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Eυρώπη & Ψωμί
Ποιες είναι οι σταθερές αξίες, 
ποιες νέες τάσεις ανατέλλουν

Α
ρκετά θετικό και αι-
σιόδοξο διαφαίνεται 
το μέλλον της ευρω-
παϊκής αρτοποιίας, 
σύμφωνα με τα γε-
νικά συμπεράσμα-

τα της πρόσφατης έρευνας της 
εταιρείας Gira (www.girafood.
com) - τα νέα μάλιστα είναι πιο 
ευχάριστα για το φρέσκο ψωμί 
και τη φρέσκια ζύμη. Αν και τα προηγoύμε-
να 5 χρόνια η συνολική κατανάλωση φρέ-
σκου ψωμιού παρουσίαζε μείωση περίπου 
0,5% ετησίως, από το 2016 η αγορά προϊό-
ντων βιοτεχνικής αρτοποιίας δείχνει να στα-
θεροποιείται, με προοπτική ανάκαμψης τα 

ΕuropEan BakEry company panorama 

επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, τα 
μη φρέσκα και συσκευασμένα 
αρτοποιήματα το τελευταίο δι-
άστημα εμφανίζουν μείωση κα-
τά 1,2% με το ποσοστό ωστόσο 
να αυξάνεται στις χώρες που 
"παραδοσιακά" καταναλώνουν 
κατεψυγμένα προϊόντα, κυρίως 
στο βορά. Το φρέσκο ψωμί δια-
τηρεί τα σκήπτρα του στις προτι-

μήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών, όπως 
και τα υπόλοιπα προϊόντα του βιοτεχνικού 
αρτοποιείου, ενώ τα τελευταία χρόνια πα-
ρατηρείται μια ισχυρή πανευρωπαϊκή τάση 
για αναζήτηση αρτοποιημάτων με υψηλή 
ποιότητα και ξεκάθαρους ισχυρισμούς υ-

γείας. Το φαινόμενο πιθανόν να σχετίζεται 
και με τη στροφή της επιστημονικής κοινό-
τητας προς τμήματα του πληθυσμού που έ-
χουν ανάγκη από ιδιαίτερο διαιτολόγιο για 
λόγους υγείας. 

Το προφίλ της έρευνας
Η γαλλική εταιρεία GIRA, γνωστή στον το-
μέα παροχής συμβουλών σε θέματα στρα-
τηγικής, προγραμματισμού και οργάνωσης, 
δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια στους 
τομείς του λιανικού εμπορίου τροφίμων και 
ποτών, χαρτογραφώντας μέσα από έρευνες 
το σύνθετο πλέγμα των νέων απαιτήσεων 
που πλαισιώνουν το σύχγρονο επιχειρείν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση και αναγνωρίζο-

Αρτοποιήματα υψηλής ποιότητας αναζητούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, σύμφωνα με το 
νέο Βakery Panorama της GIRA. To “α-ζ” μίλησε με την Anne Fremaux, Director Βakery της 

γαλλικής εταιρείας, και παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.

Κείμενο Στάθης Πάνος

Ε ρ Ε υ ν Α    

Anne Fremaux



ντας ότι η αρτοποιία αποτελεί μια εκ των 
βασικών “ατμομηχανών” της σύχρονης ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας, από το 2007, ανά πε-
νταετία, υλοποιεί και εκδίδει το European 
Bakery Company Panorama, μια συνολι-
κή έρευνα-επισκόπηση γύρω από τα κύρια 
χαρακτηριστικά, τις βασικές τάσεις και αλ-
λαγές που προσδιορίζουν την εικόνα του 
ευρωπαϊκού αρτοποιητικού κλάδου. Πολύ 
πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2017 είδε 
το φως της δημοσιότητας η 3η έκδοση του 
Bakery Company Panorama με αποκαλυ-
πτικά συμπεράσματα για τους τρεις βασι-
κούς τομείς της σύχρονης αρτοποιίας: την 
κατανάλωση, τη διάθεση και την παραγω-
γή αρτοποιημάτων σε όλη την ευρωπαϊκή 
επικράτεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και άλλων 
μεθόδων και καλύπτει 30 διαφορετικές ευ-
ρωπαϊκές χώρες, με τα “ελληνικά ευρήμα-
τα” να ξεχωρίζουν και να προκαλούν έντο-
νο ενδιαφέρον. 

