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Onderzoeksopdracht 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken schreef Bionext dit trendrapport over biologische 
export- en importkansen voor een aantal EU-landen. De informatie is in nauwe samenwerking met 
ambassades en landbouwraden in Europa verkregen, waarvoor wij dankbaar zijn. Deze input is aangevuld 
met gegevens uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld The World of Organic editie 2013 van IFOAM-FIBL. 
De vragen die in dit trendrapport per land zijn onderzocht hebben betrekking op de distributiekanalen voor 
de vermarkting van biologische voeding, de inschatting van de marktaandelen van de verschillende 
distributiekanalen in de bio-omzet, de belangrijkste spelers per distributiekanalen, het beschikbare 
assortiment bio en de omzet- en areaalcijfers.  
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1. Inleiding 

1.1 Europa – biologische sector sterk ontwikkeld sinds 2002 1 

De biologische sector in de EU is in de laatste jaren snel ontwikkeld. Volgens Eurostat-gegevens is het 
biologische landbouwareaal in de EU-27 de laatste 10 jaar bijna verdubbeld van 5,7 miljoen ha in 2002 tot 
bijna 10 miljoen ha in 2011. Dit is een forse stijging, desondanks vertegenwoordigt dit biologische areaal 
slechts 5,4% van het totale landbouwareaal in Europa. 29 procent van het wereldwijde biologische 
landbouwareaal bevindt zich in Europa.  
 
Meer dan 186.000 bedrijven in heel Europa beheren dit biologische areaal. Het merendeel hiervan (78%) en 
van de biologische bedrijven (83%) zijn gelegen in de EU-lidstaten die voor 2004 zijn toegetreden tot de EU - 
de zogenoemde EU-15 -, waarin onder andere de nationale en Europese wetgeving deze biologische teelt 
heeft gestimuleerd. De overige Europese landen die na 2004 zijn toegetreden, de EU - N12, hebben sinds 
hun toetreding ook een sterke bio-ontwikkeling gekend. In deze EU-N12 groeide het areaal elk jaar met 13% 
en is het totale bio-areaal bijna vertienvoudigd tussen 2003 en 2010. In 2011 werden meer dan 270 000 
biologische uitvoerders (producenten, verwerkers en importeurs) in de EU-27 geregistreerd. Een belangrijk 
deel van deze uitvoerders (ca. 235.000) werd vertegenwoordigd door landbouwproducenten die ook 
biologische producten verwerken en/of importeren, en die vooral in de EU-15 actief zijn. Uit de statistieken 
blijkt dat blijvend grasland het grootste deel van het biologische areaal (ca. 45%) vertegenwoordigt, gevolgd 
door de sector granen (15%) en blijvende teelten (ca.13%). Schapen (46%) en runderen (30%) zijn de 
grootste diersoorten die biologisch worden gehouden. 10% van de varkens worden biologisch gehouden en 
6% van de geiten.  
 
De snelheid van de groei is het meest spectaculair geweest voor de EU-N12, waarin het biologische areaal 
is gestegen van 0,6 tot 2,1 miljoen hectare (13% per jaar), terwijl in dezelfde periode het bio-areaal is 
toegenomen van 5 naar bijna 7,5 miljoen ha in de EU-15, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 5% per 
jaar. Ondanks de sterke groei van de biologische sector in de EU-N12, bevindt zich de meerderheid van het 
biologische areaal in Europa momenteel nog steeds in de EU-15. De EU-15 vertegenwoordigde in 2011 78% 
van het totale EU-27 biologische areaal.  

                                                      
1 http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-
ondernemen/landenoverzicht/finland/markttoegang/marktkenmerken 
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De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het biologische areaal per lidstaat in 2007, 2009 en 2011. 
In absolute termen zijn in 2011 de lidstaten met de grootste gebieden Spanje (1,8 miljoen ha), Italië (ca.1,1 
miljoen hectare, met een dalende trend) en Duitsland (1 miljoen ha). In deze drie landen bevindt zich ca. 
40% van het totale bio-areaal van de EU – 27. In de EU - N12 bevinden zich de grootste biologische 
landbouwarealen in Polen (0,6 miljoen ha) en Tsjechië (0,4 miljoen ha). In de periode 2007-2011 groeide het 
areaal in de EU-15 landen zoals Duitsland, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Zweden. In Italië daalt het bio-
areaal daarentegen. 

 
 
Bovenstaande absolute cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal, nl. over de grotere lidstaten met 
grotere gebieden in de biologische sector. Zodra de cijfers worden beoordeeld naar relatief bio-areaal 
aandeel ziet de ranking er anders uit. Er zijn zeven landen in de EU met meer dan tien procent biologisch 



 

Bionext trendrapport biologische markten in EU-landen 5 

landbouwgrond: Liechtenstein (29,3%), Oostenrijk (19,7%), Zweden (15,2%), Estland (14,8%), Zwitserland 
(11,7%), Tsjechië (10,7%) en Letland (10,4%).   
 

