
 
 

Eξελίξεισ ςτην Ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων. Συγκριτική ανάλυςη και μελέτη του 
Food Retailing ςτη Ν.Ευρώπη. 2012 

 

Σύνταξη μελέτηρ: Euromonitor International, UK – Αλαιπηήο, Γεκαθάθνο Γεκήηξηνο (ΒSc, MSc) / 

.Δ.Λ.Π.Δ – Γεληθφο Γηεπζπληήο, Εαΐξεο Αληψλεο 

 

Ζ αγνξά ηξνθηκψλ απνηειεί παξαδνζηαθά κηα δπλακηθή θαηεγνξία ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ ε νπνία 

ηα πξνεγνχκελα  ρξφληα θάλεθε λα απμάλεηαη θπξίσο εμαηηίαο ησλ πνιππιεζψλ πξντφλησλ ζηα 

ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ αλα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ έρεη νδεγήζεη ζε κηα ππεξθαηαλάισζε. Ζ παγθφζκηα αγνξά ηξνθίκσλ 

αλαπηχρζεθε ηελ πεληαεηία 2006-2011 κε πνζνζηφ 5,1% ζε εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο (αμία), θπξίσο 

ιφγσ ησλ λέσλ ππεξδπλάκεσλ απφ άπνςε αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο Κίλαο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Ρσζίαο 

θαη ηεο Βξαδηιίαο (ΒRΗC). Όπσο είλαη απηνλφεην ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία δελ κπνξεί λα κε 

ζπκπεξηιεθζεί ε αγνξά ησλ Ζ.Π.Α, ε oπνία παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή πνξεία πνπ πξνβιέπεηαη λα 

απμεζεί φκσο ειάρηζηα ζην εγγχο κέιινλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή επηθξάηεηα, νη πσιήζεηο ζηηο ρψξεο ηηο Γπηηθήο Δπξψπεο θαηέγξαςαλ 

αχμεζε 1,7% γηα ην 2011, ελψ νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηέγξαςαλ ην εληππσζηαθφ 9,3% 

θπξίσο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Λεπθνξσζίαο . Ζ Διιάδα παξφηη παξνπζηάδε 

κηα αχμνπζα πνξεία θαηά ηε δηεηία 2007-2008, θαηέγξαςε αξλεηηθέο επηδφζεηο ηα ηειεπηαία ηξία έηε 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δθηφο απφ ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηηο καδηθέο απνιχζεηο, 

ε παξνχζα θαηάζηαζε έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο θαη ζηε ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ην θφβν γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο λα θπξηαξρνχλ. Μέρξη πξφηεηλνο, νη πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ζηεξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ πάλσ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο 

δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ησλ εηαηξεηψλ αιιά ηψξα ε ηηκή θαη ε αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα έρνπλ ην 

πξψην ιφγν. ε κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθξίλνπκε ηα κεγέζε ησλ αγνξψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο 

πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δηαπηζηψλνπκε νηη ζε πνζνζηφ κεηαβνιήο 

ησλ πσιήζεσλ κφλν ε Διιάδα κεηξά αξλεηηθέο επηδφζεηο κε ζεκαληηθέο απψιεηεο γηα ηα ηειεπηαία 

δχν έηε (Γξαθήκαηα 1,2).  

Παξαδνζηαθά νη ρψξεο ηηο λνηίνπ Δπξψπεο θεκίδνληαη γηα ηε πξνζήισζε ηνπο ζην θαιφ πνηνηηθφ 

θαγεηφ θάηη πνπ πεγάδεη απφ ηε γεπζηηθφηεηα θαη ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

Δπηπιένλ, ηα δχν κεγαιχηεξα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ είλαη ηα Ύπεξ-κάξθεη θαη ηα νχπεξ-κάξθεη 

παξέκεηλαλ αλελεξγά σο πξνο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ιφγσ ηεο απαμίσζεο ηνπο 

απφ ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ θαηαλαισηψλ. Παξ’φια απηά ε παξνχζα νηθνλνκηθή χθεζε νδήγεζε 

ζηε πηψζε ησλ αθξηβψλ αγαζψλ αιιά θαη ηεο θαηαλάισζεο γεληθφηεξα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 

