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Α. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΛΑΔΟΤ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Φαρακτηριςτικά 

 

Οι όροι «βιολογικϊ προώόντα» ό «προώόντα βιολογικόσ καλλιϋργειασ», όπωσ και 

οι όροι «βιολογικόσ» και «οικολογικόσ», καθώσ επύςησ και η ετικϋτα «από 

ελεγχόμενη βιολογικό καλλιϋργεια» εύναι νομικϊ προςτατευμϋνοι όροι ςε 

επύπεδο Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (εφεξόσ ΕΕ). Αναφϋρονται ςε προώόντα των 

οπούων τα ςυςτατικϊ κατϊ 95% προϋρχονται από τη βιολογικό γεωργύα.  

Επομϋνωσ ο χαρακτηριςμόσ ενόσ προώόντοσ ωσ βιολογικού ϋχει να κϊνει με τον 

τρόπο παραγωγόσ του.  

 

τη βιολογικό γεωργύα απαγορεύεται η προςθόκη βελτιωτικών γεύςησ, 

τεχνητών γεύςεων και χρωςτικών ουςιών, ωςτόςο επιτρϋπεται η χρόςη 

οριςμϋνων μόνο πρόςθετων ςυςτατικών. ε ό,τι αφορϊ ςτον τρόπο 

καλλιϋργειασ των βιολογικών προώόντων απαγορεύονται τα ςυνθετικϊ 

φυτοφϊρμακα, ενώ επιτρϋπονται ελεύθερα τα οργανικϊ λιπϊςματα. Η χρόςη 

λιπαςμϊτων αζώτου εύναι περιοριςμϋνη.  

 

τη βιολογικό κτηνοτροφύα επιτρϋπεται η αγορϊ ζωοτροφών, ωςτόςο η 

οποιαδόποτε τροφό παρϋχεται ςτα ζώα απαγορεύεται να εύναι γενετικϊ 

τροποποιημϋνη και μόνο ςε περιοριςμϋνη ποςότητα μπορεύ να προϋρχεται από 

τη ςυμβατικό γεωργύα.  

 

Σο θεςμικό πλαύςιο για τα βιολογικϊ προώόντα θα αναλυθεύ περαιτϋρω ςε 

επόμενη ενότητα. 

 

Α.2 Ιςτορική Αναδρομή 

 

Η παραγωγό βιολογικών προώόντων εμφανύςτηκε ωσ απϊντηςη ςε οικολογικϋσ 

και οικονομικϋσ κρύςεισ του 20ου αιώνα. ύμφωνα με την Ένωςη Βιομηχανύασ 

Οικολογικών Σροφύμων (BÖLW) τησ Γερμανύασ, οι πρώτοι παραγωγού 

βιολογικών καλλιεργειών ειςόγαγαν μοντϋλα αγροτικόσ και κτηνοτροφικόσ 

παραγωγόσ ιδιαύτερα φιλικών προσ το περιβϊλλον για ηθικούσ αλλϊ και για 

οικονομικούσ λόγουσ. Κατϊ τον 20ο αιώνα, με την ανϊπτυξη των επιςτημών τησ 

υγεύασ και τησ διατροφολογύασ, αλλϊ και των νϋων αιτημϊτων που προϋκυψαν 

για την ανϊγκη προςταςύασ τησ φύςησ και του περιβϊλλοντοσ, καθώσ και για 

ϋναν πιο υγιεινό τρόπο διαβύωςησ ςε ϋνα ολοϋνα και περιςςότερο 

βιομηχανοποιημϋνο, αλλϊ και βαλλόμενο από ρύπουσ περιβϊλλον, αρκετόσ 

κόςμοσ ϊρχιςε να ςτρϋφεται ςε πιο υγιεινούσ τρόπουσ διαβύωςησ και 

διατροφόσ. Σα μοντϋλα που αναπτύχθηκαν αρχικϊ ςτη λεγόμενη ΄πρϊςινη’ 
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διαδικαςύα παραγωγόσ προώόντων, αποτελούν προπομπό των ςημερινών  

μεθόδων βιώςιμησ γεωργύασ και διαχεύριςησ τροφύμων, ποτών και καλλυντικών. 

 

Κατϊ το δεύτερο μιςό του 20ου αιώνα ςτη Γερμανύα, ϊρχιςαν να αναπτύςςονται 

οι ιδϋεσ τησ βιολογικόσ γεωργύασ και των βιολογικών καλλιεργειών. Ωσ 

αποτϋλεςμα αυτών, το 1971 ιδρύεται η Ένωςη για τη Βιολογικό Γεωργύα ςτη 

νοτιοδυτικό Γερμανύα η οπούα από το 1979 μετονομϊςτηκε ςε Bioland, οπότε 

και πιςτοποιόθηκε το εμπορικό τησ ςόμα. Σο 1987, η αρχικό ϋνωςη ϊλλαξε το 

όνομϊ τησ ςε ύνδεςμο Βιολογικόσ Γεωργύασ (Bioland Verband für organisch-

biologischen Landbau eV). 

 

Η βιολογικό γεωργύα ενιςχύθηκε τισ δεκαετύεσ του ‘70 και του ‘80 από το 

περιβαλλοντικό κύνημα με αποτϋλεςμα την αύξηςη του αριθμού των βιολογικών 

καλλιεργειών. Σο 1988 ενώθηκαν όλεσ οι ενώςεισ βιολογικών καλλιεργειών 

ςτην «Ομϊδα Εργαςύασ για τη Βιολογικό Γεωργύα» (AGÖL), με αποτϋλεςμα την 

οργϊνωςη των ςυμφερόντων αυτών των ενώςεων και τη θϋςπιςη κϊποιων 

πρώτων -κοινϊ αποδεκτών- κανόνων ςχετικϊ με τη βιολογικό καλλιϋργεια. Σο 

1989 η βιολογικό γεωργύα χρηματοδοτόθηκε για πρώτη φορϊ από την ΕΕ. Μετϊ 

την ϋνωςη τησ Γερμανύασ, μεγϊλεσ επιχειρόςεισ και τησ πρώην ανατολικόσ 

Γερμανύασ ϊρχιςαν να δραςτηριοποιούνται ενεργϊ ςτον τομϋα.  

 

Σα επόμενα χρόνια (δεκαετύα ’90) η ανϊπτυξη ςυνεχύςτηκε με γοργούσ ρυθμούσ 

με την ύδρυςη νϋων ενώςεων και ςυλλόγων βιολογικών καλλιεργειών, οι οπούοι 

ϊρχιςαν να καταδεικνύουν, δια μϋςω τησ ενεργού τουσ δρϊςησ, τη 

ςημαντικότητα του κλϊδου. Σο 2002 διαλύεται η «Ομϊδα Εργαςύασ για τη 

Βιολογικό Γεωργύα» και ιδρύεται η Ένωςη Βιομηχανύασ Οικολογικών Σροφύμων 

(BÖLW). Κατϊ την πρώτη δεκαετύα του 21ου αιώνα οι νϋεσ περιβαλλοντικϋσ 

απαιτόςεισ και τα νϋα περιβαλλοντικϊ πρότυπα, ςυνϋχιςαν να δύνουν ώθηςη 

ςτον κλϊδο τησ βιολογικόσ καλλιϋργειασ. 

 

Ο κλϊδοσ των βιολογικών προώόντων ςτη Γερμανύα ςυνεχύζει να παρουςιϊζει 

εξαιρετικό ϊνθηςη κατϊ την τελευταύα πενταετύα. Περιςςότερα από 80.000 εύδη 

με βιολογικό ςφραγύδα εύναι αυτό τη ςτιγμό διαθϋςιμα ςτα γερμανικϊ 

καταςτόματα λιανικόσ πώληςησ, τα περιςςότερα εκ των οπούων εύναι τρόφιμα 

(κυρύωσ φρούτα/λαχανικϊ, ζεςτϊ ροφόματα, όςπρια, βότανα και μπαχαρικϊ, 

ψωμύ και ξηρϋσ τροφϋσ).  

 

ύμφωνα με την Ένωςη Βιομηχανύασ Οικολογικών Σροφύμων (BÖLW) το 2018 

οι πωλόςεισ βιολογικών τροφύμων αντιπροςώπευαν το 5,3% τησ ςυνολικόσ 

αγορϊσ τροφύμων με κύκλο εργαςιών ςχεδόν 11 δισ € ενώ το επόμενο ϋτοσ 

υπόρξε μια αύξηςη ςτον κύκλο εργαςιών τησ τϊξεωσ του 10%, καταγρϊφοντασ 

ςυνολικό τζύρο περύ τα 11,9 δισ €. Σο ποςοςτό των πωλόςεων των βιολογικών 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/421382/umfrage/produkte-mit-bio-siegel-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/421382/umfrage/produkte-mit-bio-siegel-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/421382/umfrage/produkte-mit-bio-siegel-in-deutschland/
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τροφύμων ςε ςχϋςη με τη ςυνολικό αγορϊ τροφύμων για το 2019 ανόλθε ςε 

5,7%. 

 

το Γρϊφημα 1 αποτυπώνεται με τη μορφό διαγρϊμματοσ η διαχρονικό εξϋλιξη 

του τζύρου του κλϊδου βιολογικών τροφύμων και του μεριδύου αγορϊσ του ςτον 

κλϊδο τροφύμων, κατϊ την τελευταύα 10ετύα.  

 

 
 Πηγή: Umwelt Bundesamt –Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 

 

Γράφημα 1: Η  διαχρονική εξέλιξη ςτον τζίρο και ςτο μερίδιο επί τησ αγοράσ τροφίμων  του 

κλάδου βιολογικών τροφίμων  

 

Α.3 υγκριτική ςπουδαιότητα του κλάδου 

 

Οι Γερμανού ςτρϋφονται ολοϋνα και περιςςότερο ςτην κατανϊλωςη βιολογικών 

προώόντων και ειδικότερα τροφύμων. Οι αριθμού των πωλόςεων αυξϊνονται 

ςυνεχώσ και τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα δεύχνουν ότι πϊνω από το 90% των 

καταναλωτών που ζουν ςτη Γερμανύα χρηςιμοποιούν βιολογικϊ προώόντα 

τουλϊχιςτον μύα φορϊ το χρόνο. Δεδομϋνου μϊλιςτα ότι η ποικιλύα των 

διαθϋςιμων ειδών ςτην αγορϊ βιολογικών προώόντων αυξϊνεται ςυνεχώσ, ϋνασ 

ςτουσ τϋςςερισ καταναλωτϋσ ςτη Γερμανύα διατρϋφεται ςε ςταθερό βϊςη με 

βιολογικϊ προώόντα.   
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Οι μϋρεσ κατϊ τισ οπούεσ τα βιολογικϊ τρόφιμα όταν διαθϋςιμα μόνο ςε ειδικϋσ 

αγορϋσ και καταςτόματα λιανικόσ ϋχουν παρϋλθει. όμερα, τα βιολογικϊ 

τρόφιμα ϋχουν βρει τη θϋςη τουσ ςτα ρϊφια και ςτουσ διαδρόμουσ των 

υπεραγορών και των εκπτωτικών καταςτημϊτων.  

 

Πρωτοπόροι ςτην κατανϊλωςη βιολογικών προώόντων εύναι οι κϊτοικοι των 

νότιων ομόςπονδων κρατιδύων τησ χώρασ, ςτα οπούα μϊλιςτα καταγρϊφεται 

και ο μεγαλύτεροσ αριθμόσ επιχειρόςεων (παραγωγού, μεταποιητϋσ, ϋμποροι και 

ειςαγωγεύσ) που χρηςιμοποιούν την κρατικό οργανικό ετικϋτα για την εμπορύα 

των προώόντων τουσ ςτη Γερμανύα. 

 

 
                             Πηγή: Statista –Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 

 
Γράφημα 2: Αριθμόσ επιχειρήςεων ανά ομόςπονδο κρατίδιο ςτη Γερμανία των οποίων τα 

προΰόντα φέρουν την κρατική οργανική ςφραγίδα 

 

Όςον αφορϊ ςτα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα των βιολογικών τροφύμων, ϋχουν 

διεξαχθεύ διϊφορεσ ϋρευνεσ, οι οπούεσ ωσ επύ το πλεύςτον ϋχουν δεύξει ότι τα 

βιολογικώσ καλλιεργούμενα τρόφιμα ϋχουν αυξημϋνη θρεπτικό αξύα. Δεδομϋνου 

μϊλιςτα ότι τα βιολογικϊ τρόφιμα  πρϋπει να πληρούν ςημαντικϊ αυςτηρότερεσ 

απαιτόςεισ από τα προώόντα ςυμβατικόσ γεωργύασ, η ςυντριπτικό πλειοψηφύα 

των μελετών καταλόγουν ςτο ςυμπϋραςμα ότι τα πλεονεκτόματα κατανϊλωςόσ 

τουσ για την υγεύα εύναι ςημαντικϊ. ύμφωνα με ςτοιχεύα τησ Ένωςησ 

Βιομηχανύασ Βιολογικών Σροφύμων (BÖLW) μερικϊ από τα ωσ ϊνω 

πλεονεκτόματα ςυμπυκνώνονται ωσ εξόσ: 

916

747 705

452

324 322
279

204 194 158 135

Αρικμόσ Εταιρειών



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

8 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr 

-Μϋχρι και 300 πρόςθετα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςτην παραγωγό 

ςυμβατικών γεωργικών προώόντων. Ο αριθμόσ των επιτρεπόμενων ουςιών για 

την παραγωγό βιολογικών προώόντων εύναι ςημαντικϊ χαμηλότεροσ. 

-Οι γενετικώσ τροποποιημϋνεσ καλλιϋργειεσ απειλούν τη βιοποικιλότητα και θα 

μπορούςαν να ϋχουν αρνητικό αντύκτυπο ςτουσ πληθυςμούσ των εντόμων. Η 

γενετικό μηχανικό ωςτόςο δεν χρηςιμοποιεύται ςτην καταςκευό βιολογικών 

προώόντων. 

-Οι βιοκαλλιεργητϋσ δε χρηςιμοποιούν ςυνθετικϊ χημικϊ φυτοφϊρμακα. Αντ’ 

αυτού, οι βιο-αγρότεσ βαςύζονται ςτη χρόςη βιοδυναμικών και οργανικών 

παραςκευαςμϊτων ςτισ καλλιϋργειϋσ τουσ. 

-Η καλλιϋργεια βιολογικών προώόντων εύναι βιώςιμη και φιλικό προσ το 

περιβϊλλον αφού η κατανϊλωςη ενϋργειασ που απαιτεύται για αυτό εύναι 

ςημαντικϊ χαμηλότερη. Σα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ που χρηςιμοποιούνται για την 

ανϊπτυξη των φυτών παραμϋνουν ςτο ϋδαφοσ και ϋτςι τα φυτϊ αναπτύςςονται 

φυςικϊ. Αντιθϋτωσ, τα ςυμβατικϊ τρόφιμα εύναι γενικϊ πιο επιβλαβό για το 

κλύμα λόγω των υψηλότερων ενεργειακών τουσ αναγκών. Η αποφυγό τησ 

χρόςησ ςυνθετικών φυτοφαρμϊκων οδηγεύ επύςησ ςε μειωμϋνη κατανϊλωςη 

ενϋργειασ, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τισ εκπομπϋσ αερύων που βλϊπτουν το 

κλύμα.  

-Η βιολογικό τροφό δεν περιϋχει τεχνητϊ ςυντηρητικϊ ό ενιςχυτικϊ γεύςησ. Σα 

ςυμβατικϊ τρόφιμα περιϋχουν μια ποικιλύα τεχνητών ςυντηρητικών και 

βελτιωτικών γεύςησ. τα προώόντα βιολογικόσ ποιότητασ χρηςιμοποιούνται 

μόνο φυςικϊ ςυντηρητικϊ. Σο αποτϋλεςμα εύναι μια πιο φυςικό γεύςη τησ 

τροφόσ. 

-Οι βιοκαλλιεργητϋσ αποδύδουν μεγϊλη ςημαςύα ςτην ευημερύα των ζώων 

τουσ. ε ςύγκριςη με τουσ ςυμβατικούσ τρόπουσ κτηνοτροφύασ, τα ζώα ςτισ 

βιολογικϋσ φϊρμεσ ϋχουν περιςςότερο υπαύθριο χώρο διαθϋςιμο για την 

διαβύωςό τουσ. 
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Β. ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Β.1 Δομή Παραγωγήσ 

 

Η Γερμανύα εύναι η μεγαλύτερη αγορϊ βιολογικών τροφύμων ςτην Ευρώπη. Οι 

επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτον κλϊδο ανϋρχονται ςε 16.451 

(Ιανουϊριοσ 2020) και οργανώνονται ςε διϊφορουσ ςυνδϋςμουσ. Ο μεγαλύτεροσ 

ςύνδεςμοσ βιολογικών προώόντων εύναι ο Bioland με 8.154 μϋλη και 

ακολουθεύται από τον Naturland με 3.922 μϋλη και τον Demeter με 1.695 μϋλη. 

ημειώνεται ότι κατϊ το προηγούμενο ϋτοσ οι επιχειρόςεισ ανϋρχονταν ςε 

15.6691. ύμφωνα με ςτοιχεύα του Statista περιςςότερα από 80.000 προώόντα με 

βιολογικό ςφραγύδα διατύθενται ςτην αγορϊ λιανικόσ.  Σα εγγεγραμμϋνα 

βιολογικϊ αγροκτόματα ανϋρχονται ςε πϊνω από 33.000 τα οπούα αντιςτοιχούν 

ςε περύπου 16.000 ςτρϋμματα (1,6 εκ. εκτϊρια). ε ςχϋςη με τη ςυνολικό 

καλλιεργόςιμη γη τησ Γερμανύασ, η ϋκταςη βιολογικόσ καλλιϋργειασ αποτελεύ 

περύπου το 10%. 

 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγήσ 

 

Η παραγωγό βιολογικών προώόντων ακολουθεύ ανοδικό πορεύα κατϊ τα 

τελευταύα χρόνια, κϊτι το οπούο αποδεικνύεται τόςο από την αύξηςη τησ 

καλλιεργούμενησ γησ με βιολογικϋσ μεθόδουσ, όςο και από την αύξηςη του 

αριθμού των επιχειρόςεων οι οπούεσ δραςτηριοποιούνται ςε αυτό τον τομϋα. 

Όπωσ διαφαύνεται και ςτο Γρϊφημα 3, η ϋκταςη καλλιεργόςιμησ γησ ςτη 

Γερμανύα κατϊ το 2019 ανϋρχεται ςτα 1.000.000 εκτϊρια (10.000 ςτρϋμματα), 

από τα 700.000 (7.000 ςτρϋμματα) που όταν το 2012. το ύδιο διϊγραμμα 

αποτυπώνονται επύςησ οι αντύςτοιχεσ τιμϋσ και ςτο ςύνολο τησ ΕΕ. 