 
 
In de EU-27 bedraagt momenteel het totale biologische areaal naar schatting 5,4% van het totale 
landbouwareaal ten opzicht van 3,1% in 2002. Het biologische areaal EU-N12 steeg tot 4,2%, bijna een 
verdubbeling ten opzicht van 2005, terwijl in de EU-15 het biologische areaal 6% van de totale 
landbouwgrond bedraagt, een stijging ten opzichte van het aandeel 3,8% in 2002. Zoals uit de grafiek blijkt 
heeft Oostenrijk in 2011 met 19% het relatief grootste biologisch areaal, gevolgd door Zweden en Estland 
met respectievelijk 15,7% en 14,1%. De Tsjechische Republiek beschikt over 13,1% bio-areaal van het 
totale landbouwareaal, gevolgd door Letland met een aandeel van 10,1%.  Opvallend is dat zich onder de 
EU - N12 vijf lidstaten bevinden die een hoger bio-aandeel hebben dan het EU-gemiddelde van 5,4%, te 
weten Tsjechië, Estland, Letland, Slovenië en Slowakije. In deze lidstaten is de biologische sector in termen 
van ruimte heel snel ontwikkeld. Verder is opvallend dat zes EU-15-lidstaten een lager bio-areaal hebben 
dan het EU-gemiddelde: het Verenigd Koninkrijk en België hebben ca. 4%, Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland ca. 3% en Ierland heeft 1,1%. 
 
 

1.2 Afzet 

De verkoop van biologische producten bedroeg in 2011 21,5 miljard Euro, een stijging van 9 procent ten 
opzichte van 2010. De grootste markt voor biologische producten in 2011 was Duitsland met een omzet van 
6,6 miljard euro, gevolgd door Frankrijk (3,8 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (1,9 miljard euro)  
 
 

1.3 Vooruitzichten 

Op basis van huidige cijfers wordt verwacht dat de potentiële groei in de komende twee tot drie jaar in de 
EU-15 lager zal zijn dan in de EU-N12 landen, waar een aantal landen een snel groeiend in-conversie 
gebied heeft. EU-15 landen zoals Frankrijk, Italië, Ierland, Zweden en België hebben 20% in-conversie 
gebied van het totale biologische areaal, in Spanje is dit aandeel meer dan 30%,  in Portugal meer dan 50%. 
Verschillende EU-N12 lidstaten vertonen een snellere groei van in-conversie gebied, wat neerkomt op meer 
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dan 50% van het oppervlak (dit geldt in het bijzonder voor bijv. Bulgarije en Roemenië). Bijgaande kaart is 
gebaseerd op de resultaten van de landbouwstructuurenquête van 2010 en voorziet het aandeel van het 
biologische areaal op regionaal niveau in de EU. Het toont een heterogeen beeld van de biolandbouw in de 
diverse Europese landen. Sterk ontwikkelde gebieden zijn Zuid-Zweden, Estland, Oostenrijk (met 
uitzondering van Tirol en Kärnten), Midden- en Oost-Slowakije en de Tsjechische Republiek (met 
uitzondering van de Praagse regio, Stredni Cechy en Jilhovýchod). Ook regio's zoals Brandenburg in 
Duitsland, Sicilië en Calabrië in Italië, en de Spaanse provincie Murcia hebben dergelijk hoge bio-arealen.  
Het relatief laagste aandeel van de biologische landbouw (minder dan 1%) bevinden zich in Roemenië, 
Bulgarije, Ierland, Noord-Frankrijk, Castilla y León in Spanje, evenals een aantal Poolse regio. De kaart toont 
aan dat de biologische landbouw vooral aanwezig is in gebieden met extensieve veehouderij systemen op 
basis van blijvend grasland. Het belang van de biologische sector is in het algemeen lager in de regio's van 
vlaktes waar intensievere productiesystemen prevaleren. 

 
  



 

Bionext trendrapport biologische markten in EU-landen 7 

2. Finland 

2.1 Algemene informatie Finland 2 

Finland telt bijna vijf miljoen consumenten. Het is een hoog ontwikkelde consumentenmarkt, die zich als 
kenniseconomie sterk richt op innovatie. Finse bedrijven en consumenten lopen voorop in het gebruiken van 
nieuwe technologieën. Het land is lid van de Europese Unie en van de eurozone. Finland is een 
aantrekkelijke afzetmarkt en een strategische 'gateway' naar de Baltische Staten en Rusland. Finse 
consumenten zijn ontwikkelde mensen die houden van kwaliteit en design.  
 
