φιεο ηηο εηζαγσγέο θξέζθσλ θξνχησλ /ιαραληθψλ 

απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ απφθαζε γηα δεκηνπξγία απεπζείαο γξακκήο εθνδηαζκνχ κε 

κπαλάλεο νθείιεηαη ζηελ πξφζθαηε αλαθνηλσζε ηνπ αληαγσληζηή Aldi γηα απεπζεηαο 

επίζεο εθνδηαζκφ κε ην ζπγθεθξηκέλν θξνχην. ( 

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/11586/lidl-going-direct-on-banana-sourcing) 

 

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

νξηζµέλσλ ζπλεηαηξηζµψλ παξαγσγψλ θαη ζην ρψξν ηνπ ρνλδξεµπνξίνπ. Ο 

Γεξκαληθφο ζχλδεζκνο αγξνηψλ-Deutscher Bauernverband e.V. είλαη ν βαζηθφο 

νξγαληζκνο πνπ αληηπξνζσπεπεη ηνπο γεξκαλνπο αγξφηεο, κε 300 πεξίπνπ ηνπηθα 

παξαξηήκαηα ζε φια ηα  θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο  πγθεθξηκέλα, ν ελ ιφγσ 

ζχλδεζκνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκεα 

θαζψο θαη ηε ζπρλή δηακφξθσζε ηηκψλ κέζσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, δηνρεηεχεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ δεκηνπξγία ζπιινγηθήο ζηήξημεο ησλ γεξκαλψλ αγξνηψλ.  

πκπιεξσκαηηθά ζην θχθισκα ηεο παξαγσγήο & εκπνξίαο δξνπλ θαη δηάθνξνη 

ζπλεηαηξηζκνί αγξνηψλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ή εμαγνξάδνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

άιιεο εηαηξείεο.  

 
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο εηαηξείαο Landgard 

https://www.landgard.de/ , ε νπνία αλήθεη θαηά 100% ζε παξαγσγνχο. Σν 2008 ε 

εηαηξεία εμαγφξαζε ηνλ φµηιν Vetter, http://www.peter-vetter.com/, ελψ ζηηο αξρέο 

ηνπ 2011 εμαγφξαζε ηελ εηζαγσγηθή Walter Pott GmbH / Leverkusen 

http://www.walterpott.de/,  ηδξπηηθφ µέινο ηνπ ζπλεηαηξηζµνχ Cobana Fruchtring, µε 

ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ησλ εηζαγσγψλ θξνχησλ απφ ηε λφηηα Δπξψπε. 

 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε Gemüsering http://www.gemuesering-

stuttgart.de/, ζπλεηαηξηζµνχο παξαγσγψλ θαη εηαηξεηψλ δηαλνµήο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ. Σν 2011 ε εηαηξεία εμαγφξαζε ην 1/3 ηεο εηαηξείαο VanWylick, µηαο απφ 

ηηο µεγαιχηεξεο εηαηξείεο εηζαγσγήο θαη δηαλνµήο ζηε Γεξµαλία, ελψ µεξίδην 1/3 

απέθηεζε ν ηξιαλδηθφο φµηινο Fyffes Dublin http://www.fyffes.ie , πνπ ήδε δηαζέηεη 

παξνπζία ζηε Γεξµαλία µε ηελ Fyffes Interweichert, Hamburg γηα ηελ εηζαγσγή 

ηξνπηθψλ θξνχησλ. 

 

ΙΙΙ. Οι Αγορέσ χονδρικήσ Grossmärkte- Zentralmärkte - Frischmärkte. 

 

 Οη αγνξέο ρνλδξηθήο ζηε Γεξκαλία θαηαιακβάλνπλ ζπλ. έθηαζε 2.700.000 

ηεηξ.κ., ελψ ζε απηέο εξγάδνληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 21.000 άηνκα απνηεινχκελεο απφ 

πιείζηεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδνληαη εθεί.  

Πεξίπνπ ην 20% φισλ ησλ θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πσινχληαη κέζσ απηνχ 

ηνπ θαλαιηνχ.  

