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Η αγορά της Βαυαρίας 
και της 

Βάδης-Βυρτεμβέργης



ΒΑΥΑΡΙΑ ΒΑΔΗ-
ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

Πληθυσμός 13 εκατ. 11 εκατ.

Πρωτεύουσα Μόναχο Στουτγάρδη

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές

594,4 493,2

Κατά κεφαλή εισόδημα 44.215 ευρώ 43,632 ευρώ

Εξαγωγές 193 δις ευρώ 203 δις ευρώ

Ποσοστό επί συνόλου 
γερμανικών εξαγωγών

19% 20%

Εισαγωγές 180 δις ευρώ 171 δις ευρώ

Ποσοστό επί συνόλου 
γερμανικών 
εισαγωγών

17,9% 22,7%

Ανεργία 2,6% 3,2%

Πληθωρισμός 1,5% 1,6%

Βασικοί οικονομικοί δείκτες



Σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη δεν υπέστησαν 
αποβιομηχανοποίηση. 

Η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Βαυαρίας ανέρχεται σε 26,6 %, το υψηλότερο ποσοστό στη Γερμανία, και 
ίσως σε όλη την Ευρώπη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Βάδη-Βυρτεμβέργη ανέρχεται σε 23,7%.
8 από 30 γερμανικά blue chips εδρεύουν στη Βαυαρία και άλλα 5 στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Στη Βαυαρία εδρεύουν 
πολυεθνικοί κολοσοί όπως  η BMW, Audi, Siemens. MAN, Bayer, Adidas, SAP, Allianz, AEG Electrolux, MBB, Munich
Re.

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη εδρεύουν, μεταξύ άλλων, η Daimler-Mercedes, Bosch, Porsche, Carl Zeiss, Mahles, Lidl, 
Hugo Boss, Heidelberger, Druckmaschinen.

Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι Mittelstand, οι μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, (η μέση βιομηχανική 
επιχείρηση στη Βαυαρία έχει 150 εργαζομένους και κύκλο εργασιών 36 εκατ.  ευρώ) και ιδιαίτερα οι λεγόμενοι 
<<κρυφοί πρωταθλητές>> (Hidden Champions), εταιρείες με 500-10.000 εργαζόμενους που βρίσκονται στην 
παγκόσμια πρωτοπορεία στον τομέα τους. 

Εξαιρετικά αναπτυγμένος είναι και ο τομέας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα της ασφάλισης-αντασφάλισης και παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.

Δομή της οικονομίας



Από το 1990 η Βαυαρία στράφηκε αποφασιστικά στη μετεξέλιξη της σε μία οικονομία high tech. Σήμερα κατέχει 
την πρώτη θέση στην Ευρώπη στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, ρομποτικής, μηχανοτρονικής και 
μία από τις πρώτες σε νέα υλικά νανοτεχνολογία και προστασία περιβάλλοντος.

Διαθέτει πολυάριθμες νεοφυείς και καινότομες επιχειρήσεις, 17 ισχυρά και άριστα οργανωμένα clusters ανά 
τομέα δραστηριότητας. Έχει εξαιρετικές αναπτυγμένες υποδομές στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
τεχνολογίας στον οποίο αφιερώνει 3,2 % του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό, μαζί με τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, στη 
Γερμανία. Ένα πυκνό δίκτυο ερευνητικών ιδρυμάτων, όπως τα περίφημα Ινστιτούτα Frauenhofer και 
πανεπιστημίων διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογίας και εφαρμοσμένης έρευνας στις βαυαρικές επιχειρήσεις 
που βελτιώνουν συνεχώς τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα και κατέκτησαν περίοπτη θέση στο διεθνή 
ανταγωνισμό. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Βαυαρία αντιστοιχεί το 32,7 % και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη το 24% των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν πέρυσι σε όλη τη Γερμανία.

Η εν εξέλιξει ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, 
της περιώνυμης 4.0, προσέδωσε νέα ώθηση στη βιομηχανική δραστηριότητα και επέτρεψε στη Βαυαρία να 
εδραιώσει τη θέση της στη κορυφή της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας σε ζωτικούς τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας.