Detailhandel Finland 
Alle grote retailers in Finland zijn overgegaan op verkoop via internet naast de reguliere verkoopkanalen. 
Daarbij hebben ze te maken met buitenlandse concurrenten. Finse consumenten zien namelijk geen barrière 
in het plaatsen van orders op buitenlandse sites. Toch doen hypermarkten het goed in Finland. Vooral op het 
gebied van voedingsmiddelen. In die sector is de wordt nog niet veel gebruik gemaakt van aanbieden via 
internet3. 
Finland is een relatief kleine markt. Daarom is één exclusieve agent of distributeur genoeg om het hele land 
te bestrijken. Finse importeurs vertegenwoordigen vaak het hele productenpalet. 
 
 

2.2 Biomarkt Finland 

Inleiding  
Renske Nijland, Ambassade Warschau: “Mijn voorlopige en voorzichtige conclusie is dat er vast ook vraag is 
naar wat Nederland aan EKO-producten kan bieden, als de exporteurs hun verhaal maar goed weten te 
brengen. Want Finnen zien Nederland niet automatisch als een logische leverancier van milieuvriendelijke 
zuivere levensmiddelen.”  
 
Het Finse EKO-label - het woord voor EKO is: ‘Luomu’  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.1 Productievolume en structuur4  
 
Gezonde autonome biogroei in Finland 
Na vele jaren achterblijvend bij haar Noorse buren, is de omzet van biovoedsel in Finland versneld gegroeid. 
De vraag lijkt niet gelijke tred houden met het aanbod, waardoor veel bioproducten vanuit de buurlanden 
moeten worden geïmporteerd. Het is de vraag hoe lang in Finland de biomarkt nog met dubbele groeicijfers 
kan pronken en of Finse bedrijven blijven investeren in de productie van biologische voeding. De groei van 
de laatste jaren houdt in dat Finse consumenten per jaar ca. 20 á 40% meer bioproducten kopen. Het 
aandeel van biologische producten in de detailhandel is echter minder dan 2% . De meest populaire 
biologische producten zijn eieren, zuivelproducten, groenten en fruit, evenals droge voedingsmiddelen zoals 
meel. Ethiek, dierwelzijn en discussies over additieven hebben waarschijnlijk de interesse in biologische 
producten versterkt. Maar de groei is ook te verklaren uit het feit dat het aanbod van biologische 

                                                      
2  http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/finland/markttoegang/marktkenmerken   
3 http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/finland/markttoegang/marktkenmerken 
 
4 Bron : Organic Monitor , 2013/11/16 
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grondstoffen is verhoogd, aldus directeur Marja-Riitta Kottila van vereniging Pro Luomu 's (Pro Organic). Ook 
bij de Finse retailer Coop S -Group, de marktleider in de Finse levensmiddelen detailhandel, is deze trend 
zichtbaar. Anne-Marie Wallenius, directeur S - Groep in het grootstedelijk gebied van Helsinki,  bevestigt dat 
de winkels steeds meer biologische producten aanbieden.  
 
Toch zijn er bijvoorbeeld in de biologische vleessector nog tal van uitdagingen, aldus Jari Etelälahti van ‘Eat 
and Joy’, een kleine supermarkt met servicepunten. Er zijn in Finland bijvoorbeeld te weinig slachthuizen die 
biologisch vlees kunnen leveren dan wel produceren. Volgens Organic Food Finland zijn er al eerder in de 
keten problemen: Kalveren van biologische melkveebedrijven belanden op conventionele rundveebedrijven 
en er zijn ook weliswaar enkele boerderijen met biologische velden maar de daarop grazende dieren worden 
vanwege te hoge investeringskosten niet in biologische stallen ondergebracht. Ook is er nog een gebrek aan 
biologische eiwithoudende voedergewassen. Dit alles leidt ertoe dat de vraag naar biologisch vlees in 
Finland hoger is dan het aanbod . 
 
De groei zal naar verwachting minder groot zijn tot ongeveer 10% dit jaar als gevolg van zwakke 
economische omstandigheden, meldt Organic Monitor. Finse food retailers bieden over het algemeen tussen 
1.500 en 2.000 biologische producten, waarvan ongeveer 60% in eigen land zijn geproduceerd. De biomarkt 
heeft een marktaandeel van 1,6% van de totale verkoop van voedsel in Finland. Het belangrijkste 
biologische product is melk, en er is ook een groeiende vraag naar biologische vleesproducten. In sommige 
productgroepen, zoals eieren, is het marktaandeel bijna 10%. Het marktaandeel biologisch bier in winkels in 
Finland steeg met meer dan een derde van juli 2012 tot juni 2013. De grote stijging is het gevolg van de 
lancering van biologisch bier door vele Finse brouwerijen. 
 