 Οη 18 ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο αγνξέο απηέο είλαη νξγαλσκέλεο ζην πιαίζην 

ηνπ ζχλδεζκνπ GFI – Frischemarkte Deutschland: ζπλνιηθά νη αγνξέο απηέο 

αξηζκνχλ 2.750 ρνλδξεκπνξηθέο/εηζαγσγηθέο εηαηξείεο θαη πεξίπνπ 55.700 πειάηεο, 

θπξίσο επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ, εζηηαηφξηα/ catering αιιά θαη ππαίζξηνπο πσιεηέο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. πκθσλα κε ζηαηηζηηθα ζηνηρεία ηεο GFI Frishmarkte, ν 

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/11586/lidl-going-direct-on-banana-sourcing
https://www.landgard.de/
http://www.peter-vetter.com/
http://www.walterpott.de/
http://www.gemuesering-stuttgart.de/
http://www.gemuesering-stuttgart.de/
http://www.fyffes.ie/
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εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αγνξέο ρνλδξηθήο αλέξρεηαη ζε 

10,3 δηο€, εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  (74%) 7,6 δηο € αθνξά δηαθίλεζε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. (ζεκεηψλεηαη φηη δηαθηλνηχλ θαη άιια πξντφληα φπσο 

κπαραξηθά, πνηά θ.α.) 

 Οη κεγαιχηεξεο αγνξέο ρνλδξηθήο ηεο Γεξκαλίαο είλαη απηέο ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, Μφλαρν,Ακβνχξγν, Βεξνιίλν θαη Φξαλθθνχξηε, ελψ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Β. Ρελαλίαο Βεζηθαιίαοιεηηνπξγνχλ πνιιέο κηθξφηεξεο αγνξέο, ζηηο πφιεηο 

Dusseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Koln. 

 

 χκθσλα κε αλαιπηέο ηεο αγνξάο (Fruchthandel.de) oη ρνλδξέκπνξνη ησλ 

αγνξψλ απηψλ πξνηηκνχλ ζπλήζσο ηελ εηζαγσγή κηθηψλ θνξηίσλ (απνθεχγνληαο ηα 

ακηγή) πνπ αγνξάδνπλ απφ κεγάιεο αγνξέο ρνλδξηθήο ησλ ρψξσλ παξάγσγεο φπσο ε 

Perpignon ζηελ Γάιιηα, πνπ εηδηθεχεηαη ζε Ηζπαληθά πξντφληα ε  Verona ζηελ Ηηαιία. 

 

 Οη αγνξέο ρνλδξηθήο αθνινπζνχλ ζπλήζσο ηα ζνππεξ-κάξθεη ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο παιέηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο ελψ νη εηδηθνί ηεο αγνξάο εθηηκνχλ πσο 

ε αγνξά ρνλδξηθήο βξίζθεηαη ζε πηψζε. Σν ελ ιφγσ θαλάιη δηαλνκήο δέρεηαη ηζρπξή 

πίεζε ινγσ ηεο απμαλφκελεο θπξηαξρίαο ζηελ αγνξά ησλ ιηαλέκπνξσλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο απφ κεγάινπο εηζαγσγείο, ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο αγνξάδνπλ απεπζείαο απφ ηελ πεγή. 

Πωληηές αγορών χονδρικής %

Παραγωγοί

24%

Φονδρέμποροι/ειζα

γωγείς

66%

Πάροτοι 

σπηρεζιών 

10%

Παραγωγοί

Φονδρέμποροι/ειζαγωγείς

Πάροτοι σπηρεζιών 

 
Πεγή: GFI Frischemarkte Deutschland 

 

 
 



10 

 