Πρώτο και “ανθεκτικό” 
το φρέσκο ψωμί
Η συνολική κατανάλωση αρτοποιημάτων το 
2016 σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζεται 
στους 39,3 εκατομμύρια τόνους, έχοντας 
σημειώσει μια ανεπαίσθητη μείωση 0,2%, 
σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, α-
ναμένεται ωστόσο αύξηση 0,1% για την ε-
πόμενη πενταετία. Η υπεροχή του ψωμιού 
γενικά και πιο συγκεκριμένα του φρέσκου, 

όπως και και των φρέσκων αρτοποιημάτων 
είναι ξεκάθαρη. Το ψωμί σαν προϊόν αρτο-
ποιίας καταλαμβάνει το 77% της συνολικής 
κατανάλωσης αρτοποιημάττων, ενώ σχετικά 
με τον ανταγωνισμό φρέσκων και κατεψυγ-
μένων αρτοποιημάτων, τα φρέσκα καταγρά-
φον μια επιβλητική πρωτιά με ποσοστό 71%. 
Προφανώς η εικόνα δεν είναι ενιαία σε κά-
θε χώρα. Όπως μας εξηγεί η Anne Fremaux  
“το ποσοστό κατανάλωσης φρέσκου ψω-
μιού δείχνει σημάδια αντοχής και αύξησης. 
Το συσκευασμένο ψωμί παρουσιάζει μείωση 
1,2%”. Μάλιστα η director bakery της GIRA 
επισημαίνει ότι “η σημαντικότερη μείωση 
παρατηρείται στις χώρες που παραδοσιακά 
κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες συσκευ-
ασμένου ψωμιού, όπως για παραδειγμα η 
Μεγάλη Βρετανία και η Σκανδιναβία. Εκεί 
αναδύεται η τάση κατανάλωσης φρέσκου 
ψωμιού και στροφή στην αναζήτηση της 
ποιότητας και τη γεύσης”.  

Χωρίς δυνατό ανταγωνιστή,  
στην Ελλάδα
Η συνολική κατανάλωση αρτοποιημάτων για 
το 2016 στην Ελλάδα άγγιξε τους 966.000 
τόνους, με το φρέσκο ψωμί να αναδεικνύ-
εται στο βασικότερο πρωταγωνιστή και στη 
χώρα μας. Η συντριπτική του υπεροχή έναντι 
του κατεψυγμένου τεκμηριώνεται εμφατικά 
με το 91% που καταλαμβάνει στη συνολι-
κή κατανάλωση, σύμφωνα τουλάχιστον με 
το European Bakery Company Panorama. 

Η εικόνα είναι ίδια και όσον αφορά την “ε-
σωτερική άμιλλα” με τα υπόλοιπα προϊό-
ντα, με το ψωμί εδώ να καταγράφει μια ξε-
κάθαρη πρωτιά με ποσοστό 87 %. Η πίεση 
που ασκούν τα σούπερ μάρκετ καταγράφε-
ται στα ευρήματα που αφορούν τα κανάλια 
διάθεσης προϊόντων αρτοποιίας. Με 56% 
το βιοτεχνικό αρτοποιείο παραμένει το δη-
μοφιλέσtερο κανάλι διάθεσης ψωμιού και 
ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ που, σύμ-
φωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα, κατα-
λαμβάνουν το 24%. Αξίζει να σημειωθεί ό-
τι η εγχώρια κατανάλωση φρέσκου ψωμιού 
και φρέσκων αρτοποιημάτων βρίσκεται πο-
λύ ψηλά στην κατάταξη κατανάλωσης αρ-
τοποιημάτων ανά χώρα, συγκριτικά με πα-
ραδοσιακές υπερδυνάμεις στον τομέα της 
αρτοποιίας, παρά την οικονομική κρίσης 
που θα μπορούσε να “στρέψει” τους κα-
ταναλωτές σε φτηνές λύσεις.
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     Μετά από 
5 χρόνια 
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η κατανάλωση 
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ψωμιού και  

φρέσκων 
αρτοποιημάτων 

περνά στην 
αντεπίθεση  
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Άλλα καταστήματα

Kοινωνικές επιχειρήσεις εστίασης
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Κατανάλωση ψωμιού & αρτοποιημάτων με βάση 
τα είδη προϊόντων και την τεχνολογία

ΣΤην ΕλλΑδΑ

Ευρωπαϊκή κατανάλωση  
δύο ταχυτήτων
“Μέσα από την έρευνά μας παρατηρήσα-
με ότι δημιουργείται ένα είδος πόλωσης 
στην αγορά και κατανάλωση προϊόντων 
αρτοποιίας. Δείχνει σαν να αναπτύσσο-
νται παράλληλα δύο άκρα, δύο ισχυρές 
“αντίρροπες” τάσεις: από τη μια κατανά-
λωση πολύ φτηνών προϊόντων και ταυτό-
χρονα μια σημαντική αύξηση στην κατανά-
λωση  προϊόντων υψήλης ποιότητας, χωρίς 
συντηρητικά και με αγνά υλικά”, σχολιά-
ζει η κ. Fremaux, περιγράφοντας τις δυ-
ναμικές που εντοπίζονται στις καταναλω-
τικές συνήθειες των Ευρωπαίων. Τονίζει 
παράλληλα ότι μεγάλες προοπτικές εμφα-
νίζει και η αγορά προϊόντων ειδικών κατη-
γοριών (χωρίς γλουτένη για παράδειγμα), 
κυρίως λόγω του πολύ καλού μάρκετινγκ 
που τα συνοδεύει, καθώς και της ραγδαί-
ας ανάπτυξης της τεχνολογίας τροφίμων.
 