Bio-import hoog, binnenlandse bioproductie laag 
De invoer van biologische voedingsmiddelen in Finland is stijgende. De belangrijkste redenen zijn 
onvoldoende binnenlands aanbod en lagere prijzen. Food retailers hebben moeite om bij te blijven met alle 
nieuwe trends. Als gevolg hiervan wordt een record volume van biologisch voedsel nu naar Finland 
geëxporteerd. “Er zijn bepaalde productgroepen waar Finse grondstoffen gewoon niet beschikbaar zijn, 
zodat fabrikanten tot op zekere hoogte buitenlandse grondstoffen gebruiken,” volgens Ilkka Alarotu, directeur 
van assortimenten en prijzen van de S Group, de grootste retailer van Finland. 30% van alle verkochte 
biologische voedingsmiddelen komen uit het buitenland. Echter, er zijn nauwelijks statistieken die deze 
invoer bijhouden, zodat het marktaandeel een gok blijft. Alleen de invoer van biologische granen wordt 
geteld - en dat toont een verrassende groei. Zo werd vorig jaar vijf miljoen kilo biologische rogge 
geïmporteerd, tegenover 0 kilo import een jaar eerder. Ondertussen schoot ook haverinvoer van 0 naar vier 
miljoen kilo. Deze invoer was deels te verklaren door slechte oogsten in Finland.  "De groei van de totale 
omzet in de Finse biomarkt is inmiddels de groei van het totale bio-import ontstegen. Ook de verkoop van 
binnenlandse bioproducten is duidelijk gestegen", zegt Marja-Riitta Kottila. 
 
Volgens het Finse bureau van de statistiek is de productie van biologisch duidelijk in de lift. 
De productie van biologische granen bedroeg 90 miljoen kg in de zomer 2013, dat is ca. 2,2 % van de 
graanproductie in Finland. Broodgraan, tarwe en rogge zijn goed voor 17 miljoen kilo en voedergranen 
(gerst, haver en gemengd granen) voor 73 miljoen kilo van het totaal. Deze cijfers zijn gebaseerd op de 
onlangs voltooide organische oogststatistiek van het Informatiecentrum van het Ministerie van Landbouw en 
Bosbouw (Tike).  
 
Duurdere binnenlandse producten5  
Het aantal bedrijven dat buitenlandse biologische voedingsproducten verkoopt is duidelijk gegroeid, met 
20% naar 600. Dit blijkt uit cijfers van het Finse agentschap voor voedselveiligheid Evira dat deze winkels 
controleert. De Finse foodwinkelketen Ruohonjuuret bijvoorbeeld, die vier winkels heeft in zuidelijke steden, 
verkoopt meer dan 70% geïmporteerde bioproducten. “De belangrijkste redenen zijn de schaarste van de 
binnenlandse vraag en de consumentvoorkeuren”, aldus de marketing en inkoopdirecteur Johanna Koskinen 
van Ruohonjuuret. “Het is vaak het geval dat er een minder aantrekkelijk ogend, duurder binnenlands 
biologisch product naast een prachtig verpakt, goedkoper buitenlands product ligt . En niet verrassend 
verkopen deze geïmporteerde producten dan beter. Steeds meer buitenlandse groenten, fruit en kaas 

                                                      
5 http://yle.fi/uutiset/organic_imports_muscle_into_finland/6747553) 
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maken hun weg naar de Finse winkelschappen. Echter, de meest verkochte biologische producten - melk en 
eieren - zijn nog steeds bijna altijd afkomstig uit Finland zelf.”   
 
 
2.2.2 Afzetstructuren en distributie6

  

 
Ontwikkelingen  
De omzet van biologische verpakte levensmiddelen groeide met 6% in 2012 naar 76 miljoen euro. Deze 
omzetgroei is te verklaren door een groot aantal nieuwe lanceringen, met name in de grote bio- categorie 
zuivel, babyvoeding en ontbijtgranen. Daarnaast wordt ook de consument steeds bewuster en 
geïnteresseerder in biologische producten. Biologische babyvoeding was in 2012 het sterkste groeiproduct 
met 50%. Verschillende nieuwe productlanceringen, zoals Semper Oy Ab's Smafolk, gelanceerd in 2010 en 
Semper ECO, gelanceerd in 2011, werden door de Finse consument goed ontvangen. Ook biologisch ijs 
groeide sterk in 2012, met 27%. De sterke groeicijfers zijn te verklaren uit het feit dat biologisch ijs pas sinds 
2010 op de Finse markt is. Op het moment dat retailer Kotijäätelö Oy haar biologische ijsassortiment eind 
2009 landelijk lanceerde, steeg de omzet snel.  
 