 

Μπορεύ μεν οι αναφερόμενοι δεύκτεσ παραγωγόσ του κλϊδου να μη ςημειώνουν 

«εκρηκτικό» αύξηςη από το ϋνα ϋτοσ ςτο ϊλλο, ωςτόςο αυτό που μπορεύ κανεύσ 

να παρατηρόςει εύναι η ςταθερότητα τησ ανοδικόσ πορεύασ και των δύο 

δεικτών. Η ετόςια αύξηςη των επιχειρόςεων και τησ βιολογικϊ καλλιεργούμενησ 

γησ καταδεικνύει τη ςταθερό αύξηςη τησ παραγωγόσ βιολογικών προώόντων. 

 

                                                           
1
 Σα ςτοιχεία προζρχονται από το ετιςιο τεφχοσ του Branchen Report 2020 τθσ Ζνωςθσ Βιομθχανίασ 

Βιολογικών Σροφίμων  
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Γράφημα 3: Η εξέλιξη τησ παραγωγήσ βιολογικών προΰόντων ςε Γερμανία και ΕΕ 

 

 

Β.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου 

 

Ο κλϊδοσ των βιολογικών ειδών αποτελεύται από προώόντα τα οπούα 

παρουςιϊζουν μεταξύ τουσ διαφορετικό δυναμικό.  

 

το Γρϊφημα 4, παρακϊτω, παρουςιϊζονται ανϊ κατηγορύα προώόντοσ τα 

ποςοςτϊ που καταλαμβϊνουν τα βιολογικϊ τρόφιμα ςτη ςυνολικό παραγωγό 

τροφύμων. Ξεχωρύζουν τα βιολογικϊ όςπρια με ποςοςτό ϊνω του 25% ςτη 

ςυνολικό παραγωγό οςπρύων και τα φρούτα με ποςοςτό 20% ςτη ςυνολικό 

παραγωγό φρούτων. 
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Πηγή: BÖLW –Επεξεργαςία Γραφείου ΟΕΤ Βερολίνου 

 
Γράφημα 4: Μερίδιο (%) βιολογικών ειδών ςε ςυνολική παραγωγή τροφίμων (ανά κατηγορία 

προΰόντοσ) καθώσ και βιολογικών εκτάςεων γησ (ανά είδοσ καλλιέργειασ) ςε ςυνολική έκταςη 
καλλιεργήςιμησ γησ  

 

 

το Γρϊφημα 5 απεικονύζεται το μερύδιο των εςόδων το οπούο κατϋγραψε η 

κϊθε ομϊδα βιολογιών τροφύμων επύ του ςυνολικού τζύρου του κλϊδου 

τροφύμων για το ϋτοσ 2018. Σην πρώτη θϋςη κατϋχει το γϊλα και τα 

γαλακτοκομικϊ προώόντα με ποςοςτό 23% , ενώ ακολουθούν τα φρούτα και τα 

λαχανικϊ με ποςοςτό 22% και το κρϋασ με ποςοςτό 17%.  
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Πηγή: Foodwatch.org –Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 

 

Γράφημα 5: Μερίδιο εςόδων ανά ομάδα (βιολογικών) προΰόντων επί ςυνολικού τζίρου κλάδου 
βιολογικών τροφίμων για το έτοσ 2018  

 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, για το ϋτοσ 2018 ο ςυνολικόσ τζύροσ των γαλακτοκομικών 

προώόντων ανόλθε ςτα 550 εκ. €, τοποθετώντασ τη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα 

προώόντων ςτην κορυφό των εςόδων του κλϊδου βιολογικών τροφύμων. τη 

δεύτερη θϋςη τησ ςχετικόσ κατϊταξησ, βρύςκονται τα βιολογικϊ αυγϊ με 

ςυνολικό τζύρο  ύψουσ 309 εκ. € και ςτην τρύτη θϋςη τα λαχανικϊ με τζύρο 288 

εκ. € (βλ. Γρϊφημα 6). 
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Πηγή: BÖLW –Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 

 

Γράφημα 6: Έςοδα από πωλήςεισ βιολογικών ειδών ανά κατηγορία προΰόντοσ για το έτοσ 2018 

(ςε εκ. €) 

 

υμπεραςματικϊ, θα λϋγαμε ότι το γϊλα, τα φρούτα και λαχανικϊ, τα αυγϊ και 

το κρϋασ αναδεικνύονται τα πιο ςημαντικϊ προώόντα του κλϊδου βιολογικών 

τροφύμων.  

 

 

Β.4 Σεχνολογία παραγωγήσ 

 

Ο όροσ «βιολογικό» ωσ χαρακτηριςτικόσ προςδιοριςμόσ μπροςτϊ από ϋνα 

προώόν, μαρτυρϊ την ιδιαύτερη διαδικαςύα με την οπούα αυτό ϋχει παραχθεύ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα όπωσ αναφϋρεται και ςτην Ενότητα Α.1. τησ παρούςασ ϋρευνασ, 

κατϊ την παραγωγικό διαδικαςύα των βιολογικών προώόντων οι χημικϋσ 

διεργαςύεσ αποφεύγονται και επιβϊλλεται η χρόςη φυςικών μεθόδων (με τισ 

εξαιρϋςεισ που προβλϋπει η νομοθεςύα για χρόςη οριςμϋνων μόνο πρόςθετων 

ςυςτατικών). ε αδρϋσ γραμμϋσ η χρόςη χημικών και ςυνθετικών 

φυτοφαρμϊκων καθώσ και των εύκολα διαλυτών τεχνητών λιπαςμϊτων ό 

γενετικόσ μηχανικόσ δεν αποτελούν επιτρεπόμενεσ μεθόδουσ ςτη παραγωγικό 

διαδικαςύα. 
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςε ό,τι αφορϊ την παραγωγό βιολογικών γεωργικών 

προώόντων, όπωσ προκύπτει από την μελϋτη ςχετικών επιςτημονικών μελετών η 

καλύτερη βϊςη για υγιό και υψηλόσ απόδοςησ βιολογικϊ προώόντα εύναι ϋνα 

«ζωντανό», υγιϋσ και εύφορο για καλλιϋργεια ϋδαφοσ. Οι καλλιεργητϋσ 

βιολογικών προώόντων (βιο-καλλιεργητϋσ) ςυνδυϊζουν την παραδοςιακό γνώςη 

για την καλλιϋργεια τησ γησ με τα τελευταύα ευρόματα από τισ ϋρευνεσ που 

ςχετύζονται με τη βιολογικό παραγωγό προκειμϋνου να ενιςχύςουν τη 

γονιμότητα του εδϊφουσ. Οι βιο-καλλιεργητϋσ διαςφαλύζουν μϋςω τησ χρόςησ 

παραδοςιακών-φυςικών μεθόδων (αντύ χημικών) ότι τα φυτϊ απορροφούν τα 

θρεπτικϊ ςυςτατικϊ πιο αποτελεςματικϊ, ότι εύναι ανθεκτικϊ ϋναντι 

μολυςματικών αςθενειών και ζιζανύων. Η υιοθϋτηςη προηγμϋνων τεχνολογικϊ 

μεθόδων και καινοτομιών ϋχει αποδειχθεύ κατϊ τα τελευταύα χρόνια ότι μπορεύ 

να βελτιώςει τη ςχϋςη ποιότητασ παραγόμενου προώόντοσ προσ ποςότητα 

χρηςιμοποιούμενων ςυντελεςτών παραγωγόσ ςτισ βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ και 

ϊρα να οδηγόςει ςτη λεγόμενη οικονομικότητα τησ βιολογικόσ παραγωγόσ. Με 

αυτόν τον τρόπο οι αγρότεσ βιολογικών προώόντων καταφϋρνουν να ενιςχύςουν 

την υγεύα των φυτών και να επιτύχουν ςταθερϋσ αποδόςεισ.  

 

Η καλό διαβύωςη των ζώων μαζύ με μύα ςειρϊ παραγόντων υγιεινόσ εκτροφόσ 

τουσ εύναι ο ακρογωνιαύοσ λύθοσ ςτη βιολογικό κτηνοτροφύα. τα ζώα που 

εκτρϋφονται με κατϊλληλα επιλεγμϋνεσ βιολογικϋσ τροφϋσ και ϊφθονο καθαρό 

αϋρα, ενώ παρϊλληλα απολαμβϊνουν την εκτροφό τουσ ςε μεγϊλεσ εκτϊςεισ 

λιβαδιών, αυξϊνεται η ποιότητα ζωόσ και υγεύασ τουσ. τα ζώα αυτϊ επύςησ 

παρϋχεται περιςςότεροσ χρόνοσ για την ανϊπτυξό τουσ ςε ςχϋςη με το χρόνο 

που δύνεται για την ανϊπτυξη των ςυμβατικών ζώων. Σϋλοσ τα ζώα βιολογικόσ 

προϋλευςησ υπόκεινται ςε πολύ λιγότερεσ και πιο περιοριςμϋνεσ επώδυνεσ 

παρεμβϊςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ και ςε περύπτωςη αςθϋνειϊσ τουσ 

χρηςιμοποιούνται αποκλειςτικϊ φυςικϋσ μϋθοδοι θεραπεύασ, όπωσ ο βελονιςμόσ 

και η ομοιοπαθητικό, αντύ των ςυμβατικών φαρμϊκων. Η βϊςη τησ βιολογικόσ 

κτηνοτροφύασ εύναι η καλό ςωματικό αλλϊ και ψυχικό υγεύα των ζώων. Ωςτόςο 

και εδώ απαιτεύται εξειδικευμϋνη τεχνογνωςύα από τον παραγωγό. 

 

Β.5 Βαθμόσ κάθετησ ολοκλήρωςησ ςτον κλάδο  

 

τον κλϊδο των βιολογικών προώόντων παρατηρεύται μια προχωρημϋνησ 

μορφόσ καθετοπούηςη. Αρκετού από τουσ παραγωγούσ δραςτηριοποιούνται τα 

τελευταύα χρόνια και ςτην αγορϊ λιανικόσ πώληςησ διαθϋτοντασ παρϊλληλα 

ολοκληρωμϋνο δύκτυο από υπεραγορϋσ και καταςτόματα τροφύμων με 

βιολογικϊ προώόντα, τα οπούα αρκετϊ ςυχνϊ πληρούν υψηλότερα πρότυπα από 

τα ευρωπαώκϊ και εύναι εγγυημϋνα χϊρη ςτην κϊθετη παραγωγό και τουσ 

αυςτηρούσ ελϋγχουσ ςε όλα τα ςτϊδια, από την καταςκευό των πρώτων υλών 

ϋωσ την τυποπούηςη, τη ςυςκευαςύα και το μϊρκετινγκ, ςτο οπούο αποδύδουν 
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μεγϊλη ςημαςύα για την προβολό και τη θϋςη των προώόντων τουσ ςτα ρϊφια 

των γερμανικών καταςτημϊτων. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αυτών των 

καθετοποιημϋνων εταιρειών παραγωγόσ και εμπορύασ βιολογικών προώόντων 

ςτην γερμανικό αγορϊ εύναι η “Alnatura”, η “Bio-Company” και η “denn’s 

Biomarkt”. Επύςησ εύθιςται και η παρουςύα βιολογικών παραγωγών ςτισ 

λεγόμενεσ “Wochenmarkt” τησ Γερμανύασ, δηλαδό υπαύθριεσ λαώκϋσ αγορϋσ. 

 

Β.6 Προοπτικέσ ςτην εξέλιξη τησ παραγωγήσ 

 

Η ζότηςη για γεωργικϊ προώόντα και δη για τρόφιμα, ζωοτροφϋσ και 

ενεργειακϋσ καλλιϋργειεσ θα ςυνεχύςει να αυξϊνεται ςημαντικϊ ςτο μϋλλον, 

δεδομϋνησ τησ αύξηςησ του παγκόςμιου πληθυςμού. Λόγω αυτόσ τησ εξϋλιξησ, η 

γεωργύα θα πρϋπει να παρϊγει περιςςότερα ςτο μϋλλον απ’ ό,τι ςόμερα. Από την 

ϊλλη πλευρϊ, η ςύγχρονη, εντατικό, ςυμβατικό γεωργικό παραγωγό προκαλεύ 

όδη ςοβαρϊ περιβαλλοντικϊ προβλόματα. Η πύεςη για βιολογικό/οικολογικό 

γεωργύα, επομϋνωσ, εύναι υψηλό. υνολικϊ, η βιολογικό γεωργύα εύναι γνωςτό 

ωσ μια ιδιαύτερα περιβαλλοντικϊ βιώςιμη μορφό γεωργύασ, με θετικϋσ 

επιπτώςεισ ςτισ περιβαλλοντικϋσ παραμϋτρουσ που καθοδηγούνται ϋντονα από 

την αρχό τησ αειφορύασ (BMEL, 2018).  

 

Επιπροςθϋτωσ με την Ατζϋντα 2030, τα Ηνωμϋνα Έθνη ςυμφώνηςαν για τουσ 

17 τόχουσ τησ Αειφόρου Ανϊπτυξησ (SDG). Η γεωργύα εύναι ϋνασ θεμελιώδησ 

τομϋασ για την επύτευξη των SDGs. Ο Οργανιςμόσ Σροφύμων και Γεωργύασ (FAO) 

υποςτηρύζει ολιςτικϊ οικολογικϊ ςυςτόματα γεωργύασ, βαςιςμϋνα τόςο ςτην 

παραδοςιακό γνώςη όςο και ςτην καινοτομύα. Οι προςπϊθειεσ μοντελοπούηςησ 

ςε παγκόςμια κλύμακα δεύχνουν ότι μια γενικϊ πιο περιβαλλοντικϊ βιώςιμη 

γεωργύα μπορεύ να επιτευχθεύ μόνο εϊν ελϋγχεται τόςο η παραγωγό, όςο και η 

κατανϊλωςη φυτικών και ζωικών προώόντων, καθώσ και τα απόβλητα 

τροφύμων. Προσ την κατεύθυνςη αυτό μεταξύ των ολιςτικών και οικολογικϊ 

προςανατολιςμϋνων ςυςτημϊτων παραγωγόσ, η βιολογικό γεωργύα ϋχει 

αναδειχθεύ ωσ ιδιαύτερα επιτυχημϋνη, τόςο ςε τοπικό, όςο και ςε παγκόςμιο 

επύπεδο και, ωσ εκ τούτου, ϋχει τη δυνατότητα να ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ςε 

αυτόν τον ολιςτικό μεταςχηματιςμό του γεωργικού και επιςιτιςτικού 

ςυςτόματοσ. Ωςτόςο, αυτό η αξιολόγηςη κρύνεται τα τελευταύα χρόνια ωσ 

αμφιλεγόμενη. Μελϋτεσ που ϋχει αναθϋςει το Ομοςπονδιακό Τπουργεύο 

Διατροφόσ και Γεωργύασ (BMEL) ςε ανεξϊρτητουσ αναλυτϋσ καταλόγουν ςτο ότι 

οι αποδόςεισ τησ βιολογικόσ γεωργύασ ςε ςύγκριςη με εκεύνεσ τησ ςυμβατικόσ 

εύναι χαμηλότερεσ. τη Γερμανύα επύ παραδεύγματι καταγρϊφονται κενϊ 

απόδοςησ που κυμαύνονται από -19% ϋωσ -45% (BMEL, 2019). Οι χαμηλότερεσ 

αποδόςεισ προκύπτουν ωσ αποτϋλεςμα τησ ανϊγκησ κατοχόσ μεγαλύτερων 

εκτϊςεων γησ για την παραγωγό τησ ύδιασ ποςότητασ προώόντοσ ςυγκριτικϊ με 

τη ςυμβατικό γεωργύα. ε αυτό το πλαύςιο, ςυγκριτικϋσ αναλύςεισ των 
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περιβαλλοντικών επιπτώςεων των ςυμβατικών και βιολογικών ςυςτημϊτων 

καλλιϋργειασ καταλόγουν ςε διαφορετικϊ αποτελϋςματα. 

 

Οι Sanders and Hess (2019)2 δημοςύευςαν μια ολοκληρωμϋνη ςυγκριτικό 

ανϊλυςη τησ υπϊρχουςασ βιβλιογραφύασ για τισ περιβαλλοντικϋσ επιδόςεισ τησ 

ςυμβατικόσ και βιολογικόσ γεωργύασ. Οι παρϊμετροι που ελόφθηςαν υπόψη 

περιελϊμβαναν την προςταςύα του νερού, τη γονιμότητα εδϊφουσ, τη 

βιοποικιλότητα, την προςταςύα και προςαρμογό του κλύματοσ, την 

αποδοτικότητα των πόρων και την καλό μεταχεύριςη των ζώων. Η εργαςύα 

περιελϊμβανε μια προςπϊθεια προςδιοριςμού τησ κατϊλληλησ τιμόσ αναφορϊσ 

για κϊθε παρϊμετρο προκειμϋνου να καταλόξει ςτο ποια από τισ δύο (ςυμβατικό 

ό βιολογικό γεωργύα) θα επιβοηθόςει περιςςότερο ςτο μϋλλον ςτον ολιςτικό 

μεταςχηματιςμό του γεωργικού και επιςιτιςτικού ςυςτόματοσ.  

 

ε κϊθε περύπτωςη, όπωσ ϋχει αποτυπωθεύ και ςε πρόςφατη ϋρευνα του 

Γραφεύου ΟΕΤ Βερολύνου για τον κλϊδο των φρούτων ςτη Γερμανύα 

(https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72661) η ροπό των Γερμανών 

καταναλωτών προσ την υγιεινό διατροφό και την κατανϊλωςη προώόντων τα 

οπούα παρϊγονται με βιώςιμο και με ςεβαςμό προσ το περιβϊλλον τρόπο, ϋχει 

αυξητικό τϊςη κατϊ τη διϊρκεια των τελευταύων ετών, με αποκορύφωμα την 

πρόςφατη πανδημύα του κορωνοώού, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ η ποςότητα 

των βιολογικών τροφύμων που πωλόθηκαν αυξόθηκε ςημαντικϊ, ςτοιχεύο το 

οπούο θα αναλυθεύ εκτενϋςτερα παρακϊτω. 

 

Με βϊςη τα προαναφερθϋντα ϊλλωςτε και ςτην παρούςα ϋρευνα, οι προοπτικϋσ 

ςτην εξϋλιξη τησ παραγωγόσ των βιολογικών προώόντων διαφαύνονται ιδιαύτερα 

θετικϋσ. Όπωσ διαφαύνεται και ςτο Γρϊφημα 3, η όπια αλλϊ ςταθερό ετόςια 

αύξηςη του αριθμού των δραςτηριοποιούμενων επιχειρόςεων και τησ 

επιφϊνειασ καλλιεργόςιμησ γησ καταδεικνύει ότι η παραγωγό βιολογικών 

προώόντων αναμϋνεται να ςυνεχύςει να αυξϊνεται τα επόμενα χρόνια.  

 

 

  

                                                           
2
 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf  

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72661
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72661
https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf


Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

17 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr 

Γ. ΖΗΣΗΗ 
 

Γ.1 Μέγεθοσ αγοράσ 

 

Η Γερμανύα εύναι η μεγαλύτερη αγορϊ βιολογικών προώόντων ςτην Ευρώπη  και 

η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοςμύωσ μετϊ τισ ΗΠΑ. Περιςςότερα από 80.000 εύδη 

με ςφραγύδα «βιολογικόσ προϋλευςησ» εύναι επύ του παρόντοσ διαθϋςιμα ςτισ 

αγορϋσ λιανικόσ τησ Γερμανύασ, με το μεγαλύτερο μϋροσ αυτών να εύναι τρόφιμα 

(κυρύωσ ζεςτϊ ροφόματα, βότανα, μπαχαρικϊ και ψωμύ ό ϊλλα προώόντα 

φούρνου).  

