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Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός 

                          Γραμματέας ΟΕΥ Β΄           

 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β4 Δ/νση 

 

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την Πολωνική αγορά βιολογικών προϊόντων. 

              Έντονα αυξητική εμφανίζεται η τάση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων στην 

πολωνική αγορά, μολονότι δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ένταση του 

φαινομένου οφείλεται πρωτίστως στο χαμηλό επίπεδο από το οποίο ξεκινά αυτή η άνοδος.                   

             Όσον αφορά στην παραγωγική βάση, οι εγχώριες μεταποιητικές επιχειρήσεις 

διαμαρτύρονται για την περιορισμένη διαθεσιμότητα ντόπιων πρώτων υλών, καθώς σημαντικό 

μέρος των τελευταίων εξάγεται. Αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να διορθωθεί σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, καθώς ολοένα και περισσότερες εκτάσεις αγροτικών καλλιεργειών 

χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις παραγωγής τροφίμων βιολογικής καλλιέργειας.  

            Η εγχώρια ζήτηση βιολογικών τροφίμων τριπλασιάστηκε στα τελευταία τέσσερα έτη, 

ανερχόμενη στα 650 εκ. – 700 εκ. Ζλότυ (περίπου € 160 εκ.) το 2014. Καθώς η τάση 

κατανάλωσης προϊόντων της ευρύτερης κατηγορίας προϊόντων «υγιεινής διατροφής» 

εκδηλώνεται στην πολωνική αγορά -των 38,5 εκ. κατοίκων -με κάποια καθυστέρηση, σε σχέση 

με τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές, ενισχύεται σταθερά στη πάροδο των χρόνων η αγοραστική 

συνείδηση που αφορά στη κατανάλωση προϊόντων υγιεινής διατροφής, άρα υπάρχει σημαντική 

ανάγκη αναπλήρωσης των ελλείψεων που παρουσιάζονται.  

           Παρ’ όλα αυτά, τα οικολογικά και βιολογικά προϊόντα εξακολουθούν να ανήκουν σε 

μια εξειδικευμένη αγορά (niche market), ενώ υπάρχουν ακόμη περιθώρια δραστηριοποίησης 

ξένων προμηθευτών, αφού η ποικιλία των εμπορευμάτων (βιολογικών προϊόντων) που 

παράγονται εγχωρίως παραμένει περιορισμένη. 

           Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της μεγαλύτερης πολωνικής επιχείρησης του 

κλάδου Bio Planet S.A. (www.bioplanet.pl), κ. Sylwester Struzyna, στην έγκριτη πολωνική 

εφημερίδα Rzeczpospolita, (σημειώνεται ότι  η Bio Planet είναι η ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου 

και διευρύνει σταδιακά τη βάση διαμετακομιστικού εμπορίου της), εκτιμάται ότι, η ζήτηση 

βιολογικών προϊόντων θα μπορούσε να αυξηθεί στα 2,8 δισ. Ζλότυ (€ 660 εκ.) μέσα στα 

επόμενα δέκα χρόνια (σε μια τέτοια περίπτωση, στα βιολογικά τρόφιμα θα αντιστοιχούσε το 

1% της συνολικής αγοράς τροφίμων, από 0,2% που τούς αντιστοιχεί σήμερα). 

      

http://www.agora.mfa.gr/pl101
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
http://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce
http://www.bioplanet.pl/
http://www.rp.pl/
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              Ειδικά και όσον αφορά στη  ‘’Bio Planet’’, σημειώνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός και διανομέας βιολογικών προϊόντων στη χώρα (εδρεύει στο Leszno της δυτικής 

Πολωνίας). Από τις αρχές του 2015, η εταιρεία θα είναι εισηγμένη στην εναλλακτική 

πλατφόρμα συναλλαγών NewConnect του Χρηματιστηρίου Βαρσοβίας WSE, μαζί με την 

εταιρεία παραγωγής φυτικών βιολογικών προϊόντων Symbio Polska S.A. (www.symbio.pl) και 

τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανεμπορίου του κλάδου Organic Farma Zdrowia 

(www.organicmarket.pl), ενώ άλλες σημαντικές  επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι 

χονδρεμπορικές EkoWital (www.eko-wital.pl) και Api-Eko (www.apieko.pl). 