Competitief landschap, ruimte voor buitenlandse aanbieders  
Binnenlandse zuivelproducent Valio Oy was marktleider in de biologische verpakte levensmiddelen in 2012. 
Valio Oy is de grootste zuivelproducent van Finland, bovendien is biologische zuivelproducten de grootste 
en meest ontwikkelde categorie. Valio biedt een breed scala van biologische zuivelproducten, zoals melk, 
kaas en yoghurt. Valio besteedt speciale aandacht aan biologische producten onder de merknaam Valio 
Luomu (Valio Organic). Valio’s belangrijkste zuivel concurrent Arla Ingman kende de sterkste marktgroei 
door nieuwe lanceringen, zoals bijvoorbeeld vetvrije en halfvolle biologische melk. Raisio breidde de 
populaire Elovena ontbijtgranenmerk uit met een organische versie ( Elovena Luomu Kaurahiutaleet ) in 
oktober 2011.  
 
Hoewel binnenlandse aanbieders de verkoop van biologische verpakte levensmiddelen domineren in 
Finland, staan de consumenten in de categorieën zonder binnenlandse producenten open voor 
internationale merken zoals de biologische soepen van Unilever (gelanceerd in 2009). Multinationals met de 
nodige financiële middelen hebben goede kansen op de Finse markt, met name in sterk groeiende markten 
zoals biologische kant- en klaarmaaltijden en zoetwaren, waar binnenlandse producenten traag reageren om 
deze nieuwe producten in te voeren.In de gevestigde biocacategorieën zoals zuivel en ontbijtgranen, zijn de 
kansen voor internationale aanbieders minder groot. Biologische private label producten worden 
gedomineerd door midden- tot premium geprijsde producten, aangeboden door gerenommeerde verpakte 
levensmiddelen bedrijven zoals Valio en Arla Ingman. Deze producten en ondernemingen concurreren met 
elkaar door het aanbieden van producten met toegevoegde waarde en een vertrouwd beeld in plaats van op 
prijs.  
 
De sterk groeiende vraag naar biologische producten trok meer spelers gericht op prijsgunstige producten 
onder private label. Als gevolg hiervan groeide het marktaandeel van biologische private label producten 
zoals Pirkka (Kesko Oyj) en Rainbow (Inex Partners Oy) en werd de prijsconcurrentie heviger. Pirkka is een 
voorloper in private label biologische producten, het productportfolio is uitgebreid en het bedrijf introduceerde 
volledig nieuwe producten op de markt. Het moeilijke economische klimaat in 2011 en 2012 versterkte de 
verkoop van biologische private label producten.  
 

                                                      
6 ORGANICPACKAGEDFOODIN FINLAND Passport november 2013 / Grocery Retailers in Finland mrt 2013 © E u r OM o n i t o r I n t 

e r n a t i o n a l 2013 
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2.3 Vooruitzichten  

Uit de cijfers van de laatste jaren blijkt dat de meest succesvolle marktpartijen grote bedrijven zijn met 
bekende merken zoals Valio (zuivel), Aral Ingman (zuivel) en Raisio (onder meer ontbijtgranen). Zij zullen 
ook langzaam maar zeker de positie overnemen van een aantal nichespelers. Daarbij speelt dat de grotere 
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bedrijven gebaat zijn bij een goede logistieke netwerken en nauwe relaties met grote retailers in Finland. Dit 
betekent ook dat het voor kleinere producenten steeds moeilijker wordt om in de markt te blijven.  
 
Retaillandschap Finland 
Consumenten in Finland hebben meer aandacht gekregen voor de oorsprong, de kwaliteit en de 
milieueffecten van de producten die zij kopen. De vraag naar verse en vooral lokale gerechten is 
toegenomen. Bovendien zijn ze op zoek naar een goede klantenservice, brede productselecties en makkelijk 
toegang tot hun boodschappen retailer van keuze. De detailhandel in Finland behaalde een waardegroei van 

3% in 2012, met een omzet van € 16,5 miljard euro.  
 
Dit resultaat is te danken aan hogere winkelprijzen 
evenals geliberaliseerde winkeltijden. En ondanks de 
economische moeilijkheden bleef voedsel een 
betaalbare manier om zichzelf te verwennen. Niettemin 
worstelden sommige winkeliers, met name 
onafhankelijke detailhandelaren. Deze afzetkanalen zien 
zich toenemend geconfronteerd met zware concurrentie 
van grote ketens en door hypermarkten. De 
binnenlandse reuzen S Group, met een marktaandeel 
van 42%, en Kesko Oyj met een marktaandeel van 32%, 
hebben hun posities in 2012 versterkt. Beide 
binnenlandse bedrijven opereren als moderne ketens 

met uitstekende distributienetwerken. Lidl is de enige discounter in Finland. In de loop der jaren is de 
productselectie bij Lidl uitgebreid met merkproducten en binnenlands geproduceerde goederen. Lidl groeit 
gemiddeld met 2% per jaar. 