Έρευνα - Τεχνολογία



Εμπορικές ανταλλαγές με Ελλάδα

ΒΑΥΑΡΙΑ ΒΑΔΗ-ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

Εισαγωγές από Ελλάδα (σε
εκατ. ευρώ)

439,5 335,2

Ποσοστό επί του συνόλου 
γερμανικών εισαγωγών από 
Ελλάδα

23,1% 17,5%

Εξαγωγές προς Ελλάδα (σε 
εκατ. ευρώ)

545,7 736,1

Ποσοστό επί του συνόλου 
γερμανικών εξαγωγών προς 
την Ελλάδα

10,5% 14,1%

Ελληνική ομογένεια 76.000 82.000



Κυριότερα ελληνικά προϊόντα τα οποία 
εξάγονται στη Βάδη-Βυρτεμβέργη

εκατ. ευρώ

Γαλακτοκομικά προϊόντα 31,5

Επεξεργασμένα φρούτα και 
λαχανικά

26,1

Φαρμακευτικά προϊόντα 23,6

Ένδυση 18,5

Οινοπνευματώδη 15,5

Γλυκίσματα 14,5

Οικοδομικά χρώματα 10,2

Προϊόντα αλουμινίου 10

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 8,2



Εξαγωγές Βάδης-Βυρτεμβέργης προς 
Ελλάδα: κυριότερα προϊόντα 

εκατ. ευρώ

Φαρμακευτικά προϊόντα 259,2

Μηχανολογικός εξοπλισμός 83

Οχήματα και εξαρτήματα 
αυτών

66,4

Χημικά προϊόντα 60,8

Τρόφιμα και είδη διατροφής 41,6

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 32

Προϊόντα μετάλλου 28,1

Προϊόντα χάρτου 27,6



Κυριότερα ελληνικά προϊόντα τα οποία 
εξάγονται στη Βαυαρία 

εκατ. ευρώ

Προϊόντα αλουμινίου 73,5

Αγροτικά προϊόντα 65,7

Φαρμακευτικά προϊόντα 49,8

Γαλακτοκομικά προϊόντα 31,1

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 30,6

Νωπά λαχανικά 19,2

Επεξεργασμένα φρούτα και 
λαχανικά

17,6

Ελαστικά και πλαστικά
προϊόντα 

12

Ενδύματα 11,7



Εξαγωγές Βαυαρίας προς Ελλάδα: 
κυριότερα προϊόντα 

εκατ. ευρώ

Τρόφιμα και είδη διατροφής 125,1

Οχήματα και εξαρτήματα
αυτών

105

Μηχανολογικός εξοπλισμός 62,2

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 38,1

Χημικά προϊόντα 37

Ηλεκτρονικά 31,3



Η ελληνική ομογένεια αριθμεί 76.000 άτομα στη Βαυαρία (25.000 εκ των οποίων ζούν στο Μόναχο, μία 
πόλη 1.400.000 όπου το 45% του πληθυσμού έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο) και 82.000 στη Βάδη-
Βυρτεμβέργη.

Τα δύο αυτά κρατίδια αθροίζουν συνεπώς 158.000 έλληνες ομογενείς, σε σύνολο 363.000 σε όλη τη 
Γερμανία, πάνω δηλαδή από το 40% του συνόλου.

Ελληνική ομογένεια



• Μικρό μέγεθος των παραγωγικών και εξαγωγικών μας επιχειρήσεων σε σύγκριση με τους κυριότερους 
ανταγωνιστές μας

• Αδυναμία και κακή διαχείριση των συνεταιριστικών δομών
• Χαμηλή αναγνωρισιμότητα
• Έλλειψη εμπορικών δικτύων διεθνούς εμβέλειας
• Εποχικότητα , μικρό διάστημα παραμονής στην αγορά, και έλλειψη διαφοροποιημένων ποικιλιών
• Περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύς έναντι των μεγάλων αλυσίδων λιανικής διανομής, σε σύγκριση με τα 

διεθνή εμπορικά δίκτυα που διαθέτουν οι ανταγωνιστές μας
• Αδυναμίες στην τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που 

επιβάλουν οι μεγάλες αλυσίδες διανομής
• Υψηλό μεταφορικό κόστος

Διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες δυσχεραίνουν 
την πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων στη 

γερμανική αγορά



• Μεγάλοι εισαγωγείς-διανομείς που προμηθεύουν τις αλυσίδες λιανικής πώλησης
• Χονδρέμποροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις 17 αγορές χονδρικής πώλησης (λαχαναγορές), με 

σημαντικότερη την αγορά του Μονάχου. Οι αγορές χονδρικής προμηθεύουν κυρίως το λιανεμπόριο, τις 
υπαίθριες λαϊκές αγορές, τα μανάβικα, και ανεξάρτητα καταστήματα καθώς και καταστήματα μαζικής εστίασης 
και HORECA

• Εισαγωγείς και ανεξάρτητα καταστήματα ειδών διατροφής που προμηθεύουν κυρίως εστιατόρια, μπακάλικα, 
και καταστήματα delicatessen

• Υπεραγορές (καταστήματα με επιφάνεια άνω των 5.000 τμ.) που βρίσκονται κατά κανόνα σε αγροτικές 
περιοχές, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα

• Αλυσίδες super markets (400 έως 5.000 τμ.)
• Εκπτωτικές αλυσίδες (discounters) οι οποίες κυριαρχούν στο λιανεμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών 

στη Γερμανία (σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των πωλήσεων)
• Αλυσίδες και καταστήματα βιολογικών προϊόντων
• Εισαγωγικές εταιρείες ειδών delicatessen
• Καταστήματα delicatessen
• Ανεξάρτητα καταστήματα, μπακάλικα, mini markets
• Συνεταιρισμοί παραγωγών
• Υπαίθριες αγορές

Δίκτυα διανομής τροφίμων και αγροτικών 
προϊόντων 



1. EDEKA
Κύκλος εργασιών: 38,3 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   20,3 %
Aριθμός καταστημάτων: 6.596

Ο όμιλος EDEKA κατέχει και τις αλυσίδες Spar και Netto και δραστηριοποιείται και στον τομέα των εκπτωτικών 
καταστημάτων (hard-discount) όπου κατέχει πλέον την  τρίτη θέση μετά από τους ομίλους Lidl και Aldi

2. LIDL (Schwarz Gruppe)
Kύκλος εργασιών: 24,3 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   14,5 %
Aριθμός καταστημάτων: 3.219

Τα καταστήματα Lidl ανήκουν στον όμιλο Schwarz-Kaufland και αποτελούν τη δεύτερη, μετά το Aldi, εκπτωτική 
αλυσίδα

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης



3.  REWE
Κύκλος εργασιών: 27,6 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   14 %
Aριθμός καταστημάτων: 4.987

Ο όμιλος REWE διαθέτει και την εκπτωτική αλυσίδα PENNY, τα βιολογικά σούπερ μάρκετ TEMMA και την αλυσίδα 
delicatessen Karstadt Feinkost

4.  ALDI
Kύκλος εργασιών: 13,5 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   11,1 %
Aριθμός καταστημάτων: 2.250 (Aldi Nord)

1.890 (Aldi Süd)

Ο όμιλος ALDI χωρίζεται σε δύο αυτοτελείς ομίλους Βόρειας και Νότιας Γερμανίας. Είναι η μεγαλύτερη εκπτωτική 
αλυσίδα και εφαρμόζει πολιτική hard discount, συμπιέζοντας τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης



5.  REAL – όμιλος METRO
Κύκλος εργασιών: 8,4 δις ευρώ
Μερίδιο αγοράς:   4,8 %
Aριθμός καταστημάτων: 282

Υπεραγορές με επιφάνεια 5.000 έως 15.000 τμ.

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης



Οι αγορές χονδρικής απασχολούν 21.000 άτομα και διακινούν το 20% των πωλήσεων φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών.

Οι 17 σημαντικότερες που οργανώνονται στο σύνδεσμο Frischemarkt Deutschland αριθμούν 2.750 
χονδρεμπορικές εταιρείες  και περίπου 57.000 πελάτες, κυρίως επιχειρήσεις λιανεμπορίου, εστιατόρια/catering, 
υπαίθριες λαϊκές αγορές, καταστήματα HORECA και μαζικής εστίασης.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των αγορών χονδρικής ανέρχεται σε 10 δις, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό 
(74%) αφορά σε διακίνηση φρούτων και λαχανικών. Η μεγαλύτερη αγορά χονδρικής είναι η αγορά του Μονάχου, 
ενώ σημαντικές είναι και οι αγορές Αμβούργου, Βερολίνου και Φρανκφούρτης

Αγορές χονδρικής



Οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων εμφανίζουν συνεχή άνοδο και ανήλθαν πέρυσι σε 8,3 δις.

Η κατά κεφαλή κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι διπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (97 
έναντι 47 ευρώ).
Υπάρχουν περίπου 2.500 καταστήματα βιολογικών προϊόντων εκ των οποίων  τα 500 μπορούν να θεωρηθούν 
super market bio. 

Σημαντικό μερίδιο έχουν και οι αλυσίδες καταστημάτων βιολογικών προϊόντων Alnatura, Denn´s, και Basic.

Το 33% των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων προήλθε από εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, 
το 53% από αλυσίδες λιανικής πώλησης και 14% από άλλα καταστήματα (αρτοπωλεία, κρεοπωλεία).

Η αγορά βιολογικών προϊόντων θα συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω της ευαισθητοποίησης του γερμανού
καταναλωτή σε θέματα διατροφής και υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος, αυθεντικότητας, γεύσης και 
φρεσκάδας των προϊόντων.

Βιολογικά προϊόντα 