Αγοραζηές αγορών χονδρικής %

Εζηιαηόρια

26%

Έμποροι ζε 

(λαϊκές) σπαίθριες 

αγορές

40%

Καηαζηημαηα 

λιανικης

34%

Εζηιαηόρια

Έμποροι ζε (λαϊκές)
σπαίθριες αγορές

Καηαζηημαηα λιανικης

 Πηγή: GFI Frischemarkte Deutschland 
 

Κύκλος εργαζιών αγορών χονδρικής ζε δις €

Άλλα Τρόθιμα

13%

Φρούηα και 

λατανικά

73%

Άνθη και Φσηά

4% Ιτθσηρά και Κρεας

10%

Άνθη και Φσηά

Ιτθσηρά και Κρεας

Άλλα Τρόθιμα

Φρούηα και λατανικά

 
Πηγή: GFI Frischemarkte Deutschland 
 

ΣΤ. Εμπορικέσ Εκθέςεισ ςτην Γερμανία  

 

1. Fruit Logistica  
            

http://www.fruitlogistica.de   

1. Biofach 

http://www.biofach.de  

 

  

 

Ζ. Συμπεράςματα 

 Με πιεζπζκφ 82.5εθ. θαηνίθνπο, ε γεξκαληθή αγνξά είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ 

ΔΔ θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εκπνξηθνχο ηεο 

εηαίξνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε γεσξγία δηαηεξεί έλα κηθξφ πνζνζηφ (θαη κάιηζηα 

κε θζίλνπζα ζπκβνιή) ζην ΑΔΠ ηεο βηνκεραληθήο ρψξαο, ε βηνκεραλία κεηαπνίεζεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηελ απαζρφιεζε.  

http://www.fruitlogistica.de/
http://www.biofach.de/
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πλνιηθά, 4,7 εθ. άλζξσπνη απαζρνινχληαη ζηελ βηνκεραλία κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, πνζνζηφ 11,2% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο απηήο. 

 Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ γεσξγηθψλ αγνξψλ, ε αγνξά ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη επίζεο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Γεξκαληθή βηνκεραλία κεηαπνίεζεο. 

 Ο βαζκφο απηάξθεηαο πνπ ε Γεξκαλία παξνπζηάδεη ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά 

είλαη ρακειφο πεξ. 13% ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ θαζίζηαηαη πξνθαλέο.  

 

 ηα πιαίζηα απηά ν ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο λσπψλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηε Γεξκαλία είλαη θεθαιαηψδεο. Μηα πξψηε – αηειήο - 

πξνζέγγηζε ζηελ αγνξά απηή απεηέιεζε θαη ε ελ ιφγσ κειέηε.  
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Η. Παράρτημα 

 

 

ΑΓΟΡΕ ΥΟΝ∆ΡΙΚΗ ΦΡΟΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

 

 Πόλη Website 
1 Aachen http://www.grossmarktaachen.de/ 
2 Berlin – Berlin Fruchthof http://www.fruchthof-berlin.de/ 

3 Berlin – Berliner Grossmarkt http://www.berliner-grossmarkt.de/ 

4 Bielefeld http://www.grossmarkt-bielefeld.de 
5 Bonn http://www.grossmarkt-bonn.de/ 
6 Braunschweig http://www.grossmarkt-braunschweig.de/ 
7 Bremen http://www.grossmarkt-bremen.de/ 
8 Dortmund http://www.grossmarkt-dortmund.de/ 
9 Dresden http://www.grossmarkthallen-dresden.de/ 
10 Duisburg http://www.frischekontor.de/ 
11 Düsseldorf grossmarkt@stadt.duesseldorf.de 
12 Essen http://www.fze.de/ 
13 Frankfurt a.M. http://www.frische-zentrum-frankfurt.de/ 
14 Freiburg http://www.grossmarkt-freiburg.de/ 
15 Gelsenkirchen http://www.grossmarkt-gelsenkirchen.de/ 
16 Hamburg http://www.grossmarkt-hamburg.de/ 
17 Hamm http://www.grossmarkt-hamm.de/ 
18 Hannover http://www.grossmarkt-hannover.de/ 
19 Karlsruhe http://www.karlsruhe.de/b3/maerkte/grossmarkt 
20 Kassel http://www.grossmarkt-kassel.de/ 
21 Koblenz http://www.grossmarkt-koblenz.de/ 
22 Köln reiner.stroebelt@stadt-koeln.de 
23 Krefeld http://www.grossmarkt.de/gm-krefeld/ 
24 Leipzig http://www.grossmarkt-leipzig.de/ 
25 Lübeck http://www.grossmarkt-luebeck.de/ 
26 Mainz http://www.grossmarkt-mainz.de/ 
27 Mannheim http://www.gmm.de/ 
28 München http://www.markthallen-muenchen.de/ 
29 Nürnberg http://www.grossmarkt-nuernberg.de/ 
30 Oldenburg http://www.kiv-werbung.de/gm-oldenburg/ 
31 Rostock http://www.grossmarkt-rostock.de/ 
32 Saarbrücken http://www.grossmarkt-saarbruecken.de/ 
33 Stuttgart http://www.maerkte-stuttgart.de/ 