 
Het is duidelijk dat de Finse consument niet kan vertrouwen op 
kleine gespecialiseerde kruideniers en supermarkten voor hun 
dagelijkse boodschappen, aangezien het aantal verkooppunten 
afneemt en met hun beperkte openingstijden niet meer geschikt 
zijn voor de Finnen met een drukke levensstijl. Als gevolg 
hiervan worden dergelijke kleine winkels zoals slagers, bakkers 
en groenteboeren slechts af en toe bezocht, terwijl de 
belangrijkste boodschappen wordt gedaan in supermarkten en 
hypermarkten. Veel moderne supermarkten, zoals hypermarkten 
en convenience stores voldoen ook aan de vraag van de 
consument door het aanbieden van vers gebakken brood uit hun 
in-store bakkerijen. Vandaar dat de traditionele supermarkt 
marktpositie verliest. Zelfs de toenemende trend naar lokaal 
geproduceerd voedsel zal deze ontwikkeling niet veranderen.  
 
Marktleider S Group Groep breidde het aantal filialen in 2012 uit 
van 955 in 2011 naar 970 in 2012. Ook breidde het zijn 
assortiment uit met producten die niet gemakkelijk elders 
gevonden kunnen worden, zoals seizoensgebonden producten. 
Daarnaast heeft S Group zich versterkt gericht op het aanbieden 
van lokaal geproduceerde, biologische en private label 

producten. Het bedrijf heeft meer dan 400 biologische producten toegevoegd aan zijn selectie. De omzet van 
biologische producten in S Group groeide met meer dan 50% in 2011 in vergelijking met het voorgaande 
jaar.  
 
De vraag naar lokaal geproduceerd voedsel stijgt snel in Finland en dat is opgemerkt door Sitra, het Finse 
Innovation Fund, dat ervoor gekozen heeft om te investeren in een nieuw lokaal en biologisch voedsel 
supermarktketen en dat in de tweede helft van 2011 werd gelanceerd. Suomen Aitokauppa opende de 
nieuwe supermarkt in september met lokale en biologische gerechten. De kleine Aitokauppa outlet in 
Helsinki streeft ernaar een keten met biologische lokale producten te worden en wil deel uitmaken van de 
moderne supermarktretail, zelfs al lijkt het concept op de traditionele handel in voedingsmiddelen. Haar 
doelstelling is het aanbieden van vers lokaal geproduceerd voedsel in grote retailketens. Het identificeren 
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van lokaal en biologisch voedsel is eenvoudig gemaakt met behulp van groene en gele prijsetiketten. 
Aitokauppa streeft ernaar om een keten te worden en nieuwe verkooppunten te openen in de nabije 
toekomst. Voorheen was lokaal en biologisch voedsel alleen beschikbaar voor Finnen via hypermarkten of 
kleinere kruideniers. Het bedrijf belooft haar klanten te verrassen met concurrerende prijzen die zullen 
aantonen dat lokaal eten niet alleen vers, maar ook betaalbaar is.  
 

2.4 Meer informatiebronnen over Finland 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Helsinki 
Erottajankatu 19 B 
00130 Helsinki 
Finland 
+358 9 228 920 
  
Het Finse ministerie van Land- en Bosbouw over de bioproductie: 
www.mmm.fi/en/index/frontpage/Agriculture/agricultural_production/organic_farming.html 
  
Het Finse NVWA over de bioproductie: 
http://www.evira.fi/portal/en/food/current+issues/?bid=3118 
http://www.evira.fi/portal/en/about+evira/themes/organic+production/ 
  
Promotie export door de algemene food promotie 
www.foodfromfinland.com/finnish_food/delicious_taste/organic_food 
http://www.foodfromfinland.com/products/company_listing/organic 
  
De biosector organisatie 
http://organic-finland.com/en 
 
De statistieken 
www.organic-finland.com/wp/tag/statistics/ 
http://185.20.137.77/en/node/3566?q=en/node/3566 
http://www.maataloustilastot.fi/en/organic-production-statistics 
 
Biodynamische vereniging 
(alleen in het Fins)  
http://biodyn.fi 
 
The first form of organic agriculture (“Natural Agriculture”) of the Life Reform movement in Finland can be 
traced back to the 1910s. First experiments with bio-dynamic farming were carried out around this time, and 
the first farm was started in 1927. The Finnish Bio-dynamic Society was founded in 1946.  
 
USDA 
Rapport van de USDA 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/agronet/luomu/markkinatilanne/B64F98CCF1926C78E040A8C0023C4
1DF 
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3. Hongarije 

3.1 Algemene informatie Hongarije 

De bevolking van Hongarije krimpt stapsgewijs en de trend duidt op verdere daling. Hoewel de krimp zeer 
matig is, wordt verwacht dat dit een negatief effect op de detailhandel zal hebben op langere termijn. Op de 
kortere termijn, de komende vijf jaar, daalt de Hongaarse bevolking van 9,93 miljoen naar 9,84 miljoen 
inwoners. De grootste daling zal optreden in de belangrijkste demografische groep van 21-39 jarigen. Deze 
groep zal ongeveer 2,7% verminderen tussen 2014 en 2018. Dit is een van de belangrijkste redenen voor 
lagere uitgaven van de huishoudens in Hongarije in vergelijking met de buurlanden.  
 