 

Όπωσ προκύπτει από το Γρϊφημα 7, οι πωλόςεισ βιολογικών ειδών ςημειώνουν 

κϊθε χρόνο νϋο ρεκόρ πωλόςεων ςτη Γερμανύα. Για το 2019 οι πωλόςεισ 

βιολογικών προώόντων ϊγγιξαν τα 12 δισ €, με την αύξηςη ςε ςχϋςη με το 

προηγούμενο ϋτοσ να ανϋρχεται ςτο 10%, ενώ κατϊ την τελευταύα 10ετύα τα 

ϋςοδα διπλαςιϊςτηκαν (100% αύξηςη το 2019 ςε ςύγκριςη με το 2009). 

 

Ο ρυθμόσ ανϊπτυξησ του δεύκτη εςόδων του κλϊδου μετϊ την οικονομικό κρύςη 

του 2009 κυμαύνεται μεταξύ 4% και 11%. Επύςησ και ςε παγκόςμιο επύπεδο οι 

πωλόςεισ ςυνεχύζουν να ςημειώνουν ςυνεχό και ςταθερό αύξηςη. 

 

 
Πηγή: Statista 

Γράφημα 7: Έςοδα από βιολογικά τρόφιμα ςτη Γερμανία από το 2000 έωσ το 2019 (ςε δισ €) 
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τισ πωλόςεισ του κλϊδου βιολογικών προώόντων ςτο λιανεμπόριο, ςύμφωνα με 

την Ένωςη Βιομηχανύασ Οικολογικών Σροφύμων (BÖLW), κυριαρχούν τα 

βιολογικϊ τρόφιμα με τζύρο 7,13 δισ € (ποςοςτό 60% επύ του ςυνολικού τζύρου). 

 

Μελετώντασ το γρϊφημα 7 και αναλύοντασ την εξϋλιξη του τζύρου ςτον κλϊδο 

κατϊ τα τελευταύα ϋτη, παρατηρεύται αύξηςη κατϊ 5,1% από το ϋτοσ 2016 ςτο 

ϋτοσ 2017 και αύξηςη κατϊ 5,5% από το ϋτοσ 2017 ςτο ϋτοσ 2018. Σο 2019, η 

αύξηςη του τζύρου ςχεδόν διπλαςιϊςτηκε (+9,7%), γεγονόσ που μαρτυρϊ ότι και 

ο ρυθμόσ αύξηςησ του ετόςιου τζύρου των βιολογικών προώόντων βαύνει 

ανοδικϊ. Επομϋνωσ φαύνεται ότι η αγορϊ του ςυγκεκριμϋνου κλϊδου ςυνεχύζει 

να μεγεθύνεται και να δημιουργεύ ςυνεχώσ νϋεσ ευκαιρύεσ. 

 

Ωςτόςο, δε ςυνϋβαλε κϊθε βιολογικό προώόν εξύςου ςτην αύξηςη του τζύρου του 

κλϊδου. το παρακϊτω Γρϊφημα 8 αποτυπώνεται η μεταβολό που 

παρουςύαςαν οριςμϋνα βιολογικϊ προώόντα το 2019, τόςο ςε πωλόςεισ, όςο και 

ςε ϋςοδα: η ςημαντικότερη αύξηςη εςόδων ςημειώθηκε από τισ φρϋςκεσ 

πατϊτεσ, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηςη ςε πωλόςεισ κατϋγραψε το αλεύρι και το 

μαγειρικό λϊδι. 

 

 
 

Γράφημα 8: Ποςοςτιαία μεταβολή πωλήςεων και εςόδων ανά βιολογικό προΰόν (2019) 
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Γ.2 Αγοραςτική ςυμπεριφορά και προοπτικέσ ςτην εξέλιξη τησ ζήτηςησ 

 

Σο μεγαλύτερο μερύδιο ςτην κατανϊλωςη βιολογικών προώόντων εκτιμϊται ότι 

καταλαμβϊνουν παραδοςιακϊ ςτη Γερμανύα τα φρϋςκα φρούτα και λαχανικϊ. 

Σην τελευταύα δεκαετύα, το μερύδιο των δαπανών των νοικοκυριών ςε βιολογικϊ 

τρόφιμα και ποτϊ ϋχει ςχεδόν διπλαςιαςτεύ και ϋτςι ανόλθε για το ϋτοσ 2019 ςε 

6% από 3,2 % που όταν το 2009. Σα περιςςότερα βιολογικϊ τρόφιμα & ποτϊ 

(2/3 όλων των δαπανών για βιολογικϊ προώόντα) αγορϊζονται ςε καταςτόματα 

λιανικόσ πώληςησ τροφύμων. Οι εβδομαδιαύεσ υπαύθριεσ αγορϋσ 

(Wochenmärkte) μολονότι ϋχουν ιςχυρό τϊςη ανϊπτυξησ, πιθανότατα και 

ςυνϋπεια τησ τϊςησ προσ περιφερειοπούηςη,  το ποςοςτό των βιολογικών 

τροφύμων που αγορϊζονται από αυτϋσ εύναι ιδιαύτερα χαμηλό. 

Η ενότητα αυτό δε θα μπορούςε να εξεταςτεύ χωρύσ τη ςύνδεςη τησ με τα 

αναφερόμενα ςτην ανωτϋρω ενότητα ‘Β.6’ η οπούα εξετϊζει τισ μελλοντικϋσ 

προοπτικϋσ παραγωγόσ του κλϊδου, ό εναλλακτικϊ θα μπορούςαμε να πούμε 

και προςφορϊσ, αφού η προςφορϊ εύναι αλληλϋνδετη με τη ζότηςη. 

ύμφωνα με την Ένωςη Βιομηχανύασ Οικολογικών Σροφύμων (BÖLW), η 

αυξανόμενη τϊςη των ανθρώπων για διατροφό εκτόσ ςπιτιού λόγω του 

ςύγχρονου τρόπου διαβύωςησ με τουσ γρόγορουσ ρυθμούσ τησ καθημερινότητασ 

και την πολύωρη εργαςύα, καθώσ επύςησ και  η τϊςη για ολοϋνα και περιςςότερο 

βιώςιμη και υγιεινό διατροφό δεύχνουν ότι δημιουργούν νϋεσ, ςημαντικϋσ 

ευκαιρύεσ και προοπτικϋσ για την εγχώρια κατανϊλωςη βιολογικών προώόντων.  

Δεδομϋνου μϊλιςτα ότι τα βιολογικϊ προώόντα ϋχουν ειςχωρόςει για τα καλϊ ςε 

επιχειρόςεισ εςτύαςησ και ταχυφαγεύα, οι επαγγελματύεσ του χώρου τροφύμων 

και τησ εςτύαςησ αποδεικνύουν τα τελευταύα χρόνια ότι ϋχουν μεγϊλη 

εμπιςτοςύνη ςτη χρόςη βιολογικών πρώτων υλών και τροφύμων και 

επηρεϊζουν ϋτςι την προτύμηςη των πελατών τουσ- τελικών καταναλωτών.  

Η πανδημύα με τα μϋχρι ςτιγμόσ δεδομϋνα φαύνεται ότι επιδρϊ καταλυτικϊ ςτην 

αύξηςη τησ κατανϊλωςησ βιολογικών ειδών και δη τροφύμων. Οι αριθμού 

πωλόςεων για τα πιο δημοφιλό βιολογικϊ προώόντα όπωσ φρούτα, λαχανικϊ, 

πατϊτεσ, αλλϊ και γϊλα, γιαούρτι και βούτυρο αυξόθηκαν ςημαντικϊ και 

μϊλιςτα πολύ περιςςότερο από τα ςυμβατικϊ προώόντα τησ κατηγορύασ τουσ. Η 

πώληςη ψωμιού, τησ οπούασ η ζότηςη εύχε μειωθεύ κατϊ πολύ τα τελευταύα δύο 

χρόνια, αυξόθηκε ξανϊ με γοργούσ ρυθμούσ καταγρϊφοντασ το 2020 τη 

μεγαλύτερη κατανϊλωςη των τελευταύων ετών, δεδομϋνου ότι οι πελϊτεσ 

ξόδεψαν κατϊ 29% περιςςότερα χρόματα από ότι τον Μϊρτιο του 2019. 

Η κατϊςταςη εύναι διαφορετικό για προώόντα όπου η διαφορϊ τιμόσ μεταξύ 

βιολογικών και ςυμβατικών εύναι ιδιαύτερα υψηλό: ςτην περύπτωςη του 

κρϋατοσ και των πουλερικών, τα νοικοκυριϊ ξόδεψαν περιςςότερα χρόματα ςε 
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ςυμβατικϊ προώόντα, αν και οι ρυθμού ανϊπτυξησ για τα βιολογικϊ εύδη τησ 

κατηγορύασ τουσ εύναι επύςησ ςημαντικού. 

ύμφωνα με προςφϊτωσ δημοςιευθϋντα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ πωλόςεισ 

βιολογικών τροφύμων για το α΄ εξϊμηνο του 2020 όλα τα εύδη καταςτημϊτων 

πώληςησ βιολογικών τροφύμων δημιούργηςαν ςημαντικϊ περιςςότερεσ 

πωλόςεισ από ό, τι το αντύςτοιχο εξϊμηνο του 2019.  Οι πωλόςεισ κατϊ το α΄ 

τρύμηνο 2020 ςε όλα τα ςημεύα πώληςησ βιολογικών τροφύμων αυξόθηκαν κατϊ 

33% ςυγκριτικϊ με την ύδια περύοδο το 2019 και τα νοικοκυριϊ ξόδεψαν 

ςυνολικϊ κατϊ 27% περιςςότερα χρόματα για βιολογικϊ φρϋςκα προώόντα. Η 

τϊςη αυτό ςυνεχύςτηκε καθ’ όλη τη διϊρκεια του κατ’ ούκον περιοριςμού, οπότε 

και μόνο για τον μόνα Απρύλιο καταγρϊφηκε αύξηςη τησ τϊξησ του 10% ςτισ 

πωλόςεισ βιολογικών προώόντων ςτη χώρα. Παρακϊτω εμφαύνεται αναλυτικϊ η 

αύξηςη των εξόδων των νοικοκυριών ςτη Γερμανύα τον Μϊρτιο του 2020 

ςυγκριτικϊ με τον ύδιο μόνα το 2019: 

 

 
 

 Πηγή: Έπεςνα AMI σύμυωνα με το καλάθι νοικοκςπιού τηρ GfK –Επεξεπγασία Γπαυείο ΟΕΥ Βεπολίνος 

 

Γράφημα 9: Μεταβολή ( %) των ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών ςτη Γερμανία για αγορά 
βιολογικών προΰόντων ανά κατηγορία (Μάρτιοσ 2019 – Μάρτιοσ 2020) 

 

Όπωσ επιςημαύνουν αρκετού εκπρόςωποι του κλϊδου των βιολογικών 

τροφύμων, τα βιολογικϊ προώόντα φαύνεται ότι κερδύζουν μερύδιο αγορϊσ τα 

τελευταύα χρόνια, επειδό καταφϋρνουν μεταξύ ϊλλων να υλοποιόςουν ςε 

ικανοποιητικό βαθμό (κατϊ την κρύςη των καταναλωτών) το ςύνθημα τησ ΕΕ 
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«από το αγρόκτημα ςτο πιϊτο». Με το ςύνθημα αυτό η ΕΕ επιδιώκει να αλλϊξει 

τον τρόπο με τον οπούο παρϊγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα ςτην 

Ευρώπη και με τελικό ςκοπό τη μεύωςη του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματοσ των ςυςτημϊτων τροφύμων και την ενύςχυςη 

τησ ανθεκτικότητϊσ τουσ ςε κρύςεισ, διαςφαλύζοντασ παρϊλληλα τη 

διϊθεςη υγιεινών και οικονομικϊ προςιτών τροφύμων για τουσ ςημερινούσ 

πολύτεσ και τισ μελλοντικϋσ γενεϋσ.  

Οι βραχύτερεσ και χωρύσ πολλούσ μεςϊζοντεσ αλυςύδεσ εφοδιαςμού φαύνεται ότι 

καταφϋρνουν τα τελευταύα χρόνια να φϋρουν τουσ παραγωγούσ πρώτων υλών 

και τροφύμων πιο κοντϊ με τισ μεταποιητικϋσ εταιρεύεσ και τα καταςτόματα του 

λιανεμπορύου και να μειώνουν τα ενδιϊμεςα εμπόδια. Όπωσ αναφϋρουν πολλού 

Γερμανού παραγωγού και μεταποιητϋσ τροφύμων, κατϊ το ξϋςπαςμα τησ 

πανδημύασ, το απότομο κλεύςιμο των επιχειρόςεων ςυςκευαςύασ και 

τυποπούηςησ οδόγηςε πολλϋσ φορϋσ ςε ελλεύψεισ αγαθών ςτην αγορϊ 

τροφύμων. Η κρύςη τησ πανδημύασ του κορωνοώού κατϋδειξε με τον πλϋον ςαφό 

τρόπο ότι η ςε μεγϊλο βαθμό εξϊρτηςη ενόσ κρύκου τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ 

από τον ϊλλον, καθώσ και η εξϊρτηςη για την διϊθεςη ςτην αγορϊ ενόσ 

προώόντοσ από ειςαγωγϋσ οδηγεύ ςυχνϊ ςε ελλεύψεισ και ςε προβλόματα ςτην 

τροφοδοςύα, ςτοιχεύα τα οπούα πρϋπει να αποτελϋςουν οδηγό για την 

αποςόβηςη παρόμοιων φαινομϋνων ςτο μϋλλον. 
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Δ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Δ.1 Ροέσ εμπορίου- ανάλυςη ειςαγωγών/εξαγωγών 

 

ε ό, τι αφορϊ ςτον όγκο και την αξύα του διμερούσ εμπορύου βιολογικών 

προώόντων Ελλϊδασ-Γερμανύασ, ελλεύψει επύςημων ςτατιςτικών αναφορών, 

δεδομϋνου ότι ςτουσ δαςμολογικούσ κωδικούσ δεν γύνεται διϊκριςη μεταξύ 

ςυμβατικών και βιολογικών προώόντων, δεν υπϊρχουν επύςημα διαθϋςιμα 

ςτοιχεύα. Ο όροσ «βιολογικόσ» ό «οικολογικόσ» αντιμετωπύζεται ωσ ϋνασ 

χαρακτηριςτικόσ προςδιοριςμόσ για τα προώόντα και όχι ωσ μύα ξεχωριςτό 

κατηγορύα προώόντων, ϋτςι ώςτε να υπϊρχει η δυνατότητα διαχωριςμού τουσ 

από τισ ςυνολικϋσ ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ προώόντων.  

Ωςτόςο, η ςταθερό και ςυνεχόμενη αύξηςη των πωλόςεων βιολογικών 

προώόντων ςτην γερμανικό αγορϊ δεν ςτηρύζεται μόνο ςτην εγχώρια παραγωγό 

αλλϊ μεγϊλο μϋροσ τησ εύναι και ειςαγωγϋσ από τρύτεσ χώρεσ.  Η μεγϊλη ζότηςη 

που υπϊρχει ςτη γερμανικό αγορϊ για βιολογικϊ προώόντα καθιςτϊ τη Γερμανύα 

ωσ ϋναν από τουσ μεγαλύτερουσ ειςαγωγεύσ ςτον κλϊδο. Όπωσ αναφϋρει και το 

οικολογικό βαρόμετρο του Ομοςπονδιακού Τπουργεύου Γεωργύασ και 

Διατροφόσ για το 2019 (Ökobarometer), η αυξανόμενη ζότηςη για βιολογικϊ 

αγαθϊ δεν καλύπτεται πλόρωσ από την (επύςησ αυξανόμενη) εγχώρια 

παραγωγό, ςε τϋτοιο βαθμό ώςτε να μειώνεται η ανϊγκη για ειςαγωγϋσ. 

Κύριεσ προμηθεύτριεσ χώρεσ τησ γερμανικόσ αγορϊσ με βιολογικϊ προώόντα 

αναδεικνύονται τα τελευταύα χρόνια ευρωπαώκϋσ αγορϋσ, όπωσ  η Ιςπανύα, η 

Ιταλύα, η Αυςτρύα, η Ολλανδύα, η Δανύα, εξαιτύασ των υψηλότερων 

προδιαγραφών παραγωγόσ και τυποπούηςησ που ιςχύει ςε επύπεδο ΕΕ, ενώ 

ακολουθούν τρύτεσ χώρεσ όπωσ η Σουρκύα, η Αργεντινό, το Ιςραόλ, η Αυςτραλύα, 

η Νϋα Ζηλανδύα, ο Καναδϊσ και οι ΗΠΑ, για τισ ειςαγωγϋσ από τισ οπούεσ ϋχουν 

θεςπιςτεύ ειδικϋσ ρυθμύςεισ, δεδομϋνου ότι τα πρότυπα και τα μϋτρα ελϋγχου 

τουσ ϋχουν αξιολογηθεύ ωσ ιςοδύναμα με εκεύνα που ιςχύουν ςτην ΕΕ.  

Ειδικότερα, ςύμφωνα με παρατηρόςεισ και αναφορϋσ εκπροςώπων του κλϊδου 

βιολογικών τροφύμων, οι οπούοι λαμβϊνουν μϋροσ μεταξύ ϊλλων και ςτη 

μεγαλύτερη -ςε παγκόςμιο επύπεδο- Έκθεςη Βιολογικών Σροφύμων ‘BioFach’, η 

οπούα πραγματοποιεύται κϊθε Υεβρουϊριο ςτη Νυρεμβϋργη τησ Γερμανύασ 

(www.biofach.de), μπορεύ μεν η γερμανικό παραγωγό βιολογικών τροφύμων να 

ϋχει εκτιναχθεύ τα τελευταύα χρόνια, ωςτόςο τα ειςαγόμενα προώόντα του 

κλϊδου δεν φαύνεται να χϊνουν το μερύδιο τησ αγορϊσ ςτα ρϊφια των 

καταςτημϊτων, καθώσ πολλϊ εύναι τα τρόφιμα που εξαιτύασ των 

κλιματολογικών ςυνθηκών δεν μπορούν να παραχθούν ςτη Γερμανύα. Γι’ αυτό 

το λόγο κϊθε χρόνο ςτην εν λόγω ϋκθεςη παρατηρεύται η εύςοδοσ προώόντων με 

ετικϋτα προϋλευςησ από το εξωτερικό. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα εύναι οι 

http://www.biofach.de/
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βιολογικϋσ πιπεριϋσ, όπου ςε ποςοςτό 95% τησ κυκλοφορύασ τουσ ςτη 

γερμανικό αγορϊ αποτελούν προώόντα ειςαγωγόσ, ακολουθούμενεσ από τισ 

ντομϊτεσ και τα κολοκυθϊκια, ςε ποςοςτό 88% και 69% αντύςτοιχα. Σο ύδιο 

ιςχύει για ςχεδόν όλα τα βιολογικϊ οπωροκηπευτικϊ τα οπούα για την 

καλλιϋργειϊ τουσ απαιτούν θερμότερα κλύματα (πατϊτεσ, καρότα, μπανϊνεσ, 

μϊνγκο). Σα εν λόγω προώόντα δεδομϋνου, μϊλιςτα, ότι βρύςκονται ςτην κορυφό 

των επιλογών των Γερμανών καταναλωτών, εξαιτύασ των υγιεινών προτύπων 

διατροφόσ που ϋχουν επικρατόςει τα τελευταύα χρόνια ςτη χώρα (και 

γιγαντώθηκαν εν μϋςω τησ πανδημύασ του κορωνοώού), διανούγουν ςημαντικϊ 

περιθώρια για πραγματοπούηςη ειςαγωγών ςτη χώρα.  