έκπνξνη ππνζηεξίδνπλ νηη ε αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ 

ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη 

δελ απνηειεί απνηέιεζκα κφλν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 H Ηηαιία είλαη ε 4
ε
 κεγαιχηεξε αγνξά ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε κεηά απφ ηηο Γαιιία, 

Γεξκαλία θαη Μ.Βξεηαλία. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά σζηφζν παξνπζηάδεη κηα θάκςε σο πξνο 

ην ξπζκφ αλάπηπμεο ελψ ππήξρε κεγάιε αχμεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο γηα ηα έηε 

2010-2011. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη νηη ην 19% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ 

θαηεγνξία, ελψ ζηελ Διιάδα ε αμία θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλέξρεηαη 

ζε 17% (εθηίκεζε γηα ην 2011, ην 2010 ήηαλ 13,7%).   
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 Ζ Πνξηνγαιία απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα ρψξα πνπ πιεζπζκηαθά είλαη θνληά ζηα Διιεληθά 

δεδνκέλα, παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή πνξεία φζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηηκέο θαζψο ν πιεζσξηζκφο θξαηήζεθε ζε 

ρακειά επίπεδα εθηφο απφ ηελ πεξζηλή ρξνληά ε νπνία νδήγεζε ζε έλα ξάιη ηηκψλ πνπ 

πξνήιζε θπξίσο απφ ηηο κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, αλεπηηπρήο βέβαηα 

ζπληαγή ζηε πξνβιεκαηηθή Διιεληθή νηθνλνκία. πγθξηηηθά κε ηελ Διιάδα, ε Πνξηνγαιία 

παξνπζηάδεη 27.4% κηθξφηεξν εηζφδεκα (πξφ θφξσλ) γηα ηνλ κέζν εξγαδφκελν αιιά κφιηο 

6.2% ιηγφηεξεο πσιήζεηο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ, θάηη πνπ καξηπξεί θαη ηε δπλακηθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

 

 Δίλαη αμηνζεκείσηε ε ζχγθξηζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ζηηο 

αγνξέο ηεο λνηίνπ Δπξψπεο θαη ηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά. Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία 

θαηαζηεκάησλ ε Διιάδα έξρεηαη πξψηε ζηε θαηάηαμε κε 6,3 θαηαζηήκαηα αλα ρίιηνπο 

θάηνηθνπο ηε ζηηγκή πνπ ζηε Γαιιία ππάξρνπλ 1,5 θαηαζηήκαηα αλα ρίιηνπο θαηνίθνπο. ην 

ίδην κήθνο θχκαηνο θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ηνπ λφηνπ κε ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε 

Πνξηνγαιία λα αθνινπζνχλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηα κηθξά καγαδηά ηχπνπ κίλη-κάξθεη 

πνπ πνηθίινπλ ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ελψ ζηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο επηθξαηνχλ ηα 

Ύπεξ-Μάξθεη θαη ην αλαπηπζφκελν θαλάιη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

 Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο λνηίνπ Δπξψπεο είλαη ρξήζηκν λα θάλνπκε κηα ζχγθξηζε κε ηε 

γείηνλα ρψξα Σνπξθία ε νπνία αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ησλ Ύπεξ-Μάξθεη αιιά θαη ησλ 

discounters. H ρψξα ζε κηα πξνζπάζεηα λα κπεη ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε πξνζπαζεί λα 

αλαπηπρζεί ζε Γπηηθνχο ξπζκνχο εθκεηαιεπφκελε ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν πιεζπζκφ ηεο 

θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Έπεηηα απφ ηε θξίζε ηνπ 2001, κε γνξγά 

αιιά ζηαζεξά βήκαηα θαηάθεξε λα αλαπηχμεη ηε βηνκεραλία ηεο μεθηλψληαο απφ ηα πιένλ 

απηνλφεηα γηα ηε ρψξα φπσο : ηε θισζηνυθαληνπξγία θαη ηελ νηθνδνκή. Tα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη δηεηζδχζεη κε επηηπρία θαη ζηελ βαξηά βηνκεραλία φπσο ηα απηνθίλεηα. Ζ 