 
 
 

3.2 Biomarkt Hongarije 

Toelichting Martijn Homan, Landbouwraad in Boedapest:“Voor Hongarije is het een stuk lastiger aan 
geschikte leesbare en actuele documentatie te komen. Mooi om te zien is dat in maart 2012 biologisch als 
prioriteit werd bestempeld door de regering en dat dit in november 2013 nogmaals is gedaan. In de 
tussenliggende periode is nauwelijks iets gebeurd, maar wellicht dat het nieuwe 
plattelandsontwikkelingsprogramma uitkomsten biedt, dan zijn er immers weer nieuwe fondsen. Ik heb 
overigens de indruk dat men hier met name naar de werkgelegenheidsaspecten van biologisch kijkt. Men is 
in de veronderstelling dat het arbeidsintensiever is en juist dat sluit aan op het beleid van de overheid t.a.v. 
leefbaarheid van het platteland, dus sociale aspecten. “ 
 
 
3.2.1 Productie en structuur7

   

Hongarije biedt veelbelovende voorwaarden voor biologische productie. De grondwet verbiedt het gebruik 
van GMO's en veel van de extensieve agrarische gebieden (meestal weilanden of braakland) zijn vrij van de 
effecten van agro-chemicaliën. Er is momenteel 124.000 hectare gecertificeerd biologische land, dat is 
ongeveer 2,5% van het totale landbouwareaal. De binnenlandse biomarkt wordt geraamd op 25 miljoen 
euro. Het is echter ook duidelijk dat de biologische sector nog niet zijn volledige potentieel van het land heeft 
bereikt en er zijn tal van onbenutte kansen. Terwijl de sector snel groeide tussen 1996 en 2004 stagneert het 
sindsdien (zie onderstaande tabel). Het percentage biologische landbouwgrond in Hongarije is slechts de 
helft van het gemiddelde van de Europese Unie en Hongarije is een van de weinige Europese landen waar 
de biologische landbouw stagneert, deze stagnatie is deels te wijten aan een gebrek aan effectief beleid, 

                                                      
7 Inleiding over Hongaarse Biomarkt, publicatie van Zoltan Dezseny en Dora Drexler, maart 2012 
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zoals geschikte subsidies of administratieve ondersteuning, een gebrek aan coördinatie van export 
marketing initiatieven en een gebrek aan brede bewustmakingscampagnes voor binnenlandse 
consumenten. Een groot deel van de biologische producten wordt nog steeds verkocht als conventioneel.  
 

 
Tabel: aantal ha x 1000 / jaren 
 
Betere samenwerking tussen belanghebbenden is nodig voor de sector om verder te komen. De Hongaarse 
regering heeft ingestemd met de National Rural strategie, die gericht is op de vraag naar hoge kwaliteit, 
GMO-vrij, lokaal geproduceerd voedsel te produceren. In dit document wordt de biologische landbouw als 
een strategische sector beschouwd die sterke ondersteuning verdient. De strategie bevat zeer ambitieuze 
doelstellingen voor de toekomstige ontwikkeling van biologische landbouw in Hongarije. Het doel is om 
350.000 hectare gecertificeerd biologisch land te hebben in 2020, dat is bijna een verdrievoudiging van het 
huidige totaal. Verwacht wordt dat de subsidies voor de biologische omschakeling en voor de jaarlijkse 
certificeringskosten een belangrijke rol zullen spelen in het bereiken van dit doel. Biologische producenten 
zullen ook met voorrang behandeld worden door het Ministerie bij de plattelandsontwikkeling voor diverse 
steunprogramma's, zoals het initiatief van de jonge landbouwers. Biologische veeteelt en bijenteelt zal 
bijzondere steun krijgen, omdat deze prioriteiten binnen het landbouwontwikkelingsbeleid hebben binnen het 
Ministerie. De National Rural strategie voorziet ook in de oprichting van een Organic actieplan, waarin een 
gedetailleerd programma voor de ontwikkeling van de sector wordt uiteengezet. 
 