              Με την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο, η Bio Planet επιδιώκει να 

εντλήσει χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκ. Ζλότυ (€ 640.000). Η εταιρεία σχεδιάζει να 

κατασκευάσει ένα νέο κέντρο logistics στην περιοχή της Βαρσοβίας, το οποίο θα έχει έκταση 

6.500 τ.μ. και θα στοιχίσει 3,7 εκ. Ευρώ. Εφόσον το νέο κέντρο παραδοθεί – όπως 

προγραμματίζεται– στα τέλη του 2015, η εταιρεία θα τετραπλασιάσει την αποθηκευτική 

ικανότητά της. Μια τέτοια εξέλιξη θα ευνοούσε την υλοποίηση του σχεδιασμού της Bio Planet 

για αύξηση των πωλήσεών της και του μεριδίου που κατέχει στην αγορά βιολογικών 

προϊόντων (13% το 2014). Η εταιρεία εκτιμάται ότι θα έχει φέτος έσοδα της τάξης των 62 εκ. 

Ζλότυ (από 43 εκ. το 2013) και κέρδη 1,5 εκ. Ζλότυ (από 1 εκ. το 2013). Η Bio Planet 

συνεργάζεται με την αλυσίδα Organic Farma Zdrowia και την αλυσίδα Zolty Cesarz 

(www.zoltycesarz.pl). Στην τελευταία, που εκδίδει και το μηνιαίο περιοδικό “Wegetarianski 

Swiat” (www.wegetarianski.pl),  ανήκουν εννέα καταστήματα (3 στη Βαρσοβία, 2 στην 

Κρακοβία και από ένα σε Gdynia, Grudziadz, Torun και Bydgoszcz), μέσω των οποίων 

διακινούνται προϊόντα του κλάδου. 

              Επιπλέον, η Bio Planet προμηθεύει την αλυσίδα bars και εστιατορίων χορτοφαγίας και 

αυστηρής χορτοφαγίας (vegetarian/vegan) Green Way S.A. (http://www.greenway.pl/ ) – 

μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης του τομέα χορτοφαγίας στη χώρα, με 50 καταστήματα – και 

συνεργάζεται με το κλαδικό περιοδικό/portal Bio Kurier (www.biokurier.pl). 

               Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου προμηθεύονται πρώτες ύλες από ξένες και 

εγχώριες αγροτικές επιχειρήσεις του τομέα βιολογικής καλλιέργειας. Ο αριθμός των εγχώριων 

αγροτικών επιχειρήσεων του τομέα έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη, ανερχόμενος στις 27.093 

στα τέλη του 2013 (στοιχεία Επιθεώρησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων IJHARS, www.ijhar-

s.gov.pl). Οι επιχειρήσεις αυτές καλλιεργούν 6.699,69 στρέμματα. Στα τέλη του 2013 υπήρχαν 

στην Πολωνία 407 μεταποιητικές επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικών/οικολογικών τροφίμων 

(από 312 το 2012, 293 το 2010, 236 το 2008 και 170 το 2006). Εβδομήντα οκτώ (78) από αυτές 

εντοπίζονται στην περιφέρεια Mazowieckie της πρωτεύουσας Βαρσοβίας, 53 στην δυτική 

περιφέρεια Wielkopolskie (53) με πρωτεύουσα το Poznan, και 45 στην ανατολική περιφέρεια 

Lubelskie με πρωτεύουσα το Lublin. 

              Σε ολόκληρη τη χώρα, περίπου 600 μικρά και πολύ μικρά εξειδικευμένα καταστήματα 

(50% της συνολικής αγοράς βιολογικών) εμπορεύονται βιολογικά/οικολογικά προϊόντα, ενώ 

μερικά βιολογικά/οικολογικά προϊόντα συναντώνται και στα ράφια (συγκεκριμένων 

τμημάτων) ορισμένων supermarkets ή καταστημάτων πώλησης συμβατικών τροφίμων (25% 

συνολικής αγοράς βιολογικών).  