Αντιθϋτωσ, ςύμφωνα με ϋρευνα η οπούα εύναι ανηρτημϋνη ςτην κεντρικό 

διαδικτυακό πύλη για τη βιολογικό γεωργύα, την παραγωγό βιολογικών 

τροφύμων, το εμπόριο και τη χρόςη βιολογικών προώόντων (ökolandbau.de), οι 

ειςαγωγϋσ βιολογικών ςιτηρών μειώνονται τα τελευταύα χρόνια, καθώσ όπωσ 

φαύνεται ςτο παρακϊτω Γρϊφημα 10, τη θϋςη τουσ καταλαμβϊνει η εγχώρια 

παραγωγό ςιτηρών. 

 

 
Πηγή: Ökolandbau- Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 

Γράφημα 10: Αξία ειςαγωγών και εγχώριασ παραγωγήσ βιολογικών ςιτηρών ςτη Γερμανία (ςε χιλ. 
τόνουσ) 

 

Επύςησ, ο όγκοσ ειςαγωγών βιολογικού γϊλακτοσ μειώθηκε ελαφρώσ το 2019, 

ενώ αντύςτοιχα αυξόθηκε η εγχώρια παραγωγό αφού η ζότηςη για βιολογικό 

γϊλα και βιολογικϊ γαλακτοκομικϊ προώόντα παραμϋνει υψηλό. Αντύςτοιχη 

πτωτικό πορεύα παρατηρόθηκε και ςτισ ειςαγωγϋσ βιολογικών βοοειδών 
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κρεϊτων ενώ οι ειςαγωγϋσ χοιρινού παρϋμειναν ςταθερϋσ. Η περιπτωςιολογικό 

μεύωςη των ειςαγωγών κϊποιων βιολογικών αγαθών, αφορϊ κυρύωσ προώόντα 

για τα οπούα υπϊρχει η δυνατότητα εγχώριασ παραγωγόσ τουσ. 

Όπωσ αναφϋρουν οι περιςςότερεσ επιχειρόςεισ του λιανεμπορύου βιολογικών 

τροφύμων ειδικότερα, τα τελευταύα χρόνια τεύνουν να εμπιςτεύονται για την 

τοποθϋτηςη προώόντων ςτα ρϊφια τουσ, παραγωγούσ (και όχι τόςο 

χονδρεμπόρουσ) με τουσ οπούουσ ϋχουν αναπτύξει διαπροςωπικϋσ επαφϋσ και 

γνωρύζουν αρκετϊ καλϊ την προϋλευςη των προώόντων τουσ. Αποδύδεται δε 

μεγϊλη ςημαςύα τόςο από τα καταςτόματα εξειδικευμϋνησ πώληςησ βιολογικών 

ειδών, όςο και από τισ μεγϊλεσ αλυςύδεσ υπεραγορών, ςτο ςτοιχεύο τησ 

αποδεδειγμϋνησ εντοπιότητασ των τροφύμων. 

Από επιτόπια ϋρευνα που πραγματοπούηςε το Γραφεύο μασ ςε επιλεγμϋνα 

καταςτόματα πώληςησ βιολογικών προώόντων καθώσ και υπεραγορϋσ 

τροφύμων κύριεσ κατηγορύεσ βιολογικών ειςαγωγών τησ Γερμανύασ εύναι τα 

φρούτα και τα λαχανικϊ, καθώσ επύςησ τα όςπρια, το ρύζι και το λϊδι. Οι τϊςεισ 

κατανϊλωςησ εύναι αυξητικϋσ και δεδομϋνου ότι η ζότηςη αυξϊνεται ταχύτερα 

από την προςφορϊ, ο ςυγκεκριμϋνοσ κλϊδοσ παρουςιϊζει ευκαιρύεσ για τουσ 

Έλληνεσ παραγωγούσ και μεταποιητϋσ βιολογικών. 

Η Ελλϊδα παρϊγει βιολογικϊ όλα τα προώόντα που παρουςιϊζουν αυξημϋνη 

ζότηςη ςτη Γερμανύα όπωσ βιολογικϋσ πατϊτεσ, και εν γϋνει οπωροκηπευτικϊ, 

γαλακτοκομικϊ προώόντα, κρϋασ και λϊδι, επομϋνωσ υπϊρχουν ςημαντικϊ 

περιθώρια για την αύξηςη των ελληνικών εξαγωγών βιολογικών προώόντων ςτη 

γερμανικό αγορϊ. Η επιτυχύα τοποθϋτηςησ των προώόντων του κλϊδου 

εξαρτϊται κυρύωσ από τη γνώςη τησ αγορϊσ και την προςωπικό επαφό. 

 

Δ.2 Δαςμολογικό καθεςτώσ και μη δαςμολογικά εμπόδια 

 

Δαςμολογικϊ εμπόδια για την ειςαγωγό βιολογικών προώόντων από ϊλλα κ-μ 

τησ ΕΕ δεν υφύςτανται. 

 

Φρόςιμεσ πληροφορύεσ για θϋματα δαςμολογικού ενδιαφϋροντοσ καθώσ και για 

τα βόματα που απαιτούνται για ειςαγωγϋσ βιολογικών προώόντων ςτη 

Γερμανύα, μπορούν να αντληθούν από την επύςημη ιςτοςελύδα τελωνεύων τησ 

Ομοςπονδιακόσ Δημοκρατύασ τησ Γερμανύασ 

(https://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html). ύμφωνα με αυτό η 

ειςαγωγό βιολογικών προώόντων από κρϊτη εκτόσ ΕΕ ςτη Γερμανύα υπόκειται 

ςε ειδικό καθεςτώσ. Σα βιολογικϊ προώόντα πρϋπει να ςυνοδεύονται από 

πιςτοποιητικϊ ελϋγχου από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ των χωρών προϋλευςησ. Σο 

πιςτοποιητικό ελϋγχου δημιουργεύται ηλεκτρονικϊ χρηςιμοποιώντασ το 

διαδικτυακό πληροφοριακό ςύςτημα TRACES ( Trade Control and Expert 

https://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html
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System). Σο ςυγκεκριμϋνο πληροφοριακό ςύςτημα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ 

ςτισ ειςαγωγϋσ αγαθών οικολογικόσ γεωργύασ μόνο εϊν ο ειςαγωγϋασ και όλοι 

όςοι ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ειςαγωγόσ, εύναι εγγεγραμμϋνοι χρόςτεσ του 

ςυςτόματοσ. 

 

Κατϊ την ειςαγωγό βιολογικών προώόντων, εκτόσ από τα τελωνεύα, τουσ 

κανονιςμούσ τησ αγορϊσ και τισ γενικϋσ διατϊξεισ για την ειςαγωγό τροφύμων 

και ζωοτροφών (νόμοσ για τα τρόφιμα, νόμοσ για τισ αςθϋνειεσ των ζώων, φυτό-

ώγειονομικό προςταςύα κ.λπ.), πρϋπει επύςησ να τηρούνται οι κανόνεσ που 

αφορούν ςτη βιολογικό γεωργύα. 

 

Για το καθεςτώσ και τισ διαδικαςύεσ ειςαγωγόσ βιολογικών προώόντων ςτη 

Γερμανύα, όπωσ και ςε κϊθε ϊλλη χώρα- μϋλοσ τησ ΕΕ περιςςότερεσ 

πληροφορύεσ μπορούν να αναζητηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-

farming/trade_el).

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_el
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Ε. ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 
 

Ε.1 Δομή αγοράσ – Δίκτυα Διανομήσ 

 

Όπωσ αναφϋρθηκε και πιο πϊνω ςτην Ενότητα Β.1, δραςτηριοποιούνται αυτό 

τη ςτιγμό ςτη Γερμανύα πϊνω από 16.000 επιχειρόςεισ ςτον βιολογικό κλϊδο 

και μϊλιςτα ο αριθμόσ αυτόσ βαύνει αυξητικόσ ςε ετόςια βϊςη. Σο ςτοιχεύο αυτό 

ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι πϋραν των ςυμβατικών προμηθευτών 

βιολογικών προώόντων, δραςτηριοποιούνται πλϋον ςτην εν λόγω αγορϊ και 

μεγϊλεσ αλυςύδεσ ςουπερμϊρκετ και εκπτωτικϊ καταςτόματα οδηγεύ ςτο 

ςυμπϋραςμα ότι η γερμανικό αγορϊ βιολογικών προώόντων εύναι ϊκρωσ 

ανταγωνιςτικό.  

 

Σα ωσ ϊνω αναφερόμενα ςημεύα διανομόσ και πώληςησ των εν λόγω προώόντων 

επιδύδονται καθημερινϊ ςε μύα προςπϊθεια να προςελκύςουν αγοραςτικό κοινό, 

δια μϋςω εκπτώςεων και προςφορών. Όπωσ αναφϋρουν λιανοπωλητϋσ 

βιολογικών ειδών ο καθοριςμόσ τησ τιμόσ ενόσ βιολογικού προώόντοσ ςυχνϊ δεν 

εύναι αποτϋλεςμα του ςυνδυαςμού κόςτουσ παραγωγόσ και περιθωρύων 

διαπραγμϊτευςησ. Η παρουςύα φθηνότερων βιολογικών προώόντων ςε 

εκπτωτικϊ καταςτόματα επηρεϊζει όλο και περιςςότερο τισ τιμϋσ ςτα 

εξειδικευμϋνα καταςτόματα, οδηγώντασ ϋτςι ςε ςυμπύεςη των τιμών.  

 

ε ό,τι αφορϊ τα δύκτυα διανομόσ, ςτη γερμανικό αγορϊ βιολογικών προώόντων 

διακρύνουμε τρεισ κατηγορύεσ:  

α) Εξειδικευμϋνεσ αλυςύδεσ βιολογικών ειδών. Ενδεικτικϊ: ‘ALECO’, ‘Alnatura 

Super Natur Märkte’, ‘Basic’, ‘Bio Company’, ‘Denn’s Biomarkt’,  ‘EBL Naturkost 

Biofachmärkte’, ‘Erdkorn Bio-Supermarkt’, ‘Füllhorn Biomarkt’, ‘Grüner Markt’, 

‘Landmann’s Biomarkt’, ‘LPG Biomarkt’, ‘Naturgut’, ‘Pro Biomarkt’, 

‘SuperBioMarkt’, ‘Temma’ και ‘VollCorner Biomarkt’. 

β) Οι μεγϊλεσ αλυςύδεσ ςουπερμϊρκετ και εκπτωτικών καταςτημϊτων 

αποτελούν κανϊλια διανομόσ των βιολογικών προώόντων, αφού τα τελευταύα 

χρόνια ϋχουν δημιουργηθεύ ειδικϊ τμόματα αποκλειςτικϊ με βιολογικϊ 

προώόντα. Ενδεικτικϊ: ‘Edeka’, ‘REWE’, ‘Aldi’, ‘Metro’, ‘Netto’, ‘Lidl’. 

γ) Μεμονωμϋνοι λιανοπωλητϋσ βιολογικών προώόντων οι οπούοι ςυνδϋονται απ’ 

ευθεύασ με ςυγκεκριμϋνη  βιολογικό παραγωγό/ αγρόκτημα/ καλλιϋργεια, πχ 

εβδομαδιαύεσ υπαύθριεσ αγορϋσ τύπου “Wochenmarkt”. 

 

το παρακϊτω Γρϊφημα 11, ςύμφωνα με το «Ökobarometer», την ετόςια 

ϋρευνα που εκπονεύ το Ομοςπονδιακό Τπουργεύο για τη Διατροφό και τη 

Γεωργύα (BMEL) μπορεύ κανεύσ να διακρύνει τα ςημεύα από όπου αγορϊζουν 

βιολογικϊ προώόντα οι Γερμανού καταναλωτϋσ: ςχεδόν οι εννϋα ςτουσ δϋκα από 

υπεραγορϋσ τροφύμων και οι επτϊ ςτουσ δϋκα από εκπτωτικϊ ςουπερμϊρκετ. 

ημαντικϊ ςημεύα διανομόσ αποτελούν ωςτόςο και οι φούρνοι, οι υπαύθριεσ 



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

27 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr 

αγορϋσ και τα κρεοπωλεύα. ημαντικό κρύνεται επύςησ και το γεγονόσ ότι 

περιςςότεροι απ’ τουσ μιςούσ καταναλωτϋσ προμηθεύονται τα βιολογικϊ τουσ 

τρόφιμα απ’ ευθεύασ απ’ τον παραγωγό. 

 

 
Πηγή: Ökobarometer 2019- Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου  

Γράφημα 11: Δημοφιλέςτερα ςημεία αγοράσ βιολογικών τροφίμων- Από πού και ςε τι ποςοςτό 
αγοράζουν οι Γερμανοί καταναλωτέσ βιολογικά τρόφιμα (2019) 

 

Ε.2 Βαθμόσ ςυγκέντρωςησ  

 

Κατϊ τα τελευταύα χρόνια παρατηρεύται ςτην αγορϊ βιολογικών προώόντων τησ 

χώρασ μια τϊςη κϊμψησ τησ υψηλόσ ςυγκϋντρωςησ η οπούα εύχε αναπτυχθεύ τα 

προηγούμενα χρόνια, κατϊ τα οπούα όπωσ ελϋχθη και ανωτϋρω μπορούςε να 

προμηθευτεύ ο Γερμανόσ καταναλωτόσ τα βιολογικϊ προώόντα μόνο από 

εξειδικευμϋνα ςημεύα πώληςόσ τουσ. 

 

Κατϊ τα ϋτη 2010-2017, χρονιϋσ κατϊ τισ οπούεσ η αγορϊ βιολογικών τροφύμων 

ςτη Γερμανύα εύχε ξεκινόςει να αναπτύςςεται δυναμικϊ, τα καταςτόματα τησ 

‘Alnatura’ και τησ ‘Denree΄ αποτελούςαν τα ςημαντικότερα κανϊλια διανομόσ 

βιολογικών προώόντων, αφού δια μϋςω αυτών πραγματοποιούνταν 

περιςςότερο από το 50% του ςυνόλου των πωλόςεων ςτον εν λόγω κλϊδο (βλ. 

Γρϊφημα 12). Η ‘Alnatura’ εύναι η αλυςύδα βιολογικών ςουπερμϊρκετ με τον 

υψηλότερο κύκλο εργαςιών με ϊνω των 130 καταςτημϊτων ςε όλη τη Γερμανύα 

και καθαρϋσ πωλόςεισ 822 εκ. € για το οικονομικό ϋτοσ 2017/2018.  
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Γράφημα 12: Σζίροσ των μεγαλύτερων αλυςίδων βιολογικών τροφίμων ςτη Γερμανία 2010-2017 
(ςε εκ. €) 

όμερα ςτον κλϊδο των βιολογικών προώόντων ςτη Γερμανύα κυριαρχούν τα 

εξόσ εξειδικευμϋνα καταςτόματα βιολογικών ειδών: Η ‘Dennree’ με 311 

υποκαταςτόματα υπό την επωνυμύα ‘Denn’s Biomarkt’ (η μεγαλύτερη αλυςύδα 

αυτό τη ςτιγμό ςτη Γερμανύα), η ‘Alnatura’ με 130 και η Bio Company με 60 

υποκαταςτόματα αντύςτοιχα, οι οπούεσ τεύνουν τα τελευταύα χρόνια να 

εξαγορϊζουν και να απορροφούν μεμονωμϋνουσ, μικρούσ λιανοπωλητϋσ και 

παραγωγούσ βιολογικών αγαθών. Για το 2019 η ‘Dennree’ ςημεύωςε τζύρο 1,12 

δισ €, η ‘Alnatura’ 1,08 δισ €, και η ‘Bio Company’ 190 εκ. €. 

 

Ε.3 Παρουςία ελληνικών προΰόντων 

 

ε επιτόπια ϋρευνα του Γραφεύου μασ, για την οπούα θα γύνει εκτενϋςτερη 

αναφορϊ ςτην επόμενη ενότητα, αναφορικϊ με την παρουςύα ελληνικών 

βιολογικών προώόντων ςτα ρϊφια των γερμανικών υπό εξϋταςη καταςτημϊτων, 

αυτό που εντοπύςτηκε κυρύωσ εύναι η κυκλοφορύα βιολογικού ελαιολϊδου και 

βιολογικών ελιών. Πιο ςυγκεκριμϋνα και ςτα τρύα υποκαταςτόματα πώληςησ 

των τριών αλυςύδων ςουπερμϊρκετ, εντοπύςτηκε  ελληνικό βιολογικό ελαιόλαδο 

προϋλευςησ από τη Μεςςηνύα. Ωςτόςο ςτουσ τομεύσ των οςπρύων, κρεϊτων, 

χυμών, φρούτων και λαχανικών, δεν παρατηρόθηκε διϊθεςη ελληνικών 

βιολογικών προώόντων.  
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Ε.4 Σιμέσ λιανικήσ πώληςησ 

 

ε ό, τι αφορϊ ςτην εξϋλιξη των τιμών των βιολογικών προώόντων, ςύμφωνα με 

ςτοιχεύα τησ Ένωςησ Βιομηχανύασ Οικολογικών Σροφύμων (BÖLW), αυτϋσ 

παρϋμειναν ςταθερϋσ τα τελευταύα χρόνια ό μειώθηκαν ελαφρώσ και πϊντωσ 

δεν παρουςύαςαν καμύα αύξηςη παρϊ την αυξανόμενη ζότηςη για βιολογικϊ 

τρόφιμα. Παρϊ την αύξηςη τόςο τησ παραγωγόσ όςο και των πωλόςεων, οι 

τιμϋσ των βιολογικών προώόντων παραμϋνουν ςχετικϊ ςταθερϋσ κατϊ τα 

τελευταύα  χρόνια. Ένασ ςημαντικόσ λόγοσ για τη διατόρηςη των τιμών εύναι οι 

μακροχρόνιεσ ςυμβϊςεισ που υπογρϊφουν οι παραγωγού με τουσ προμηθευτϋσ 

πρώτων υλών, εξαςφαλύζοντασ με αυτό τον τρόπο ςταθερϋσ τιμϋσ.  