 εµ.:  

 Με έληνλν µαχξν ρξψµα νη αγνξέο µέιε ηνπ πλδέζµνπ GFI Frischemärkte Deutschland 
 

Θ. Χρήςιµεσ ιςτοςελίδεσ 

 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ γεξµαληθνχ πλδέζµνπ εηζαγσγέσλ – εµπφξσλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ Deutscher Fruchthandelsverband http://www.dfhv.de/ ππάξρεη πιήξεο 

θαηάινγνο ησλ µειψλ ηνπ πλδέζµνπ, πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 80% ηεο αγνξάο.  
[ Path: http://www.dfhv.de/ -> Mitglieder -> Mitgliedsunternehmen] 

 

ηνλ ζχλδεζµν Deutscher Fruchthandelsverband αλήθνπλ επίζεο πέληε επηµέξνπο, 
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πεξηθεξεηαθνί ζχλδεζµνη εηζαγσγέσλ / ρνλδξεµπφξσλ:  
1. χλδεζµνο εηζαγσγέσλ/ρνλδξεµπφξσλ Β. Γεξµαλίαο, Fruchthandelsverband 

Nord, http://www.fruchthandelsverbandnord.de  

Καηάινγνο µειψλ ζην:  

http://www.fruchthandelsverbandnord.de/mitglieder.php  

2. Fruchthof Berlin http://www.fruchthof-berlin.de/  

Καηάινγνο µειψλ ζην: http://www.fruchthof-berlin.de/hitliste.asp?site=   
3. χλδεζµνο εηζαγσγέσλ/ρνλδξεµπφξσλ Βάδεο – Βπξηεµβέξγεο, 

Landesverband Baden-Württemberg des Früchte-Import- und Grosshandels 

e.V. Stuttgart, http://www.landesverband-fruechte-bw.de/  

4. χλδεζµνο εηζαγσγέσλ/ρνλδξεµπφξσλ θεληξηθήο Γεξµαλίαο, Verband 

mitteldeutscher Frucht-Großhändler e.V.   
5. χλδεζµνο εηζαγσγέσλ /ρνλδξεµπφξσλ Βαπαξίαο, Verband des Bayerischen 

Frucht-  

Import- und -Großhandels e.V. http://www.fruchtverband.de/ 

Καηάινγνο µειψλ ζην: http://www.fruchtverband.de/bayerischer-

fruchtverband/mitglieder.html 

 
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ γεξµαληθνχ ζπλδέζµνπ αγνξψλ ρνλδξηθήο είλαη 

http://www.frischemaerkte.org  

 
Οη θπξηφηεξεο βηνµεραλίεο επεμεξγαζίαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ αλήθνπλ ζην 

ζχλδεζµν BOGK  
– Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbateitenden Industrie e.V 

http://www.bogk.de  
Καηάινγνο µειψλ – βηνµεραληψλ επεμεξγαζίαο θξνχησλ 

http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Obs

t.htm l Καηάινγνο µειψλ – βηνµεραληψλ επεμεξγαζίαο 

ιαραληθψλ 

http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Ge

muese.html  

 
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ γεξµαληθνχ ζπλδέζµνπ ησλ παξαγσγψλ ρπµψλ είλαη 

http://www.fruchtsaft.org / Ο θαηάινγνο ησλ µειψλ είλαη δηαζέζηµνο ζην link 

http://www.fruchtsaft.org/index.php?menu_sel=13&menu_sel2=8 [ Path: Branche-

>Hersteller] 