Τα δημοφιλέστερα  
κανάλια διάθεσης
Διαφορετική εικόνα συναντάμε στην Ελλά-
δα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη σε 
ό,τι αφορά τα κανάλια διάθεσης αρτοποι-
ημάτων. Ενώ στη χώρα μας το βιοτεχνικό 
αρτοποιείο παραμένει- αν και με απώλειες- 
το πιο δημοφιλές κανάλι διάθεσης με πο-
σοστό 56%, στην Ευρώπη αυτός ο ρόλος 
έχει αντικατασταθεί από τα σούπερ μάρ-
κετ που σημειώνουν ποσοστό 44%. Στην 
Ευρώπη το βιοτεχνικό αρτοποιείο ως κα-
νάλι διάθεσης αρτοποιημάτων καταλαμ-
βάνει το 21% και ακολουθoύν με 13% τα 
ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις εστίασης, 
ενώ με 7% οι αλυσίδες αρτοποιίας.

Ελληνική βιοτεχνική 
αρτοποιία, παρόν και μέλλον
Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από 
την έρευνα για τον εγχώριο αρτοποιητικό 
κλάδο είναι ότι έχει σταθερό παρόν και ελ-
πιδοφόρο μέλλον. Σίγουρα παρατηρούνται 
αλλαγές στην ελληνική αγορά, με τη γενι-
κή πανευρωπαϊκή καταναλωτική τάση για  
εύκολες αγορές να διεισδύει και στη χώρα 
μας, ωστόσο, παρ' όλη την "κινητικότητα" 
που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια και λό-
γω της κρίσης ο Έλληνας καταναλωτής, το 
βιοτεχνικό αρτοποιείο αποτελεί ακόμα το 
δημοφιλέστερο κανάλι διάθεσης αρτοποι-
ημάτων και το παραδοσιακό φρέσκο ψωμί 
παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων 
των εγχώριων καταναλωτών. “To φρέσκο 
ψωμί στην Ελλάδα αποτελεί βασικό αγα-
θό και συστατικό κομμάτι της κοινωνίας” 
τονίζει η ειδικός και εκτιμά ότι αυτό δεν 
πρόκειται να αλλάξει λόγω της κρίσης. Συ-
γκριτικά μάλιστα με άλλες χώρες όπως η 
Ισπανία και η Γερμανία, όπου η κατανάλω-
ση φρέσκου άρτου έχει υποστεί ισχυρές 
απώλειες, ο ελληνικός φούρνος της γει-
τονιάς και τα προϊόντα του δείχνουν να α-
ντέχουν και να ετοιμάζουν την αντεπίθεσή 
τους. “Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλού-
σια αρτοποιητική παράδοση, οι Έλληνες 
αγαπούν το φρέσκο ψωμί και αυτό φαίνε-
ται από όλους τους δείκτες της έρευνάς 
μας”, εξηγεί η Anne Fremaux. Διαφαίνεται 
τέλος πως οι ελληνικοί φούρνοι αντιλαμ-
βάνονται τις νέες τάσεις και τις ανάγκες 
της αγοράς, εξελίσσονται, διαφοροποιούν 
τον τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή 
ενώ παράλληλα παρέχουν "πολυσυλλεκτι-
κές υπηρεσίες".

Με ένα συντριπτικό 
91%, τo φρέσκο 

ψωμί αποτελεί 
την κορυφαία και 

βασική επιλογή 
των Ελλήνων 

καταναλωτών.



Όταν το άρωµα σε κάνει να κλείνεις τα µάτια 
και η γεύση να ονειρεύσαι τότε... µόλις δοκίµασες 
µια απ΄τις τρεις µοναδικές  Σουφρώπιτες

• Σπανακοτυρόπιτα  Νησιώτικη  Τυρόπιτα• • 



 

διαχωρισμός αρτοποιημάτων

Κατανάλωση αρτοποιημάτων ανά χώρα
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με αγνά υλικά 

Κανάλια διάθεσης αρτοποιημάτων στην Ελλάδα
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