Αναφορικϊ με τισ τιμϋσ πώληςησ δε ςημειώθηκαν αξιοςημεύωτεσ μεταβολϋσ 

κατϊ τουσ πρώτουσ μόνεσ που ξϋςπαςε η πανδημύα, με τα εξειδικευμϋνα 

καταςτόματα πώληςησ βιολογικών προώόντων μϊλιςτα να μειώνουν ελαφρώσ 

τισ τιμϋσ τουσ, με την εξαγγελύα παρϊλληλα προςφορών ςε επιλεγμϋνα εύδη και 

τισ υπεραγορϋσ και τα εκπτωτικϊ καταςτόματα να τισ αυξϊνουν οριακϊ (+6% 

ςυγκριτικϊ με την ύδια περύοδο το 2019). Η αύξηςη αυτό εύναι ςαφώσ μικρότερη 

από αυτό που καταγρϊφηκε ςτισ τιμϋσ πώληςησ αντύςτοιχων, ςυμβατικών, 

προώόντων (+10% ςυγκριτικϊ με την ύδια περύοδο το 2019). Μεγαλύτερη αύξηςη 

τιμών παρατηρόθηκε ςτα βιολογικϊ φρούτα και λαχανικϊ, γεγονόσ που 

αποδύδεται (από εκπροςώπουσ του κλϊδου) τόςο ςτην υψηλό ζότηςη των εν 

λόγω προώόντων εν μϋςω τησ πανδημύασ, όςο και ςτην ϋλλειψη εξειδικευμϋνου 

εργατικού δυναμικού ςυγκομιδόσ οπωροκηπευτικών ςτη Γερμανύα. Αυτό, 

ωςτόςο, όπωσ εκτιμϊται θα μπορούςε να ϋχει μακροπρόθεςμεσ ςυνϋπειεσ ςτην 

αγορϊ φρούτων και λαχανικών ςτη Γερμανύα.  

το πλαύςιο τησ παρούςασ ϋρευνασ για τον κλϊδο των βιολογικών προώόντων 

ςτη Γερμανύα, όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω το Γραφεύο μασ προϋβη ςε 

επιτόπιο δειγματοληπτικό ϋλεγχο τιμών λιανικόσ πώληςησ βιολογικών 

τροφύμων ςτα εξόσ τρύα υποκαταςτόματα τριών αλυςύδων ςτο Βερολύνο:  

-Τποκατϊςτημα τησ ‘Alnatura’ όπου πωλούνται αμιγώσ βιολογικϊ προώόντα,  

-Τποκατϊςτημα τησ ‘Denn’s Biomarkt’, το οπούο ομούωσ αποτελεύ εξειδικευμϋνο 

κατϊςτημα πώληςησ βιολογικών προώόντων, και 

-Τποκατϊςτημα τησ αλυςύδασ Supermarket ‘EDEKA’, ςτο οπούο πωλούνται τόςο 

ςυμβατικϊ, όςο και βιολογικϊ προώόντα. 

Αναφορικϊ με τη μϋθοδο τησ επιτόπιασ ϋρευνασ ςημειώνεται ότι επελϋγηςαν 

δειγματοληπτικϊ 22 προώόντα τροφύμων τα οπούα ομαδοποιόθηκαν ςτισ εξόσ ϋξι 

(6) κατηγορύεσ: γαλακτοκομικϊ, κρϋατα, φρούτα και λαχανικϊ, όςπρια, χυμού 

και λοιπϊ.  

https://www.boelw.de/news/politische-pressekonferenz-des-boelw-20210/
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τον παρακϊτω Πύνακα 1 αποτυπώνονται οι τιμϋσ οι οπούεσ καταγρϊφηκαν για 

κϊθε εύδοσ. την 1η  ςτόλη καταγρϊφεται το εύδοσ του προώόντοσ, ςτη 2η ςτόλη η 

ποςότητα, ςτην 3η ςτόλη οι τιμϋσ πώληςησ βιολογικών τροφύμων εγχώριασ 

παραγωγόσ (ανϊ ςημεύο πώληςησ) και ςτην 4η ςτόλη οι τιμϋσ πώληςησ 

ειςαγόμενων βιολογικών τροφύμων (ανϊ ςημεύο πώληςησ). Εξετϊςτηκε δηλαδό 

για τισ υπό εξϋταςη κατηγορύεσ βιολογικών τροφύμων, ποιϊ εύναι η τιμό 

πώληςησ του εγχώριου και ποιϊ η τιμό πώληςησ του ειςαγόμενου προώόντοσ, 

ξεχωριςτϊ ςε κϊθε ϋνα από τα καταςτόματα ςτα οπούα ϋγινε η επιτόπια 

τιμοληψύα. Η ςυγκεκριμϋνη τιμοληψύα πραγματοποιόθηκε Ιανουϊριο του 2021.  



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

31 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr 

 Α/Α 
 
 

Τφποσ Βιολογικοφ 
Προϊόντοσ 
 

 
 
Ποςότητα 
 
 

Τιμζσ πώληςησ βιολογικών προϊόντων 
εγχώριασ παραγωγήσ  

(ςε €) 
 

Τιμζσ πώληςησ ειςαγόμενων βιολογικών 
προϊόντων  

 (ςε €) 
 

  
  

Alnatura Denn's EDEKA Alnatura Denn's EDEKA 

  Γαλακτοκομικά               

1 Γάλα Φρζςκο 1 λίτρο 1,05-1,15 0,99-1,09 1,36 - 1,46 - - - 

2 Γιαοφρτι Αγελάδασ 1,5% ½ κιλό 0,89 0,85 1,09 – 1,29 2,11 (Ιςλανδία) - - 

  Κρζατα 
       

3 Χοιρινό νίτςελ 1 κιλό 23,9 24,9 24,9 - - - 

4 Κοτόπουλο 1 κιλό 13,9 12,9 10,9 - - - 

5 Μοςχάρι (entrecôte) 1 κιλό 35,9 - 29,9 - 49,5 (Ιρλανδία) - 

  Φροφτα-  Λαχανικά 
       6 Μιλα 1 κιλό 2,99 3,49 4,53 - - - 

7 Ακτινίδια 1 κιλό - - - 0,59 (Ιταλία) 0,39 (Ιταλία) 0,69 (Ιταλία) 

8 Πορτοκάλια 1 κιλό - - - 2,99 (Ιςπανία) 
1,99 (Ιταλία),  
2,79 (Ιςπανία) 

1,99 - 2,49 
(Ιςπανία) 

9 Πατάτεσ 1 κιλό 2,49 2,29 - 3,29 - - - - 

10 Λάχανο 1 κιλό 2,99 2,49 - - - - 

11 Πιπεριζσ Κόκκινεσ 1 κιλό - - - 6,99 (Ιςπανία) 
3,99 (Ιςπανία, 

Ιςραήλ) 
4,98 

(Ιςραιλ) 

12 Καρότα 1 κιλό 1,49 1,49 - - - 
1,19 

(Ολλανδία) 

13 Κρεμμφδια Κόκκινα 1 κιλό 2,99 2,99 2,98 - - - 

14 Ντομάτεσ 1 κιλό - - - 4,99 (Ιςπανία) 
3,99 (Ιταλία, 

Ιςπανία) 
4,98 

(Ιςπανία) 

  Όςπρια 
       

15 Φαςόλια (Λευκά Μζτρια) ½ κιλό - - - 
2,99 (Κίνα, 
Σουρκία) 2,10 (Τουρκία) - 

16 Φακζσ  ½ κιλό - - - 
3,49 (Ιταλία) 

1,79 (Σουρκία) 3,50 (Ιταλία) 
1,75 

(Τουρκία) 

17 Ρεβίκια  ½ κιλό - - - 
2,99 (Ιταλία), 

1,79 (Σουρκία) 
1,99 - 2,29 
(Σουρκία) 

1,75 (εκτόσ 
ΕΕ) 

  Χυμοί 
       

18 Χυμόσ Μιλο 1 λίτρο - 1,49 - 1,49* - 
1,49 (από 

ΕΕ) 

19 Χυμόσ Πορτοκάλι 1 λίτρο - - - 2,49* - 
1,74 (εκτόσ 

ΕΕ) 

  Λοιπά 
       20 Αυγά Εξάδα 2,79 2,79 - 3,79 2,49 - 3,29 - - - 

21 Ελαιόλαδο ½ λίτρο - - - 

7,99 (Ιταλία), 
8,99 (Ελλάδα), 
6,99 (Ιςπανία) 

8,99 (Ελλάδα), 
9,99 (Ιταλία),  
5,99 (Μεικτισ 
προζλευςθσ) 

4,99 
(Ελλάδα) 

22 Ρφηι (Μπαςμάτι) 1 κιλό - - - 3,99 (Ινδία) 
7,50 (Ινδίασ),  

6,58 (Πακιςτάν) - 

*θ προζλευςθ των φυςικών χυμών μιλου και πορτοκαλιοφ των Alnatura είναι από διάφορεσ χώρεσ 
**με παφλα (-) δεν διατίκεται το ςυγκεκριμζνο προϊόν ςτο ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα 
***τα κελιά με λευκό φόντο και ζντονη γραφή είναι θ χαμθλότερθ τιμι από τα τρία υποκαταςτιματα 

  
Πίνακασ 1: Σιμέσ βιολογικών τροφίμων που καταγράφηκαν δειγματοληπτικά ςε επιλεγμένα 

υποκαταςτήματα γερμανικών αλυςίδων κατόπιν επιτόπιασ έρευνασ του Γραφείου ΟΕΤ Βερολίνου 
(Ιανουάριοσ 2021) 
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Κατόπιν ολοκλόρωςησ τησ ανωτϋρω, επιτόπιασ, τιμοληψύασ ςημειώνουμε 

κϊποια χρόςιμα ςυμπερϊςματα τα οπούα εξόχθηςαν: όλα τα υπό εξϋταςη 

βιολογικϊ τρόφιμα εντοπύςτηκαν και ςτα δύο βιολογικϊ υποκαταςτόματα τησ 

Alnatura και τησ Denn΄s, ενώ η πλειοψηφύα των εξεταζόμενων βιολογικών 

προώόντων (18 ςτα 22) εντοπύςτηκε και ςτα τρύα (3) ςημεύα πώληςησ. Εξαύρεςη 

αποτϋλεςαν το ρύζι, τα φαςόλια, το λϊχανο και οι πατϊτεσ, τα οπούα δεν 

εντοπύςτηκαν ωσ βιολογικϊ προώόντα ςτο υποκατϊςτημα τησ ‘EDEKA.΄ 

Από τα 18 προώόντα που εντοπύςτηκαν και ςτα τρύα υποκαταςτόματα τα 17 

όταν εύτε ειςαγωγόσ, εύτε εγχώριασ παραγωγόσ. Μοναδικό εξαύρεςη αποτϋλεςε 

το βιολογικό γιαούρτι το οπούο ςτο υποκατϊςτημα τησ ‘Alnatura’ υπόρχε και ωσ 

εγχώριο και ωσ ειςαγωγόσ. Επομϋνωσ παρατηρόθηκε ότι για το κϊθε ϋνα από τα 

εξεταζόμενα βιολογικϊ τρόφιμα, το κϊθε εξειδικευμϋνο βιολογικό 

υποκατϊςτημα, διαθϋτει εύτε εγχώριασ παραγωγόσ εύτε ειςαγωγόσ.  

Επιπροςθϋτωσ, όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ και ςτην Ενότητα Δ.1. και 

διαπιςτώθηκε ςτην επιτόπια ϋρευνα του Γραφεύου μασ, τα βιολογικϊ τρόφιμα 

τα οπούα φαύνεται ότι η Γερμανύα δεν παρϊγει και ϋτςι ‘αναγκϊζεται’ να ειςϊγει 

εύναι τα εξόσ: πορτοκϊλια, ακτινύδια, πιπεριϋσ, ντομϊτεσ, όςπρια, χυμού 

πορτοκαλιού και μόλου, ελαιόλαδο και ρύζι. Αντιθϋτωσ διαθϋτει πλούςια 

παραγωγό βιολογικού γϊλακτοσ, γιαουρτιού, μόλων, λϊχανων, αυγών, κρεϊτων 

(πλην αμνοεριφύων), πατατών, καρότων και κρεμμυδιών. ημειώνεται ότι ςε 

αυτϊ τα προώόντα υπϊρχει και μεγαλύτερη ποικιλύα, ιδύωσ ςτο κρϋασ, τα αυγϊ 

και τα γαλακτοκομικϊ. 

την κατηγορύα των φρούτων και των λαχανικών, ςε όςα δεν παρϊγονται ςτη 

Γερμανύα, παρατηρεύται μια ςχετικό επικρϊτηςη ιςπανικών και ιταλικών 

βιολογικών προώόντων. την κατηγορύα βιολογικών οςπρύων κυριαρχούν 

προώόντα τουρκικόσ προϋλευςησ, ενώ ςτην κατηγορύα βιολογικού ρυζιού των 

ινδικών.  

την κατηγορύα βιολογικού ελαιολϊδου επικρατεύ η κυκλοφορύα ελληνικού και 

ιταλικού και εν ςυνεχεύα ιςπανικού ελαιολϊδου. 
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Σ. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Σ.1 Νομικό πλαίςιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

 

Οι εταιρεύεσ που παρϊγουν, επεξεργϊζονται, αποθηκεύουν, ειςϊγουν ό 

εμπορεύονται βιολογικϊ τρόφιμα ό ζωοτροφϋσ πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνεσ 

και πιςτοποιημϋνεσ. Κατϊ την παραγωγό, ειςαγωγό και εν γϋνει εμπορύα 

βιολογικών προώόντων ςτην αγορϊ τησ ΕΕ, εκτόσ από την υποχρϋωςη  τόρηςησ 

των γενικών διατϊξεων για την ειςαγωγό τροφύμων και ζωοτροφών, πρϋπει 

επύςησ να τηρεύται απαρϋγκλιτα το θεςμικό πλαύςιο για τη βιολογικό γεωργύα.  

Η βιολογικό γεωργύα εύναι μια ολιςτικό ϋννοια που ςτοχεύει ςτη φιλικό προσ το 

περιβϊλλον παραγωγό και επεξεργαςύα τροφύμων, ςτη διατόρηςη τησ 

βιοποικιλότητασ, ςτην προςταςύα των φυςικών πόρων, ςτα υψηλϊ πρότυπα 

καλόσ διαβύωςησ των ζώων, ςτα υψηλϊ πρότυπα ποιότητασ για τα τρόφιμα, 

ςτην προςταςύα των καταναλωτών και ςτην προώθηςη αγροτικών περιοχών. 

Αυτό ςημαύνει ότι τα βιολογικϊ τρόφιμα οφεύλουν να προϋρχονται απαραιτότωσ 

από βιολογικϊ/οικολογικϊ ελεγχόμενη γεωργικό ϋκταςη. τισ 

βιολογικϊ/οικολογικϊ ελεγχόμενεσ γεωργικϋσ εκτϊςεισ, η χρόςη χημικών-

ςυνθετικών φυτοφαρμϊκων, τεχνητών λιπαςμϊτων, αντιβιοτικών ό αυξητικών 

ορμονών εύτε απαγορεύεται πλόρωσ, εύτε επιτρϋπεται μόνο ςε πολύ 

περιοριςμϋνο βαθμό, ενώ δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιούνται ςε κανϋνα 

βαθμό γενετικϊ τροποποιημϋνοι οργανιςμού. Οι όροι για την παραγωγό 

προώόντων και τροφύμων που πρϋπει να επιςημαύνονται και να πληρούνται 

ούτωσ ώςτε ϋνα προώόν να διατύθεται ςτην αγορϊ ωσ βιολογικό επεκτεύνονται 

επύςησ ςτουσ ςπόρουσ και ςτισ ζωοτροφϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην 

κτηνοτροφύα.  

Οι κανόνεσ παραγωγόσ και τα μϋτρα ελϋγχου των προώόντων βιολογικόσ 

γεωργύασ καθορύζονται ςε επύπεδο ΕΕ από την ευρωπαώκό νομοθεςύα και 

εξειδικεύονται περαιτϋρω από την εθνικό νομοθεςύα των κρατών - μελών τησ 

ΕΕ. Η νομικό βϊςη για όλα τα ανωτϋρω εύναι ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του υμβουλύου, τησ 28ησ Ιουνύου 2007, για τη βιολογικό παραγωγό και την 

επιςόμανςη των βιολογικών προώόντων και την κατϊργηςη του κανονιςμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Ο εν λόγω Κανονιςμόσ ςυμπληρώνεται από τον Κανονιςμό 

(ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τησ 8ησ Δεκεμβρύου 2008, για τον καθοριςμό των 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογόσ του κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

υμβουλύου όςον αφορϊ τουσ όρουσ ειςαγωγόσ βιολογικών προώόντων από 

τρύτεσ χώρεσ, όπωσ αυτόσ τροποποιεύται και ιςχύει και για ειςαγωγϋσ από τρύτεσ 

χώρεσ. Οι ωσ ϊνω Κανονιςμού τησ ΕΕ εγγυώνται ομοιόμορφα πρότυπα για τη 

βιολογικό γεωργύα. 

 



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

34 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr 

Επιπλϋον ςε ιςχύ ϋχει τεθεύ από την 1η Αυγούςτου 2012 ο εκτελεςτικόσ 

κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 τησ Επιτροπόσ, τησ 8ησ Μαρτύου 2012, ο 

οπούοσ ςυμπληρώνει τον κανονιςμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για να ςυμπεριλϊβει 

κανονιςμούσ για τη βιολογικό οινοπούηςη.  

Οι όροι «βιολογικό» και «οικολογικό» καθώσ και η ετικϋτα «από ελεγχόμενη 

βιολογικό καλλιϋργεια» εύναι νομικϊ προςτατευόμενεσ ονομαςύεσ ςε ολόκληρη 

την Ευρώπη οι οπούεσ ςύμφωνα με το ανωτϋρω ευρωπαώκό θεςμικό πλαύςιο 

απαιτούν πιςτοπούηςη από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ βιολογικού ελϋγχου, οι 

οπούοι ϋχουν λϊβει ϊδεια λειτουργύασ για το ςκοπό αυτό.  

Επιπροςθϋτωσ, η ειςαγωγό βιολογικών προώόντων ςε επύπεδο ΕΕ  υπόκειται ςε 

ειδικό επιτόρηςη από την τελωνειακό διούκηςη. Αυτό ςημαύνει ότι τα βιολογικϊ 

προώόντα πρϋπει να ςυνοδεύονται απαραιτότωσ από πιςτοποιητικϊ ελϋγχου ςτα 

οπούα οι επύςημοι φορεύσ ελϋγχου ό οι εξουςιοδοτημϋνεσ αρχϋσ ελϋγχου των 

κρατών – μελών τησ ΕΕ πιςτοποιούν τισ οργανικϋσ ιδιότητεσ των προώόντων. 

Ένα πιςτοποιητικό ελϋγχου δημιουργεύται ηλεκτρονικϊ χρηςιμοποιώντασ το 

ςύςτημα πληροφορικόσ TRACES (Trade Control and Expert System).   