 
Απφ ην ∆εθέµβξην ηνπ 2010, ε γεξµαληθή ππεξεζία γηα ηελ γεσξγία θαη ηε δηαηξνθή 

BLE – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung http://www.ble.de/ – 

δεµνζηεχεη εβδνµαδηαία δειηία γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηµψλ ζηε γεξµαληθή αγνξά, ηα 

νπνία βαζίδνληαη ζε δεδνµέλα απφ ηηο πέληε µεγαιχηεξεο ιαραλαγνξέο ηεο ρψξαο - 

Αµβνχξγνπ, Μνλάρνπ, Βεξνιίλνπ, Φξαλθθνχξηεο θαη Κνισλίαο. Σα δειηία είλαη 

δηαζέζηµα ζην αθφινπζν link: 

http://www.ble.de/cln_090/nn_1624448/DE/01__Marktangelegenheiten/09__Marktbe

obachtung/0 5__ObstGemuese/ObstGemuese__node.html?__nnn=true  
[ Path: Marktangelegenheiten -> Marktbeobachtung -> Obst und Gemüse ] 

 

Δπηπιένλ θνξείο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο: 

 

1. EU-Help Desk, http://www.export-help.cec.eu.int/ 

http://www.frischemaerkte.org/
http://www.bogk.de/
http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Obst.htm
http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Obst.htm
http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Gemuese.html
http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Gemuese.html
http://www.fruchtsaft.org/
http://www.export-help.cec.eu.int/


14 

 

2. 2 EU Eurostat Trade statistics http://www.epp.eurostat.cec.eu.int/  

3. Agribusiness online Price information http://www.agribusinessonline.com 

4. Πεξηνδηθφ online κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθνξά ηξνθίκσλ 

http://www.lebensmittelzeitung.com 

5. 12 Food Market Exchange Market information 

http://www.foodmarketexchange.com 

6.  Europages Contacts –Αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ 

http://www.europages.com 

7. Fresh Plaza Contacts –Ηζηνζειίδα παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά 

θξέζθσλ θξνχησλ http://www.freshplaza.com  

 

 ηαηηζηηθά γηα ηηο γεξµαληθέο εηζαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, αλά 

θαηεγνξία πξντφλησλ θαη αλά ρψξα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα 2006-2014, µε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο γεξµαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο είλαη δηαζέζηµα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ππεξεζίαο BLE, ζην link: http://berichte.bmelv-statistik.de/AHB-0033401-2014.pdf 

 
Δλεµέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηε γεξµαληθή αγνξά θξνχησλ θαη ιαραληθψλ παξέρνπλ 

νη ηζηνζειίδεο:  
• Fruchthandel http://www.fruchthandel.de    
• Fruchtportal http://www.fruchtportal.de   

 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζνχπεξ κάξθεη EDEKA ππάξρεη ν δηαδξαζηηθφο ράξηεο 

ηεο Γεξκαλίαο θαη νη πεξηνρέο φπνπ παξάγνληαη ηα δηάθνξα πξντφληα. 

 

http://www.edeka.de/rezepte-ernaehrung/lebensmittelwissen/regionale-

lebensmittel/index.jsp?ns_campaign=D00000330     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epp.eurostat.cec.eu.int/
http://www.agribusinessonline.com/
http://www.lebensmittelzeitung.com/
http://www.foodmarketexchange.com/
http://www.europages.com/
http://www.freshplaza.com/
http://www.fruchthandel.de/
http://www.fruchtportal.de/
http://www.edeka.de/rezepte-ernaehrung/lebensmittelwissen/regionale-lebensmittel/index.jsp?ns_campaign=D00000330
http://www.edeka.de/rezepte-ernaehrung/lebensmittelwissen/regionale-lebensmittel/index.jsp?ns_campaign=D00000330
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