             Επίσης, όλο και πιο συχνά συναντώνται βιολογικά/οικολογικά προϊόντα στις λαϊκές 

αγορές (20% της συνολικής αγοράς βιολογικών). Δειγματοληπτικά σημειώνουμε ότι, η 

εταιρεία MyEcolife (http://myecolife.pl) διοργανώνει περιστασιακά ένα “BioBazar” στη 

Βαρσοβία και στο Katowice, ενώ επίσης στη Βαρσοβία στην οδό Zelazna, λειτουργεί κάθε 

Σάββατο λαϊκή αγορά με αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα (κρέας, κοτόπουλο, φρούτα-

λαχανικά, ψωμί, τυρί, γάλα, αυγά και καλλυντικά), με ολοένα αυξανόμενο αριθμό τόσο 

συμμετεχόντων εμπόρων, όσο και επισκεπτών.   

http://www.gpw.pl/
http://www.symbio.pl/
http://www.organicmarket.pl/
http://www.eko-wital.pl/
http://www.apieko.pl/
http://www.zoltycesarz.pl/
http://www.wegetarianski.pl/
http://www.greenway.pl/
http://www.biokurier.pl/
http://www.ijhar-s.gov.pl/
http://www.ijhar-s.gov.pl/
http://myecolife.pl/
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            Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ερευνών αγοράς Euromonitor International, το 2015 

και το 2016 αναμένεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων συσκευασμένων βιολογικών 

τροφίμων και ποτών στην πολωνική αγορά : 

Πωλήσεις συσκευασμένων βιολογικών/οικολογικών προϊόντων 

(Αξία σε εκ. Ζλότυ) 

Έτος 2012  2013  2014  2015 2016 

Τρόφιμα 194,5  201,8  209,9  218,7  227,9  

Ποτά 42,9  46,0  48,3  50,8  53,7  

Σύνολο 237,4  247,8  258,2  269,5  281,6  
Πηγή: Euromonitor International 

Ισοτιμία Ζλότυ-Ευρώ (2.12.2014): PLN 4,18 / EUR 1 

           Επισημαίνεται ότι τα βιολογικά τρόφιμα διατίθενται στην εγχώρια αγορά σε τιμές 50% 

έως 150% υψηλότερες εκείνων των ομοειδών συμβατικών (δηλ. μη βιολογικών) προϊόντων. Οι 

υψηλές τιμές αποθαρρύνουν αρκετούς υποψήφιους καταναλωτές και καθιστούν, εκ των 

πραγμάτων, τα εν λόγω προϊόντα προσιτά – πρωτίστως – στους εύπορους κατοίκους των 

αστικών κέντρων. Πέραν των υψηλών τιμών του λιανεμπορίου, εμπόδια για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών τροφίμων αποτελούν τα σχετικώς αναποτελεσματικά δίκτυα 

διανομής και το μικρό μέγεθος των παραγωγικών δομών. 

             Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, οι τιμές θα υποχωρήσουν σημαντικά μόνον όταν η 

αγορά μεγεθυνθεί αρκετά και η ζήτηση αυξηθεί. Προς το παρόν, το υψηλό κόστος μεταφοράς 

αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατήρησης των τιμών σε υψηλό επίπεδο, αφού δεν υφίστανται 

αρκετές χονδρεμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου ή μεταφορικές εταιρείες που να ειδικεύονται 

στη διανομή των συγκεκριμένων προϊόντων. Λόγω της ανεπάρκειας των δικτύων διανομής, οι 

παραγωγοί αναγκάζονται συχνά να διαθέτουν τα προϊόντα τους μόνο μέσω 

τοπικών/περιφερειακών αγορών. 

            Όσον αφορά στο καταγεγραμμένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα βιολογικά 

τρόφιμα, σύμφωνα με έρευνες γνώμης, το 8% των Πολωνών καταναλωτών αγοράζει τέτοιου 

είδους τρόφιμα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ η σχετική κατά κεφαλήν δαπάνη 

ανέρχεται στα 3 Ευρώ (μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία, όπου η 

αντίστοιχη δαπάνη υπερβαίνει τα 70 Ευρώ), αν και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις. 