Πεδίο Εφαρμογήσ  

Σα προώόντα που καλύπτονται από το πεδύο εφαρμογόσ των κανονιςτικών 

διατϊξεων χωρύζονται ςτισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ:  

 ζώντα ό μη μεταποιημϋνα γεωργικϊ προώόντα (ςυμπεριλαμβανομϋνων 

φυκιών και ϊγριων φυτών) 

 μεταποιημϋνα γεωργικϊ προώόντα για χρόςη τουσ ωσ τρόφιμα 

 προώόντα υδατοκαλλιϋργειασ 

 ζωοτροφϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην κτηνοτροφύα 

 φυτικό πολλαπλαςιαςτικό υλικό και ςπόροι προσ καλλιϋργεια/ 

 μαγιϊ που χρηςιμοποιεύται ωσ τρόφιμο ό ζωοτροφό 

 

Ετικέτα- ήμανςη 

Από την 1η Ιουλύου 2012, όλα τα προςυςκευαςμϋνα βιολογικϊ τρόφιμα που 

ϋχουν παραχθεύ ςε ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ φϋρουν το κϊτωθι 

λογότυπο/ςφραγύδα/ετικϋτα τησ ΕΕ για βιολογικϊ προώόντα: 
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Σο βιολογικό λογότυπο τησ ΕΕ για τα τρόφιμα εγγυϊται την τόρηςη των 

κανονιςμών τησ ΕΕ για τη βιολογικό παραγωγό. Η ειςαγωγό τησ υποχρϋωςησ 

ςόμανςησ των βιολογικών προώόντων με ςχετικό ετικϋτα όταν ϋνα ςημαντικό 

βόμα για την ανϊπτυξη τησ βιολογικόσ αγορϊσ. Η χρόςη του εύναι υποχρεωτικό 

για προςυςκευαςμϋνα βιολογικϊ τρόφιμα. Σα μεταποιημϋνα προώόντα μπορούν 

να επιςημανθούν ωσ βιολογικϊ προώόντα μόνο εϊν τουλϊχιςτον το 95% των 

ςυςτατικών εύναι γεωργικόσ προϋλευςησ. Τπεραγορϋσ και ϊλλοι λιανοπωλητϋσ 

επιτρϋπεται να επιςημϊνουν τα προώόντα τουσ ωσ "οικολογικϊ" ό "βιολογικϊ" 

ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ.  

Φϊρη ςε αυτό την οργανικό ετικϋτα, τα βιολογικϊ προώόντα μπορούν πλϋον να 

αναγνωριςτούν με μια ματιϊ. Η βιολογικό ςφραγύδα τησ ΕΕ μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για την επιςόμανςη προώόντων και τροφύμων που ϋχουν 

παραχθεύ και ελεγχθεύ ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ ΕΕ για τη βιολογικό 

γεωργύα.  Η βιολογικό ςφραγύδα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ εϊν τηρούνται οι 

απαιτόςεισ των ωσ ϊνω νομικών διατϊξεων τησ ΕΕ για τη βιολογικό γεωργύα. Η 

μη ορθό τόρηςη των προώποθϋςεων ςόμανςησ μπορεύ να επιφϋρει την επιβολό 

προςτύμων και ποινών.  

Με τον νόμο για τη βιολογικό γεωργύα (Öko-Landbaugesetz), ο οπούοσ 

δημοςιεύτηκε ςτισ 15 Ιουλύου 2002 ςτην Ομοςπονδιακό Εφημερύδα τησ χώρασ, 

η Γερμανύα εναρμονύςτηκε πλόρωσ με το ευρωπαώκό θεςμικό πλαύςιο.  Ο νόμοσ 

για τη βιολογικό γεωργύα εύναι ϋνασ νόμοσ που ϋχει θεςπιςτεύ από την 

Ομοςπονδιακό Δημοκρατύα τησ Γερμανύασ, ο οπούοσ χρηςιμεύει ωσ εγγύηςη για 

την εφαρμογό των νομικών διατϊξεων τησ ΕΕ για τη βιολογικό γεωργύα και 

καθιϋρωςε μύα εθνικό διαδικαςύα για την ϋγκριςη των φορϋων ελϋγχου για την 

πιςτοπούηςη τησ οργανικόσ ποιότητασ. 

Ωςτόςο από την ημερομηνύα θϋςησ ςε εφαρμογό του γερμανικού θεςμικού 

πλαιςύου η κυκλοφορύα ενόσ μεγϊλου αριθμού ιδιωτικών οργανικών 

ςφραγύδων/ετικετών ςτη γερμανικό αγορϊ κατϋςτηςε απαραύτητη την κρατικό 

παρϋμβαςη.  

Ο νόμοσ για την ειςαγωγό και χρόςη ενόσ εθνικού ςόματοσ για προώόντα 

βιολογικόσ γεωργύασ (ÖkoKennzG), καθώσ και το ςχετικό διϊταγμα για το 

ςχεδιαςμό και τη χρόςη του οικολογικού ςόματοσ (Öko-

Kennzeichenverordnung), τα οπούα τϋθηκαν ςε ιςχύ ςτισ 10 Δεκεμβρύου 2001 

και  6 Υεβρουαρύου 2002 αντύςτοιχα, ρύθμιςαν τισ προώποθϋςεισ χρόςησ τησ 

εθνικόσ γερμανικόσ ςφραγύδασ ςόμανςησ βιολογικών προώόντων, ενώ 

παρϊλληλα περιϋχουν διατϊξεισ ςχετικϊ με τισ κυρώςεισ και τα πρόςτιμα για 

την καταχρηςτικό χρόςη αυτόσ. 
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Έτςι, ειςόχθη τον επτϋμβριο του 2001 από το Ομοςπονδιακό Τπουργεύο 

Σροφύμων και Γεωργύασ (BMEL) η κρατικό ςφραγύδα ποιότητασ και ϋγκριςησ 

προώόντων βιολογικόσ καλλιϋργειασ, ωσ ςυμπληρωματικό προσ την ςχετικό 

ετικϋτα ςόμανςησ βιολογικών προώόντων τησ ΕΕ και ϋκτοτε ϋχει γύνει ϋνα από τα 

πιο γνωςτϊ και πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιούμενα λογότυπα ςτη χώρα.  

 

 

 

Η κρατικό ςφραγύδα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μαζύ με το βιολογικό λογότυπο 

τησ ΕΕ για την επιςόμανςη των βιολογικών προώόντων. Κϊθε προώόν που φϋρει 

την ωσ ϊνω ετικϋτα πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο Γραφεύο Πληροφοριών 

(https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/bio-siegel-datenbank/), προτού 

διατεθεύ ςτην αγορϊ. Επιπλϋον, πρϋπει να ςυμμορφώνεται με τισ γραφιςτικϋσ 

προδιαγραφϋσ του κανονιςμού οικολογικόσ ςόμανςησ . 

Ωσ προςτατευμϋνο λογότυπο, η κρατικό ςφραγύδα μεταδύδει το ςαφϋσ μόνυμα 

ότι τηρούνται οι ελϊχιςτοι κανόνεσ που προβλϋπει η νομοθεςύα τησ ΕΕ για τη 

βιολογικό γεωργύα. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγού και ϋμποροι βιολογικών 

προώόντων μπορούν να τη χρηςιμοποιούν ςε εθελοντικό βϊςη.  

ύμφωνα με τα επύςημα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα πϊνω από το 90% των 

καταναλωτών ςτη Γερμανύα αναγνωρύζουν το κρατικό λογότυπο, περιςςότερο 

από το 50% εμπιςτεύεται το μόνυμϊ του και μεταξύ αυτών, το 70% εύναι 

πρόθυμοι να αγορϊςουν τρόφιμα που το φϋρουν ςτη ςυςκευαςύα τουσ. Κϊθε 

προώόν που παρϊγεται και ελϋγχεται ςύμφωνα με την ευρωπαώκό νομοθεςύα για 

τη βιολογικό γεωργύα και οποιοδόποτε προώόν ειςϊγεται από τρύτεσ χώρεσ 

ςύμφωνα με τουσ ειδικούσ κανονιςμούσ ειςαγωγόσ μπορεύ να φϋρει την ωσ ϊνω 

ετικϋτα. 

Η κρατικό αυτό ετικϋτα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ βϊςει του νόμου περύ 

οικολογικόσ ςόμανςησ όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει από τισ 20 Ιανουαρύου 

2009. Όςον αφορϊ τα κριτόρια χρόςησ, ο νόμοσ περύ οικολογικόσ ςόμανςησ 

αναφϋρεται ςτισ απαιτόςεισ που προβλϋπονται από τη νομοθεςύα τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για τη βιολογικό γεωργύα (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 και τουσ κανόνεσ εφαρμογόσ ςτισ ιςχύουςεσ εκδόςεισ τουσ). Σα 

προώόντα που φϋρουν την κρατικό βιολογικό ςφραγύδα πρϋπει να ϋχουν 

παραχθεύ και παραςκευαςτεύ ςύμφωνα με τουσ ευρωπαώκούσ κανόνεσ και να 

https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/bio-siegel-datenbank/
https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/info-fuer-unternehmen/nutzung/gestaltungsvorschriften/
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αποτελούν μϋροσ τησ διαδικαςύασ ελϋγχου ενόσ εγκεκριμϋνου οργανιςμού 

οικολογικόσ επιθεώρηςησ. Εϊν δεν πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ, ο νόμοσ 

περύ οικολογικόσ ςόμανςησ όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω προβλϋπει 

πρόςτιμα και κυρώςεισ. 

Ωςτόςο εκτόσ από την επύςημη οργανικό ςφραγύδα τησ ΕΕ και την αντύςτοιχη 

εθνικό, υπϊρχουν και ϊλλεσ ιδιωτικϋσ ςφραγύδεσ/ετικϋτεσ. ε κϊθε περύπτωςη 

οι ιδιωτικϋσ αυτϋσ ετικϋτεσ πρϋπει να πληρούν τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ 

ΕΕ, εκτόσ από τα δικϊ τουσ, ςυχνϊ αυςτηρότερα, πρότυπα. Κατωτϋρω 

παρατύθενται οι ςφραγύδεσ των μεγαλύτερων γερμανικών ενώςεων βιολογικών 

τροφύμων. 

 

 

 

Κϊθε χώρα υποδεικνύει µύα ό περιςςότερεσ αρµόδιεσ αρχϋσ ό εγκρύνει 

ιδιωτικούσ οργανιςμούσ µε ςκοπό τον ϋλεγχο και την πιςτοπούηςη των ενώςεων 

και των εταιρειών παραγωγόσ βιολογικών προώόντων, ενώ ταυτόχρονα ορύζει 

µια αρχό υπεύθυνη για την ϋγκριςη και την επύβλεψό τουσ. 

την ϋννομη τϊξη τησ Γερμανύασ το ωσ ϊνω θεςμικό πλαύςιο ϋχει ενςωματωθεύ 

με την ϋκδοςη του διατϊγματοσ τησ 5ησ Ιουλύου 2002 το οπούο αφορϊ ςτην 

ϋγκριςη των φορϋων ελϋγχου ςύμφωνα με τον ωσ ϊνω αναφερόμενο νόμο για 

τη βιολογικό γεωργύα (ÖLGKontrollStZulV). Κϊθε εταιρεύα που παρϊγει 

βιολογικϊ τρόφιμα πρϋπει να επιθεωρεύται και να πιςτοποιεύται από 

εγκεκριμϋνο φορϋα ελϋγχου. 

Περιςςότερα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ των ομόςπονδων 

κρατιδύων για την εφαρμογό του ςχετικού θεςμικού πλαιςύου μπορούν να 

αναζητηθούν ςτον εξόσ ηλεκτρονικό ςύνδεςμο: https://bit.ly/2Ntvh0B, ενώ ο 

https://bit.ly/2Ntvh0B
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παρακϊτω διαδικτυακόσ ιςτότοποσ παρϋχει τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ των 

εγκεκριμϋνων φορϋων ελϋγχου πιςτοπούηςησ βιολογικών προώόντων ςτην 

χώρα:  https://tinyurl.com/y4m6eqcg. 

Η Ομοςπονδιακό Ένωςη Κϋντρων Οργανικού Ελϋγχου (BVK) αντιπροςωπεύει 

τουσ οργανιςμούσ βιολογικόσ επιθεώρηςησ που εύναι εγκεκριμϋνοι από το 

κρϊτοσ ςύμφωνα με το ευρωπαώκό θεςμικό πλαύςιο για τη βιολογικό γεωργύα. Η 

Ένωςη διατηρεύ τον επύςημο κατϊλογο των ελεγχόμενων εταιρειών βιολογικόσ 

γεωργύασ, ςτον οπούο οι εγκεκριμϋνοι οργανιςμού βιολογικόσ επιθεώρηςησ 

υποχρεούνται να τηρούν και να επικαιροποιούν ςε τακτικό βϊςη πληροφορύεσ 

που ςχετύζονται με επιχειρόςεισ που ϋχουν ελεγχθεύ και πιςτοποιηθεύ ωσ 

εταιρεύεσ παραγωγόσ και εμπορύασ βιολογικών προώόντων (βλ. 

https://www.oeko-kontrollstellen.de/). Κατϊ αυτόν τον τρόπο η BVK 

πραγματοποιεύ περύπου το 90% όλων των βιολογικών επιθεωρόςεων ςτη 

Γερμανύα και διαςφαλύζει την αξιοπιςτύα τησ βιολογικόσ γεωργύασ 

αναπτύςςοντασ και εναρμονύζοντασ τη διαδικαςύα επιθεώρηςησ. 

Πριν από την αγορϊ πρώτων υλών, οι βιολογικού μεταποιητϋσ και λιανϋμποροι 

πρϋπει να ελϋγχουν εϊν τα προώόντα προϋρχονται πραγματικϊ από ϋναν 

πιςτοποιημϋνο προμηθευτό βιολογικών προώόντων.  Για τη διευκόλυνςό τουσ 

ϋχει δημιουργηθεύ ϋνασ επύςημοσ διαδικτυακόσ κατϊλογοσ πιςτοποιημϋνων 

εταιρειών βιολογικόσ γεωργύα, με το όνομα BioC (https://www.bioc.info/), ο 

οπούοσ προςφϋρει τρϋχουςεσ πληροφορύεσ για περιςςότερεσ από 70.000 

βιολογικϋσ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ ϋχουν ελεγχθεύ από περιςςότερουσ από 30 

αρμόδιουσ εθνικούσ φορεύσ επιθεώρηςησ από 19 χώρεσ ςε όλο τον κόςμο. Οι 

καταναλωτϋσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό τη βϊςη δεδομϋνων για να 

ελϋγξουν εϊν μια εταιρεύα λειτουργεύ βϊςει τησ ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ για τη 

βιολογικό γεωργύα. Όλεσ οι εταιρεύεσ που εύναι καταχωρημϋνεσ ϋχουν ελεγχθεύ 

ςύμφωνα με τη διαδικαςύα ελϋγχου τησ νομοθεςύασ τησ ΕΕ για τη βιολογικό 

γεωργύα και επομϋνωσ επιτρϋπεται να εμπορεύονται και να διαθϋτουν ςτην 

αγορϊ βιολογικϊ προώόντα.  

Κατϊ το τρϋχον διϊςτημα η ΕΕ επεξεργϊζεται αναθεώρηςη του θεςμικού 

πλαιςύου ςχετικϊ με τη βιολογικό παραγωγό και την ςόμανςη των προώόντων 

ςε επύπεδο ΕΕ προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα κϊτωθι: 

-Αυςτηρότεροι ϋλεγχοι: Όλοι οι παρϊγοντεσ τησ αλυςύδασ εφοδιαςμού 

τροφύμων (αγρότεσ, κτηνοτρόφοι, μεταποιητϋσ, ϋμποροι, ειςαγωγεύσ) θα 

ελϋγχονται επύ τόπου τουλϊχιςτον μύα φορϊ το χρόνο (ό κϊθε δύο χρόνια εϊν 

δεν ϋχουν καταγραφεύ παραβιϊςεισ κατϊ τα προηγούμενα τρύα χρόνια). 

-Δύκαιοσ ανταγωνιςμόσ: οι παραγωγού από τρύτεσ χώρεσ που θϋλουν να 

πουλόςουν τα προώόντα τουσ εντόσ τησ ΕΕ πρϋπει να τηρούν τουσ ύδιουσ κανόνεσ 

με τουσ παραγωγούσ τησ ΕΕ (αρχό τησ ςυμμόρφωςησ). Οι ιςχύοντεσ κανονιςμού, 

https://tinyurl.com/y4m6eqcg
https://www.oeko-kontrollstellen.de/
https://www.bioc.info/
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ςύμφωνα με τουσ οπούουσ χώρεσ εκτόσ ΕΕ πρϋπει να ςυμμορφώνονται με 

παρόμοια πρότυπα (αρχό τησ ιςοδυναμύασ) πρόκειται να λόξουν. 

-Μόλυνςη από φυτοφϊρμακα: Οι αγρότεσ πρϋπει να λϊβουν προληπτικϊ μϋτρα 

ώςτε να αποφύγουν μόλυνςη από ακατϊλληλα φυτοφϊρμακα ό λιπϊςματα. Ένα 

προώόν θα χϊνει την ιδιότητϊ του ωσ βιολογικό τροφό εϊν η μόλυνςη οφεύλεται 

ςε αμϋλεια ό απϊτη. Σα κρϊτη μϋλη που ϋχουν τιμϋσ κατωφλύου για μη 

εγκεκριμϋνεσ ουςύεσ ςτα βιολογικϊ τρόφιμα μπορούν να ςυνεχύςουν να τισ 

χρηςιμοποιούν, αλλϊ πρϋπει να επιτρϋπουν την κυκλοφορύα ςτην αγορϊ τουσ 

βιολογικών τροφών από ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ (Οι κανονιςμού για την 

καταπολϋμηςη τησ μόλυνςησ θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαώκό Επιτροπό 

ϋωσ το 2025).  

-Καλύτερη προμόθεια βιολογικών ςπόρων και ζώων: ςε κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ θα 

δημιουργηθεύ ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων για τη διαθεςιμότητα οργανικών 

ςπόρων και ζώων. 

-Μικτϋσ εκμεταλλεύςεισ: Οι αγρότεσ μπορούν να παρϊγουν τόςο ςυμβατικϊ όςο 

και βιολογικϊ προώόντα, αλλϊ πρϋπει να διαχωρύςουν ςαφώσ τισ γεωργικϋσ 

δραςτηριότητεσ μεταξύ τουσ. 

-Οι διαδικαςύεσ πιςτοπούηςησ για τουσ μικρούσ ιδιοκτότεσ θα απλοποιηθούν. 

-Σο πεδύο επεκτεύνεται ώςτε να περιλαμβϊνει και ϊλλα προώόντα όπωσ αλϊτι, 

φελλό και αιθϋρια ϋλαια, ενώ επιπρόςθετα προώόντα αναμϋνεται να προςτεθούν 

αργότερα.  

Οι νϋοι κανόνεσ εγκρύθηκαν από το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο τον Απρύλιο του 

2018. Σον Οκτώβριο του 2020, το Κοινοβούλιο ψόφιςε υπϋρ τησ αναβολόσ 

εφαρμογόσ των κανόνων κατϊ ϋνα ϋτοσ, ότοι από την 1η Ιανουαρύου 2022, 

προκειμϋνου να δώςει το χρονικό περιθώριο ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ των κρατών – 

μελών (οι οπούεσ καλούνται παρϊλληλα να αντιμετωπύςουν τισ ςυνϋπειεσ 

τησ κρύςησ τησ πανδημύασ του κορωνοώού) να ςυμπληρώςουν και να 

εναρμονύςουν το εθνικό νομοθετικό τουσ πλαύςιο με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα.  