Σνπξθία φπσο θαη ε Διιάδα είλαη ρψξεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε παξάδνζε, δηαθνξεηηθή κελ 

αιιά κε ηελ ίδηα ζεκαζηνινγία. Σα κηθξά αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ 

αγνξά πεξλάλε ζε δεχηεξε κνίξα θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ Nηαγίπ Δξληνγάλ 

πνπ ππνζηήξημε νηη ε επνρή ησλ ‘κπαθάιηθσλ’ έρεη ηειεηψζεη θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

αληαγσληζηνχλ ηηο μέλεο θαη γεγελείο αιπζίδεο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Αλ θαη ε 

δήισζε μεζήθσζε ζχειιεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θξχβεη πνιιέο αιήζεηεο ψο πξνο ην κέιινλ 

ηνπ retailing, εηδηθά ζε κηα ρψξα πνπ ζέιεη λα πξσηαγσληζηήζεη ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Ζ Διιάδα ζηε δχζθνιε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη πξέπεη λα αλαδεηήζεη λένπο ηξφπνπο αλάθακςεο πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ε αλάπηπμε απηψλ λα είλαη πέξα γηα πέξα 

δπλαηή, αξθεί βέβαηα λα ππάξρεη ε ζέιεζε θαη ην ζσζηφ management. Ζ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ 

απνηειεί θαζξέθηε γηα ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηελ θνηλσλία θαζψο  ηα ζηνηρεία δείρλνπλ ην 

απηνλφεην, δειαδή ηελ έιιεηςε αγνξαζηηθνχ δηαζέζηκνπ  εηζνδήκαηνο γηα ηνλ Έιιελα θαηαλαισηή. 

Παξαδείγκαηα ρσξψλ φπσο ηεο Σνπξθίαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε σο πξνο ην κνληέιν 

αλάπηπμεο, ελψ άιισλ φπσο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο σο πξνο ηε κέζνδν αλάπηπμεο ε νπνία 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. ηελ Διιάδα, φζν παξακέλεη αβάζηκν ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα  ε πξννπηηθή γηα αλάπηπμε παξακέλεη κφλν ζηα ραξηηά, θαζψο ην αζηαζέο θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, ε έιιεηςε επελδχζεσλ, νη κείσζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαη νη καδηθέο απνιχζεηο 

νδεγνχλ ζε αδηέμνδν. Σν 2012 πξνβιέπεηαη δπζνίσλν ηφζν γηα ηελ Διιεληθή αγνξά ηξνθίκσλ φζν 
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θαη γηα ηηο ππφινηπεο αγνξέο ηεο Ν.Δπξψπεο. ηελ Διιάδα ε κείσζε αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 8%, 

ελψ νη αγνξέο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζα θαηαγξάςνπλ κηα κείσζε γχξσ ζην 1%. 

Αληηζέησο , ε αγνξά ηεο Ηζπαλίαο, κε ην κεγαιχηεξν αγθάζη λα απνηειεη ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, 

ζα βηψζεη κηα κείσζε πνπ ζα αγγίμεη ην 2% (ηαζεξέο ηηκέο).  

Γπάυημα 1: Σύνολο Όγκος Λιανικών Πωλήσεων Αγοπάρ Τπουίμων 2007- 2011 (Tπέσοςσερ 

τιμέρ / € εκ.) 

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 

trade interviews, trade sources 

 Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, 

trade interviews, trade sources 

2007 2008 2009 2010 2011 

Greece - € mn 26.220,40 26.763,40 26.596,50 23.883,70 21.210,10 

Italy - € mn 116.977,40 120.721,10 120.892,20 120.657,70 121.735,70 

Portugal - € mn 17.586,90 18.891,80 19.554,20 19.886,40 19.975,20 

Spain - € mn 94.466,20 96.262,10 94.294,00 93.861,40 94.141,50 

Turkey - € mn 49.247,40 51.350,60 52.040,80 54.191,10 57.357,00 
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Γπάυημα 2: % Mεταβολή Όγκος Πωλήσεων Λιανικήρ Αγοπάρ Τπουίμων 2007-2011 
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