            Ακολουθούν μερικοί ενδιαφέροντες ιστότοποι, συμπληρωματικώς προς εκείνους που 

παρατίθενται στις προηγούμενες παραγράφους: 

www.ekolandpolska.pl Σύνδεσμος παραγωγών βιολ. τροφίμων 

www.polskaekologia.org Κλαδική οργάνωση 

www.ekogwarancja.pl Κλαδικός οργανισμός πιστοποίησης 

www.agrobiotest.pl Κλαδικός οργανισμός πιστοποίησης 

www.bioekspert.pl Κλαδικός οργανισμός πιστοποίησης 

www.pcbc.pila.pl Κλαδικός οργανισμός πιστοποίησης 

www.eko-wyspa.pl Επιχείρηση λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου 

http://freedelikatesy.pl Επιχείρηση λιανεμπορίου 

www.smaknatury.pl Επιχείρηση λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου 

www.frisco.pl ,  

www.e-piotripawel.pl ,  

http://alma24.pl ,  

http://freedelikatesy.pl ,  

www.ekosfera24.pl ,  

http://magicznyogrod.eu , 

www.sklepsmakosz.pl ,  

www.organicznysklepik.pl ,  

www.e-zdrowie.abc24.pl ,  

 

 

 

 

Online supermarkets / καταστήματα που 

διακινούν (και) βιολογικά προϊόντα 

http://www.euromonitor.com/
http://www.euromonitor.com/
http://www.ekolandpolska.pl/
http://www.polskaekologia.org/
http://www.ekogwarancja.pl/
http://www.agrobiotest.pl/
http://www.bioekspert.pl/
http://www.pcbc.pila.pl/
http://www.eko-wyspa.pl/
http://freedelikatesy.pl/
http://www.smaknatury.pl/
http://www.frisco.pl/
http://www.e-piotripawel.pl/
http://alma24.pl/
http://freedelikatesy.pl/
http://www.ekosfera24.pl/
http://magicznyogrod.eu/
http://www.sklepsmakosz.pl/
http://www.organicznysklepik.pl/
http://www.e-zdrowie.abc24.pl/
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http://naturo.pl ,  

http://biovert.pl ,  

www.eko-kraina.com.pl ,  

www.spolem.pl  

http://bioway.pl  Αλυσίδα εστιατορίων με βιολ. τρόφιμα 

www.batom.pl Επιχείρηση λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου 

http://biohurt.pl Επιχείρηση χονδρεμπορίου 

www.natu.pl Επιχείρηση χονδρεμπορίου 

www.biosfera24.pl Επιχείρηση λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου 

www.victualia.pl  Επιχείρηση λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου 

www.bionica.pl  Επιχείρηση λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου 

http://bioveri.pl Εισαγωγή πρώτων υλών βιο. καλλιέργειας 

www.polagra-food.pl/en/  

www.organic-marketing-forum.org  

www.naturafood.pl/  

 

Κλαδικές Εμπορικές (Β2Β) Δ.Εκθέσεις  

 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 

Παντελής Γιαννούλης 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naturo.pl/
http://biovert.pl/
http://www.eko-kraina.com.pl/
http://www.spolem.pl/
http://bioway.pl/
http://www.batom.pl/
http://biohurt.pl/
http://www.natu.pl/
http://www.biosfera24.pl/
http://www.victualia.pl/
http://www.bionica.pl/
http://bioveri.pl/
http://www.polagra-food.pl/en/
http://www.organic-marketing-forum.org/
http://www.naturafood.pl/
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Πίνακας Αποδεκτών 

 

1. Υπουργείο Εξωτερικών 

       -Γραφείο κ. Γενικού Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ  

       -Γραφείο κ. Β΄ Γενικού Δ/ντού 

       -Β1 & Β4 Δ/νσεις  

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα 

3. EnterpriseGreece 

4. Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)  

5. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)  

6. ΠΑΣΕΓΕΣ 

7. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

8. Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος 

9. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

10. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων  

11. Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

12. Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης   

13. INCOFRUIT 

14. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)  

15. Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας  

16. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αγρινίου 

17. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βοιωτίας 

18. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 

19. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 

20. Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης  

21. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

22. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας 

23. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς 

24. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κυκλάδων 

25. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης 

26. Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λακωνίας 

27. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου 

28. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρισας 

29. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λέσβου 

30. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μαγνησίας 

31. Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας 

32. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης 

33. Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

34. Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάτρας 

35. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου 

36. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τρικάλων 

37. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

38. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων 

39. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 

40. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

41. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 

42. Εκδόσεις Agronews 

43. Εκδόσεις Agrocapital 

44. Εκδόσεις Agrotypos 

45. Εκδόσεις FRUTONEA 

46. Εκδόσεις Elliniki Georgia 

 

 