Φρηματοδότηςη  

κοπόσ του ευρωπαώκού ςχεδύου δρϊςησ για τα βιολογικϊ προώόντα εύναι να 

βοηθόςει τουσ αγρότεσ, τουσ διανομεύσ και τουσ εμπόρουσ λιανικόσ τησ ΕΕ να 

προςαρμοςτούν ςτισ αλλαγϋσ που περιλαμβϊνονται ςτουσ νϋουσ κανονιςμούσ.  

Σο πρόγραμμα «Ορύζων 2020» για τη γεωργύα επικεντρώνεται ιδιαύτερα ςτην 

αύξηςη τησ αποδοτικότητασ τησ παραγωγόσ και ςτην πρόληψη των ζημιών ςτο 

φυςικό περιβϊλλον. Αρκετϊ από τα ϋργα αυτϊ αφορούν ϊμεςα τη βιολογικό 

παραγωγό. Η ευρωπαώκό ςύμπραξη καινοτομύασ για την παραγωγικότητα και τη 

βιωςιμότητα τησ γεωργύασ (ΕΚ-AGRI) ςυνδϋει γεωργούσ και ερευνητϋσ με 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-antwort-auf-das-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-antwort-auf-das-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-antwort-auf-das-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-antwort-auf-das-coronavirus
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/agriculture-forestry#Article
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/service-point-eip-agri-network
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ςκοπό την επιτϊχυνςη τησ καινοτομύασ ςτισ γεωργικϋσ καλλιϋργειεσ. Επιπλϋον, η 

ΕΕ ϋχει ιδρύςει το Ευρωπαώκό Ινςτιτούτο Καινοτομύασ και Σεχνολογύασ (EIT) για 

την τόνωςη τησ καινοτομύασ. Η πρωτοβουλύα EIT-Food εςτιϊζει ςτην 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομύα ςτον τομϋα των τροφύμων, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων και των βιολογικών.  

Η Γερμανύα ϋλαβε για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 περύπου € 6,3 

δισ για τον τομϋα τησ γεωργύασ, τα οπούα ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ Κοινόσ 

Αγροτικόσ Πολιτικόσ (ΚΑΠ) επιμερύζονται ςε δύο πυλώνεσ. Ο πρώτοσ πυλώνασ 

αφορϊ  ςτη χορόγηςη ϊμεςων ενιςχύςεων προσ τουσ γεωργούσ. Σο 30% των 

ϊμεςων ενιςχύςεων αυτών χρηςιμοποιεύται για πληρωμϋσ οι οπούεσ ςυνδϋονται 

με την ειςαγωγό και χρόςη μεθόδων ςτισ γεωργικϋσ καλλιϋργειεσ που ευνοούν 

την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Ο δεύτεροσ πυλώνασ περιλαμβϊνει 

ςτοχοθετημϋνα προγρϊμματα χρηματοδότηςησ για μύα βιώςιμη και φιλικό προσ 

το περιβϊλλον αγροτικό ανϊπτυξη. Αυτϊ τα προγρϊμματα μεταξύ ϊλλων 

περιλαμβϊνουν δρϊςεισ για την προώθηςη τησ βιολογικόσ γεωργύασ και 

κτηνοτροφύασ. Για τον δεύτερο πυλώνα, διατύθενται από ευρωπαώκϊ κονδύλια 

ετηςύωσ ςτη Γερμανύα, περύπου € 1,3 δισ, τα οπούα χρηςιμοποιούνται για τισ ωσ 

ϊνω αναφερόμενεσ δρϊςεισ, οι οπούεσ ςυγχρηματοδοτούνται παρϊλληλα από 

εθνικϊ κονδύλια. 

Για το ϋτοσ 2021-2022, η Επιτροπό ςχεδιϊζει να διαθϋςει ειδικό κονδύλι για τη 

βιολογικό γεωργύα, ύψουσ € 40 εκ.. Σο κονδύλι αυτό θα ςυγχρηματοδοτόςει 

δρϊςεισ προώθηςησ και εκςτρατεύεσ ενημϋρωςησ για τον τομϋα βιολογικόσ 

παραγωγόσ τησ ΕΕ, με ςκοπό την ευαιςθητοπούηςη των γεωργών και των 

καταναλωτών και την τόνωςη τησ ζότηςησ. 

ε εθνικό επύπεδο ςτη Γερμανύα, αρμόδια για την εφαρμογό των κανονιςμών 

τησ ΕΕ καθώσ και τησ ομοςπονδιακόσ νομοθεςύασ που αφορϊ ςτη βιολογικό 

γεωργύα, εύναι τα 16 ομόςπονδα κρατύδια τησ χώρασ. Η ΕΕ ςυνειςφϋρει 50 ϋωσ 

75 % ςτη χρηματοδότηςη των μϋτρων για την ανϊπτυξη αγροτικών 

περιοχών. Εκτόσ από τη χρηματοδότηςη από την ΕΕ, τα ομόςπονδα κρατύδια 

μπορούν επύςησ να κϊνουν χρόςη ομοςπονδιακών κεφαλαύων. Για να το κϊνουν 

αυτό, πρϋπει να ςυμμορφωθούν με τουσ κανόνεσ του προγρϊμματοσ- πλαιςύου 

τησ ΚΑΠ, καθώσ και τησ θεςπιςμϋνησ νομοθεςύασ ςε ομοςπονδιακό επύπεδο. 

Κρατικϊ προγρϊμματα τα οπούα τρϋχουν αυτό την περύοδο εύναι, για 

παρϊδειγμα, το KULAP ςτη Βαυαρύα και ςτο Βρανδεμβούργο και το FAKT 

(πρώην MEKA) ςτη Βϊδη-Βυρτεμβϋργη. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τα 

ποςοςτϊ εθνικόσ χρηματοδότηςησ ανϊ κρατύδιο εύναι αναρτημϋνα ςτον 

ιςτότοπο τησ πύλησ ενημϋρωςησ για τη βιολογικό γεωργύα Ökolandbau.de (βλ. 

https://bit.ly/3sKUYdm).  

 

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-food
https://bit.ly/3sKUYdm
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Σ.2 Επιπτώςεισ θεςμικού πλαιςίου ςτον ανταγωνιςμό 

 

Θα μπορούςε να ειπωθεύ ότι το ςυνεχώσ προςαρμοζόμενο ςτα μεταβαλλόμενα 

δεδομϋνα και υγιεινϊ πρότυπα διατροφόσ θεςμικό πλαύςιο ϋχει δημιουργόςει τισ 

κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ προκειμϋνου να αναπτυχθεύ με γοργούσ ρυθμούσ, τα 

τελευταύα χρόνια ςτη Γερμανύα, η αγορϊ βιολογικών προώόντων.  

Η ευρωπαώκό και εθνικό νομοθεςύα ϋχουν καταφϋρει να εγκαθιδρύςουν τα 

τελευταύα χρόνια ϋνα απόλυτα υγιϋσ και θεμιτό πλαύςιο ανταγωνιςμού μεταξύ 

των βιοκαλλιεργητών τησ Γερμανύασ και του εξωτερικού, µε βϊςη τη 

διαςφϊλιςη τησ αρχόσ τησ ιςοδυναμύασ των κανόνων παραγωγόσ και 

παραςκευόσ, αλλϊ και των αυςτηρών μϋτρων ελϋγχου και αςφϊλειασ προώόντων 

που παρϊγονται τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ΕΕ. 

Ωσ εκ τούτου τα υψηλϊ επύπεδα ςυμμόρφωςησ των επαγγελματιών του κλϊδου 

βιολογικών προώόντων τα οπούα προκύπτουν από το θεςμικό πλαύςιο το οπούο 

προςαρμόζεται ςυνεχώσ ςτισ απαιτόςεισ τησ αειφορύασ και τησ βιωςιμότητασ 

ϋχουν εμφυςόςει τα τελευταύα χρόνια ςτουσ καταναλωτϋσ ςτη Γερμανύα την 

αύςθηςη αςφϊλειασ και υγεύασ των βιολογικών προώόντων. 

Ειδικότερα ωσ προσ τα βιολογικϊ τρόφιμα πρϋπει να αναφερθεύ ότι ςύμφωνα με 

τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα που παρατϋθηκαν ανωτϋρω, το μερύδιο αγορϊσ τουσ 

ςτη ςυνολικό αγορϊ τροφύμων βαύνει αυξανόμενο και ςε αυτό ςυντεύνει τόςο το 

υψηλό επύπεδο ρυθμιςτικού πλαιςύου που ϋχει εγκαθιδρύςει η πολιτεύα όςο και 

οι ςχετικϋσ ενημερωτικϋσ καμπϊνιεσ αναφορικϊ με τα οφϋλη τησ βιολογικόσ 

κουλτούρασ για την υγεύα των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Ένα εκ 

των βαςικών ςυμπεραςμϊτων τησ «Ετόςιασ Έκθεςησ Διατροφόσ» που 

δημοςύευςε τον Μϊιο του 2020 το Ομοςπονδιακό Τπουργεύο για τη Διατροφό 

και τη Γεωργύα, εύναι ότι ϋνασ ςτουσ δύο καταναλωτϋσ ςτη Γερμανύα δηλώνει, 

πλϋον, εξοικειωμϋνοσ με τη ςόμανςη βιολογικών προώόντων. 

Ο λεγόμενοσ «πρϊςινοσ» ςτόχοσ τησ γερμανικόσ ςτρατηγικόσ αειφορύασ εύναι ότι 

το 20% τησ ϋκταςησ που χρηςιμοποιεύται ςόμερα για τη ςυμβατικό γεωργύα θα 

πρϋπει να χρηςιμοποιεύται ϋωσ το 2030 για τη βιολογικό γεωργύα. Με την 

εκπλόρωςη αυτού του ςτόχου το ςημερινό μερύδιο αγορϊσ των βιολογικών 

προώόντων αναμϋνεται ϋωσ το 2030 να τετραπλαςιαςτεύ. 

τη γερμανικό ςτρατηγικό αειφορύασ, η ομοςπονδιακό κυβϋρνηςη ϋχει επύςησ 

θϋςει ωσ ςτόχο να διαςφαλύςει ϋωσ το 2030, ότι τουλϊχιςτον το 34% των 

προώόντων με κρατικό περιβαλλοντικό ετικϋτα θα εύναι ιδιαύτερα φιλικϊ προσ το 

περιβϊλλον.  υνολικϊ αυτό θα ςημϊνει εξαπλϊςια περύπου αύξηςη του μεριδύου 

αγορϊσ των βιολογικών προώόντων μϋςα ςτα επόμενα 10 χρόνια.  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oekobarometer-2019.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oekobarometer-2019.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oekobarometer-2019.html
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Όλο και περιςςότερεσ ςυμβατικϋσ γερμανικϋσ εκμεταλλεύςεισ μετατρϋπονται ςε 

βιολογικό παραγωγό από το 2016. ύμφωνα με το Ομοςπονδιακό Τπουργεύο 

Διατροφόσ και Γεωργύασ, το ποςό τησ βιολογικόσ καλλιϋργειασ ςτη Γερμανύα 

ανόλθε για το ϋτοσ 2019 ςτα 1,6 εκατομμύρια εκτϊρια (+ 7,7% ςυγκριτικϊ με το 

2018). Αυτό αντιςτοιχεύ περύπου ςτο ϋνα δϋκατο τησ καλλιεργόςιμησ γεωργικόσ 

γησ. Αυτό υποδηλώνει ότι ολοϋνα και περιςςότεροι αγρότεσ ενδιαφϋρονται για 

τη βιολογικό γεωργύα και ϋτςι μπορούν να εξυπηρετόςουν καλύτερα την 

αυξανόμενη ζότηςη των Γερμανών καταναλωτών για βιολογικϊ τρόφιμα. Σο 

2019, για παρϊδειγμα, η παραγωγό βιολογικού γϊλακτοσ όταν 62% υψηλότερη 

από ό, τι το 2016. Η βιολογικό αρόςιμη γη αυξόθηκε κατϊ 53%, ο πληθυςμόσ 

των χούρων που εκτρϋφονται με βιολογικϊ μϋςα κατϊ 57% και η ϋκταςη των 

βιολογικών λιβαδιών κατϊ 43%.  

Ωςτόςο ςύμφωνα με τουσ οικονομικούσ αναλυτϋσ ο ϋντονοσ ανταγωνιςμόσ που 

επικρατεύ κατϊ τα 2 τελευταύα χρόνια μεταξύ των μεγϊλων λιανοπωλητών 

τροφύμων (όμιλοι EDEKA, Rewe, Schwarz, Aldi) από τουσ οπούουσ διακινεύται ο 

μεγαλύτεροσ όγκοσ βιολογικών τροφύμων αναμϋνεται να μειώςει τα επόμενα 

χρόνια τα περιθώρια κϋρδουσ για τα βιολογικϊ προώόντα που διακινούνται ςτα 

εξειδικευμϋνα καταςτόματα λιανικόσ πώληςησ βιολογικών τροφύμων.  

Ωςτόςο ενθαρρυντικό παραμϋνει το ςτοιχεύο ότι η εγχώρια παραγωγό 

βιολογικών πρώτων υλών, η οπούα για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα υςτερούςε ςτη 

Γερμανύα και που πλϋον ϋχει ανακϊμψει δυναμικϊ, δεν ϋχει αναςτεύλει την 

ανϊγκη πραγματοπούηςησ ειςαγωγών και αυτό οφεύλεται κατϊ κύριο λόγο ςτη 

μεγϊλη ζότηςη που ϋχουν τα βιολογικϊ προώόντα και δη τα βιολογικϊ τρόφιμα 

ςτη γερμανικό αγορϊ.  

Ωςτόςο εδώ και αρκετϊ χρόνια, τα βιολογικϊ προώόντα αποτελούν ϋναν από 

τουσ μεγαλύτερουσ μοχλούσ ανϊπτυξησ του εμπορύου τροφύμων. ύμφωνα με 

την Ένωςη Βιομηχανύασ Βιολογικών Σροφύμων (BÖLW), οι πωλόςεισ 

βιολογικών τροφύμων και ποτών ςτισ μεγαλύτερεσ αλυςύδεσ λιανικόσ πώληςησ 

τροφύμων ςτη Γερμανύα ανόλθαν το 2019 ςτα € 7 δις. ευρώ, αυξανόμενεσ κατϊ 

11,4% ςυγκριτικϊ με το προηγούμενο ϋτοσ.  

Η ανϊγκη τόρηςησ υψηλών προτύπων και προδιαγραφών κυκλοφορύασ ςτην 

ευρωπαώκό αγορϊ βιολογικών προώόντων, αλλϊ και η κυκλοφορύα πληθώρασ 

εγχώριων και ειςαγόμενων προώόντων οδηγούν ςε υψηλό ανταγωνιςμό και 

ςυνακόλουθα ςε πτώςη των τιμών, κϊτι το οπούο δρα επ’ ωφελεύα του 

καταναλωτό.



ISO 9001:2008 ΓΕΝ 30 - 02 

Ζ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ.1 Παράγοντεσ που επηρεάζουν ζήτηςη –προςφορά 

 

Βαςικό ςυμπϋραςμα τησ παρούςασ ϋρευνασ εύναι η ςυνεχόσ και ςε ςταθερό 

ετόςια βϊςη, αύξηςη τησ ζότηςησ για βιολογικϊ αγαθϊ ςτη γερμανικό αγορϊ.  

 

Αναλύοντασ τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα των τελευταύων πϋντε ετών, χρονιϋσ κατϊ 

τισ οπούεσ ο τζύροσ των βιολογικών προώόντων βαύνει αυξανόμενοσ, αλλϊ και τισ 

ϋρευνεσ που διεξόχθηςαν κατϊ τουσ τελευταύουσ μόνεσ ςχετικϊ με τισ 

καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ ςτη Γερμανύα, ςυνϊγεται το ςυμπϋραςμα ότι οι 

Γερμανού καταναλωτϋσ εύναι αρκετϊ ευαιςθητοποιημϋνοι ςτο θϋμα των 

βιολογικών προώόντων. Φαρακτηριςτικό εύναι ότι το 2018 οι πωλόςεισ 

βιολογικών τροφύμων αντιπροςώπευαν το 5,3% τησ ςυνολικόσ αγορϊσ 

τροφύμων, ενώ το 2019 το ποςοςτό αυτό ανόλθε ςτο 5,7%, καταγρϊφοντασ 

ςυνολικό τζύρο περύ τα 11,9 δισ €. 

Όπωσ χαρακτηριςτικϊ καταδεικνύουν και οι αναλύςεισ των εκπροςώπων του 

κλϊδου, αλλϊ και οι αναφορϋσ του Ομοςπονδιακού Τπουργεύου για τη Διατροφό 

και τη Γεωργύα (BMEL) η ςταθερό ετόςια αύξηςη τησ ζότηςησ ςτον εν λόγω 

κλϊδο θα ςυνεχιςτεύ και τα επόμενα χρόνια.  

ημαντικόσ παρϊγοντασ που φαύνεται να επηρεϊζει επύςησ τη ζότηςη για 

βιολογικϊ προώόντα ςε παγκόςμιο επύπεδο εύναι η κλιματικό αλλαγό. Η 

βιολογικό καλλιϋργεια και η βιολογικό εκτροφό των ζώων εύναι πολύ πιο 

φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον, επομϋνωσ πολλού καταναλωτϋσ αναζητούν τη δικό 

τουσ ςυμβολό ςτη δρϊςη κατϊ τησ οικολογικόσ καταςτροφόσ, δια μϋςω τησ 

προτύμηςησ ενόσ βιολογικού προώόντοσ αντύ του αντύςτοιχου ςυμβατικού.  

Επιπροςθϋτωσ, ο ςύγχρονοσ τρόποσ διαβύωςησ και διατροφόσ, ενδεχομϋνωσ και 

η μόδα, ϋχουν δημιουργόςει μια ανερχόμενη τϊςη ςτη Γερμανύα, κυρύωσ 

ανϊμεςα ςε μικρότερεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ, για περιςςότερο υγιεινό διαβύωςη με 

ςεβαςμό παρϊλληλα προσ το περιβϊλλον. Όπωσ αναλύθηκε παραπϊνω, τα 

βιολογικϊ προώόντα και ιδύωσ τα τρόφιμα, αναπτύςςονται με πολύ πιο φυςικούσ 

τρόπουσ από ότι τα ςυμβατικϊ. Σα ζώα βιολογικόσ κτηνοτροφύασ εκτρϋφονται 

με υγιεινϊ προώόντα, δεν καταναλώνουν φϊρμακα και διαβιούν γενικϊ ςε 

καλύτερεσ ςυνθόκεσ.  

Όπωσ αναλύεται και ςτο Ökobarometer το οπούο εκδύδει το Ομοςπονδιακό 

Τπουργεύο για τη Διατροφό και τη Γεωργύα (BMEL), ετηςύωσ, η 

ευαιςθητοπούηςη των νεότερων ςε ηλικύα ατόμων εύναι αποτϋλεςμα τόςο τησ 

εκπαύδευςησ, όςο και τησ ενημϋρωςησ (από το διαδύκτυο και τα μϋςα 

κοινωνικόσ δικτύωςησ) ςχετικϊ με τα οφϋλη των βιολογικών προώόντων και 

ειδικότερα των τροφύμων.  
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Η πανδημύα του κορωνοώού κατϋδειξε με τον πλϋον ςαφό τρόπο ότι ςε 

περιόδουσ κρύςεων οι ϊνθρωποι τεύνουν να ςτρϋφονται προσ πιο υγιεινούσ και 

βιώςιμουσ τρόπουσ ζωόσ και διατροφόσ. Όπωσ χαρακτηριςτικϊ αναφϋρθηκε και 

ςτο πλαύςιο του Παγκόςμιου Forum Σροφύμων και Γεωργύασ, το οπούο διεξόχθη 

ψηφιακϊ φϋτοσ (18-22.01.2021), η  επιςιτιςτικό αςφϊλεια  και η βιωςιμότητα 

των ςυςτημϊτων τροφύμων για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών, δια μϋςω 

τησ ενςωμϊτωςησ τησ καινοτομύασ ςτα ςυςτόματα γεωργικόσ καλλιϋργειασ και 

κτηνοτροφύασ, καθώσ και των καναλιών που ςυνδϋουν παραγωγούσ φρϋςκων 

τροφύμων με αςτικϊ κϋντρα και μητροπόλεισ κατϊ τισ περιόδουσ κρύςεων και 

κλιματικόσ αλλαγόσ, βρύςκεται πλϋον ςτο επύκεντρο των ςυζητόςεων ςε εθνικό, 

ευρωπαώκό και παγκόςμιο επύπεδο.  

Επύ τησ ουςύασ, η τρϋχουςα πανδημύα τόνωςε περαιτϋρω την όδη αυξανόμενη 

καταναλωτικό επιθυμύα των Γερμανών αγοραςτών για αγορϊ προώόντων, τα 

οπούα ϋχουν παραχθεύ με φυςικϋσ μεθόδουσ. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 

ϋρευνα του υνδϋςμου Καταςκευαςτών Οικολογικών Σροφύμων (AöL),  ςτην 

οπούα η πλειοψηφύα των ερωτηθϋντων δηλώνει ότι  επιθυμεύ να διατηρόςει την 

καταναλωτικό του αυτό ςυνόθεια ακόμη και μετϊ το τϋλοσ τησ πανδημύασ. Σο 

ςτοιχεύο αυτό, ςυνεπώσ, εύναι δηλωτικό του αυξητικού ρυθμού τησ ζότηςησ για 

βιολογικϊ προώόντα ςτη γερμανικό αγορϊ. Μϊλιςτα εϊν αυτό ςυνδυαςτεύ με την 

παρατηρούμενη ςχετικό ςταθερότητα των τιμών των βιολογικών αγαθών (για 

τουσ λόγουσ που αναλύθηκαν ςτην Ενότητα Ε.4.), προκύπτει ϊλλοσ ϋνασ 

ενιςχυτικόσ τησ ζότηςησ παρϊγοντασ.  

Σα βιολογικϊ προώόντα ςτη Γερμανύα διατύθενται ςτην αγορϊ μϋςω πολλαπλών 

ςημεύων πώληςησ, όπωσ π.χ. υπεραγορϋσ, εξειδικευμϋνα ςημεύα πώληςησ, 

εκπτωτικϊ καταςτόματα, φαρμακεύα, εβδομαδιαύεσ υπαύθριεσ αγορϋσ κλπ. 

Αρκετού από τουσ παραγωγούσ δραςτηριοποιούνται τα τελευταύα χρόνια και 

ςτην αγορϊ λιανικόσ πώληςησ, διαθϋτοντασ παρϊλληλα ολοκληρωμϋνο δύκτυο 

από υπεραγορϋσ και καταςτόματα τροφύμων με βιολογικϊ προώόντα, τα οπούα 

αρκετϊ ςυχνϊ πληρούν υψηλότερα πρότυπα ποιότητασ από τα ευρωπαώκϊ. Η 

διαςφϊλιςη αυτών των προτύπων εύναι εγγυημϋνη χϊρη ςτην κϊθετη 

παραγωγό και τουσ αυςτηρούσ ελϋγχουσ ςε όλα τα ςτϊδια, από την καταςκευό 

των πρώτων υλών ϋωσ την τυποπούηςη, τη ςυςκευαςύα και το μϊρκετινγκ, ςτο 

οπούο αποδύδουν μεγϊλη ςημαςύα για την προβολό και θϋςη των προώόντων 

τουσ ςτα ρϊφια των γερμανικών καταςτημϊτων. 

Μελϋτεσ που ϋχει αναθϋςει το Ομοςπονδιακό Τπουργεύο Διατροφόσ και 

Γεωργύασ (BMEL) ςε ανεξϊρτητουσ αναλυτϋσ καταλόγουν ςτο ότι οι αποδόςεισ 

τησ βιολογικόσ γεωργύασ ςε ςύγκριςη με εκεύνεσ τησ ςυμβατικόσ εύναι 

χαμηλότερεσ. Οι χαμηλότερεσ αποδόςεισ προκύπτουν ωσ αποτϋλεςμα τησ 

ανϊγκησ κατοχόσ μεγαλύτερων εκτϊςεων γησ για την παραγωγό τησ ύδιασ 

ποςότητασ προώόντοσ ςυγκριτικϊ με τη ςυμβατικό γεωργύα. ε αυτό το πλαύςιο, 
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ςυγκριτικϋσ αναλύςεισ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων των ςυμβατικών και 

βιολογικών ςυςτημϊτων καλλιϋργειασ καταλόγουν ςε διαφορετικϊ 

αποτελϋςματα. 

 

Η ϋκταςη καλλιεργούμενησ γησ εύναι πεπεραςμϋνη. Σο ςτοιχεύο αυτό ςε 

ςυνδυαςμό με τα όςα ϋχουν αναφερθεύ παραπϊνω για το διανοιγόμενο 

περιθώριο κϋρδουσ από τη δραςτηριοπούηςη των καλλιεργητών ςτον βιολογικό 

τομϋα παραγωγόσ προώόντων οδηγεύ τα τελευταύα χρόνια ςτην ανϊγκη 

μετατροπόσ των ςυμβατικών καλλιεργειών ςε βιολογικϋσ. Για το ςκοπό αυτό 

δύνονται ςχετικϊ οικονομικϊ κύνητρα προσ τουσ αγρότεσ και τουσ κτηνοτρόφουσ 

τόςο ςε επύπεδο ΕΕ όςο και ςε εθνικό επύπεδο.  Έτςι τα εγγεγραμμϋνα βιολογικϊ 

αγροκτόματα ςτη Γερμανύα, ανϋρχονται ςε πϊνω από 33.000 τα οπούα 

αντιςτοιχούν ςε περύπου 16.000 ςτρϋμματα (1,6 εκ. εκτϊρια). ε ςχϋςη με τη 

ςυνολικό καλλιεργόςιμη γη τησ Γερμανύασ, η ϋκταςη βιολογικόσ καλλιϋργειασ 

αποτελεύ ςόμερα περύπου το 10%. Περιςςότερα από 80.000 εύδη με ςφραγύδα 

«βιολογικόσ προϋλευςησ» εύναι επύ του παρόντοσ διαθϋςιμα ςτισ αγορϋσ 

λιανικόσ τησ Γερμανύασ, με τα μεγαλύτερο μϋροσ αυτών να εύναι τρόφιμα 

(κυρύωσ ζεςτϊ ροφόματα, βότανα, μπαχαρικϊ και ψωμύ ό ϊλλα προώόντα 

φούρνου). 

 

Ζ.2 Προοπτικέσ ελληνικών προΰόντων 

 

Μπορεύ η γερμανικό παραγωγό βιολογικών προώόντων και ειδικότερα τροφύμων 

να ϋχει αυξηθεύ κατϊ τα τελευταύα χρόνια, ωςτόςο τα ειςαγόμενα προώόντα του 

κλϊδου δεν φαύνεται να χϊνουν το μερύδιο τησ αγορϊσ τουσ ςτα ρϊφια των 

καταςτημϊτων. Πολλϊ εύναι τα τρόφιμα, κυρύωσ οπωροκηπευτικϊ, που εξαιτύασ 

των κλιματολογικών ςυνθηκών δεν μπορούν να παραχθούν ςτη Γερμανύα. Η 

αυξανόμενη δε ζότηςη που υπϊρχει ςτη γερμανικό αγορϊ για βιολογικϊ 

προώόντα καθιςτϊ αναπόφευκτα τη Γερμανύα ωσ ϋναν από τουσ μεγαλύτερουσ 

ειςαγωγεύσ ςτον κλϊδο παγκοςμύωσ. Η ανϊγκη τόρηςησ υψηλών προτύπων και 

προδιαγραφών ςτην αγορϊ των βιολογικών προώόντων, αλλϊ και η κυκλοφορύα 

πληθώρασ εγχώριων και ειςαγόμενων προώόντων οδηγούν, ωςτόςο, ςε υψηλό 

ανταγωνιςμό. 

 

Ειδικότερα, όπωσ διαπιςτώθηκε και κατϊ την επιτόπια ϋρευνα (Ιανουϊριοσ 

2021), αλλϊ και από τισ επαφϋσ του Γραφεύου ΟΕΤ Βερολύνου με εκπροςώπουσ 

επιχειρόςεων του κλϊδου, μερικϊ από τα βιολογικϊ τρόφιμα τα οπούα φαύνεται 

ότι δεν παρϊγει η Γερμανύα ςε επαρκεύσ ποςότητεσ και ωσ εκ τούτου ειςϊγει 

εύναι τα εξόσ: πορτοκϊλια, ακτινύδια, πιπεριϋσ, ντομϊτεσ, όςπρια, χυμού 

πορτοκαλιού και μόλου, ελαιόλαδο και ρύζι.  

Με δεδομϋνο ότι η χώρα μασ αφενόσ ϋχει εδραιωμϋνη παρουςύα ςτην 

κυκλοφορύα βιολογικού ελαιολϊδου και ελιών ςτη γερμανικό αγορϊ, αφετϋρου 



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

46 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr 

παρϊγει όλα ςχεδόν τα φρϋςκα φρούτα-λαχανικϊ και όςπρια, τα οπούα ειςϊγει η 

Γερμανύα κυρύωσ από γειτονικϋσ τησ Ελλϊδασ αγορϋσ, όπωσ π.χ. Ιςπανύα και 

Ιταλύα, και τα οπούα λόγω κλιματολογικών ςυνθηκών δεν μπορεύ να 

καλλιεργόςει, ςυνϊγεται το ςυμπϋραςμα ότι υπϊρχουν ςημαντικϊ περιθώρια 

αύξηςησ του μεριδύου των ελληνικών βιολογικών φρούτων, λαχανικών, χυμών 

φρούτων και οςπρύων ςτη γερμανικό αγορϊ. 

Σα ελληνικϊ βιολογικϊ οπωροκηπευτικϊ, αλλϊ και τα ελληνικϊ όςπρια, τα οπούα 

καλλιεργούνται ςε ιδανικϋσ κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ, χωρύσ την ανϊγκη για 

χρόςη πρόςθετων χημικών ουςιών και τα οπούα παρϊγονται πληρώντασ ςυχνϊ 

αυςτηρότερα πρότυπα ςυμμόρφωςησ από τα ευρωπαώκϊ, θα μπορούςαν να 

‘εκμεταλλευτούν’ την ευκαιρύα που δημιουργεύ η πανδημύα και τα νϋα υγιεινϊ 

πρότυπα βιώςιμησ και υγιεινόσ διατροφόσ και να ειςϋλθουν ςτη γερμανικό 

αγορϊ βιολογικών τροφύμων, ό όςα το ϋχουν όδη κϊνει να εδραιώςουν την 

παρουςύα τουσ ϋτι περαιτϋρω.   

Εξαιτύασ του υψηλού ανταγωνιςμού που επικρατεύ ςτον εν λόγω αυξημϋνων 

προδιαγραφών και απαιτόςεων κλϊδο, ενδεικτικϋσ προτϊςεισ προσ τουσ 

Έλληνεσ παραγωγούσ και εμπόρουσ βιολογικών προώόντων με εξαγωγικό προσ 

τη Γερμανύα δραςτηριότητα εύναι οι κϊτωθι: 

-ενςωμϊτωςη νϋων τεχνολογιών και χρόςη ςύγχρονων μεθόδων ςτισ 

διαδικαςύεσ παραγωγόσ βιολογικών προώόντων  

-ανϊπτυξη κατϊλληλου δικτύου επαφών με επιτόπιουσ παραγωγούσ, 

χονδρεμπόρουσ ό λιανοπωλητϋσ, ανϊλογα με το εύδοσ του προώόντοσ τουσ 

-εξαςφϊλιςη/διατόρηςη χαμηλών τιμών προκειμϋνου τα προώόντα τουσ να 

μπορϋςουν να ανταποκριθούν ςτην ϊκρωσ ανταγωνιςτικό και απαιτητικό 

γερμανικό αγορϊ 

-χρόςη ενόσ αρκετϊ ςτοχευμϋνου τρόπου προβολόσ των ιδιαύτερων 

χαρακτηριςτικών των προώόντων τουσ (ρόλοσ marketing) 

-χρόςιμη δε αξιολογεύται η γνώςη τησ γερμανικόσ γλώςςασ, προκειμϋνου να 

διευκολύνεται η καθημερινό επικοινωνύα των Ελλόνων εξαγωγϋων 

Επιπροςθϋτωσ, η ςυμμετοχό των Ελλόνων παραγωγών και εξαγωγϋων, καθώσ 

και των Ενώςεων/υνεταιριςμών αυτών ςε Διεθνεύσ Εκθϋςεισ ςτη Γερμανύα, 

όπωσ οι παρακϊτω οι οπούεσ αποτελούν τισ ςημαντικότερεσ ςτον τομϋα τησ 

αγορϊσ βιολογικών προώόντων, κρύνεται επιβεβλημϋνη, προκειμϋνου να 

επιτευχθεύ η προβολό των προώόντων τουσ με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο: 
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- Διεθνόσ Έκθεςη βιολογικών προώόντων “Βiofach+Vivaness”, Νυρεμβϋργη, 
ετηςύωσ (www.biofach.de, www.vivaness.de) 

- Διεθνόσ Έκθεςη Σροφύμων “Anuga”, Κολωνύα, ανϊ δύο ϋτη (www.anuga.de)  
- Διεθνόσ Αγροτοοικονομικό Έκθεςη “Grüne Woche”, Βερολύνο, ετηςύωσ 

(www.gruenewoche.de) 
- Διεθνόσ Έκθεςη Νωπών Οπωροκηπευτικών “Fruit Logistica”, Βερολύνο, 

ετηςύωσ (www.fruitlogistica.com) 
 
Σϋλοσ, από την επικοινωνύα του Γραφεύου μασ με εκπροςώπουσ γερμανικών 

επιχειρόςεων τροφύμων οι οπούεσ δραςτηριοποιούνται και ςτον κλϊδο των 

βιολογικών προώόντων, ςυνϊγεται το ςυμπϋραςμα ότι η εύςοδοσ των Ελλόνων 

παραγωγών ςε γερμανικϋσ υπεραγορϋσ τροφύμων, προτεύνεται να 

πραγματοποιεύται μϋςω μεγϊλων χονδρεμπόρων που όδη τροφοδοτούν 

μεγϊλεσ αλυςύδεσ Supermarket και εκπτωτικϊ καταςτόματα ςτη Γερμανύα. Για 

τον ςκοπό αυτό προτεύνεται η ςυγκρότηςη πολλών μεμονωμϋνων παραγωγών 

ςε ςυνεταιριςμό ό ϋνωςη, με ςκοπό την καλύτερη προςαρμογό ςτισ απαιτόςεισ 

των μεγϊλων ποςοτότων εξαγωγόσ προσ τη γερμανικό αγορϊ.  

 

 
 
 
 

http://www.biofach.de/
http://www.vivaness.de/
http://www.anuga.de/
http://www.gruenewoche.de/
https://www.fruitlogistica.com/
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Η. ΦΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 
 

Γερμανικό υπηρεςύα τελωνεύων (Zoll): 

https://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html 

Ένωςη Βιομηχανύασ Οικολογικών Σροφύμων (BÖLW): 

https://www.boelw.de/ 

Ευρωπαώκό τατιςτικό Αρχό (Eurostat): 

https://ec.europa.eu/eurostat/de/home  

Ομοςπονδιακό Τπηρεςύα για τη Γεωργύα και τη Διατροφό (BLE): 

https://www.ble.de/DE/Startseite/startseite_node.html  

Ομοςπονδιακό Τπηρεςύα Περιβϊλλοντοσ  (Umwelt Bundesamt): 

https://www.umweltbundesamt.de/  

Ομοςπονδιακό Τπουργεύο για τη Διατροφό και τη Γεωργύα (BMEL):  

https://www.bmel.de/DE/Home/home_node.html  

Οργανιςμόσ Σροφύμων και Γεωργύασ (FAO): 

http://www.fao.org/home/en/    

Κατϊςτημα Βιολογικών Σροφύμων Alnatura (Alnatura Produktions- und Handels GmbH):  

https://www.alnatura.de/de-de/ 

Κατϊςτημα Βιολογικών Σροφύμων Bio Company (BIO COMPANY GmbH): 

https://www.biocompany.de/  

Κατϊςτημα Βιολογικών Ειδών Denn’s Biomarkt (Denn's Biomarkt GmbH): 

https://www.denns-biomarkt.de/berlin-grolmanstr-48/marktseite/  

Τπεραγορϊ Edeka: 

https://www.edeka.de/ 

 

Ενδεικτικόσ Κατάλογοσ υνδέςμων Βιολογικών Παραγωγών 

https://www.oekolandbau.de/service/adressen/anbauverbaende/ 

 

https://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html
https://www.boelw.de/
https://ec.europa.eu/eurostat/de/home
https://www.ble.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.umweltbundesamt.de/
https://www.bmel.de/DE/Home/home_node.html
http://www.fao.org/home/en/
https://www.alnatura.de/de-de/
https://www.biocompany.de/
https://www.denns-biomarkt.de/berlin-grolmanstr-48/marktseite/
https://www.edeka.de/
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Ενημερωτικέσ Πύλεσ ςτο διαδίκτυο: 

Agora: 

https://agora.mfa.gr/  

Biofach: 

https://www.biofach.de/  

Biohandel:   

https://biohandel.de/ 

Biomagazin: 

https://www.biomagazin.de/   

Biomarkt: 

https://www.biomarkt.de/   

bioPress: 

https://www.biopress.de/index.html  

Foodwatch, die essensetter:  

https://www.foodwatch.org/de/startseite/  

Ökolandbau:  

https://www.oekolandbau.de/ 

Statista:  

https://de.statista.com/  

Supermarktblog:  

https://www.supermarktblog.com/  

Topagrar online:  

https://www.topagrar.com/  
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