Ontwikkeling biomarkt 
De biologische landbouw in Hongarije begon in de jaren 1980, maar er waren slechts 15 biologische 
bedrijven in 1988. Dit cijfer steeg tot 108 in 1995, 471 in 2000 en bereikte zijn hoogtepunt in 2009 toen er 
1.660 gecertificeerde biologische eenheden waren. Het areaal biologische teelt groeide van 1.000 hectare in 
1988 tot 128.690 hectare in 2004 en 140.292 hectare in 2009.  
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Sinds 2009 is zowel het aantal ondernemingen als het totale areaal afgenomen tot het niveau in 2005. Het 
grootste deel van de geregistreerde biologische landbouwgrond bestaat uit grasland (55%), gevolgd door 
akkerbouwgewassen (41%), blijvende teelten (4,2%) en groenten (1,3%). Hoewel meer dan de helft van het 
biologische areaal grasland is, is de biologische veeteelt relatief onbeduidend in vergelijking tot de productie 
van gewassen. In 2010 beschikten minder dan 100 boerderijen over gecertificeerd biologisch vee, dat is 
minder dan een tiende van de biologische productie. De reden is dat de meeste dieren die grazen op de 
biologische velden niet getest zijn, omdat de boeren de certificeringskosten te hoog vinden (en bovendien de 
regelgeving onvoldoende streng is). Hierdoor mogen ook niet-gecertificeerde dieren op deze graslanden 
weiden, waarbij toch de subsidies worden verstrekt. Hiermee ontbreekt dus voor een deel een belangrijke 
impuls voor biologische productie: een situatie die de gebrekkige structuur van de huidige steunregeling 
toont. 
 
 
3.2.2 Afzetstructuren en distributie  
 
Het marktaandeel van biologische producten in Hongarije is gering. Ca. 85% van de biologische productie 
wordt geëxporteerd. De meeste producten verlaten het land als grondstof of als lage toegevoegde waarde 
producten en het meeste gaat naar de Europese Unie, met name naar Duitsland, Oostenrijk, Nederland en 
Zwitserland.  
 
Tegelijkertijd bestaat het overgrote deel van het bescheiden biologische assortiment in de Hongaarse 
winkels uit verwerkte importproducten. Sommige schattingen gaan uit van 90% marktaandeel van 
buitenlandse importproducten. Er is een significant gebrek aan organische verwerkingscapaciteit in 
Hongarije en dit biedt duidelijk kansen  bedrijven met biologische verwerkingscapaciteit. Deze kansen 
worden verder vergroot door de nabijheid van omringende landen met grote biologische markten.  
 
Supermarktketens spelen een steeds grotere rol als distributeur van biologische producten (zie 
onderstaande tabel). Zij zullen vermoedelijk een belangrijke rol spelen in het uitbreiden van de binnenlandse 
biomarkt Slechts een klein aantal producenten echter zal de vraag naar voldoende volume in goede kwaliteit 
van de supermarkten kunnen beantwoorden. Pilotprojecten voor productontwikkeling, kwaliteitszorg en 
productiesamenwerking zijn nodig om binnenlandse producenten te ondersteunen bij het leveren aan het 
retailkanaal. Het vormen van boerencollectieven, marketing groepen, biologische boerenmarkten en lokale 
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producenten- en consumentennetwerken kunnen ook belangrijke instrumenten zijn voor de distributie van 
gecertificeerde lokale biologische producten en het uitbreiden van de binnenlandse markt.  
 

 
 
 

3.3 Vooruitzichten  

Hongaarse consumenten zijn vooral gemotiveerd om biologisch te kopen uit gezondheidsoverwegingen. 
Studies hebben aangetoond dat biologische producten worden gekocht in Hongarije, omdat ze vrij zijn van 
GMO's, giftige chemicaliën, additieven, kunstmatige smaak- en kleurstoffen, conserveringsmiddelen en 
daarom ook gezien worden als kwalitatief beter. Smaak, voedingswaarde en prijs zijn minder motiverende 
factoren en de bescherming van het ecosysteem speelt zelfs bijna geen enkele rol voor de meeste 
Hongaarse consumenten. Hoewel de binnenlandse vraag naar biologische producten groeit, is een groot 
deel van de bevolking - zelfs degenen die regelmatig biologische producten kopen – niet in staat biologische 
producten te onderscheiden en het verschil met conventionele producten te verklaren. Effectieve 
voorlichtingsprogramma’s zijn nodig om de kennis en het bewustzijn van de consumenten te vergroten en 
daarmee de binnenlandse consumptie te stimuleren. 
 
De toekomstige ontwikkeling van de biologische landbouw in Hongarije is sterk afhankelijk van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie, hoe dit nationaal zal worden uitgevoerd en 
vooral op de realisatie van de nieuwe National Rural strategie. Hongaarse biologische productie heeft 
behoefte aan sterker praktijkgericht onderzoek en deze kennis moet meer en beter verspreid worden.  
 
Bovendien zijn inspanningen nodig om de lokale consument bewust te maken van de lokale biologische 
markt. Samenwerking en een betere communicatie tussen organische belanghebbenden, producenten, 
handelaren, koepelorganisaties, certificeerders en onderzoeksinstellingen is cruciaal voor effectief lobby 
werk en voor het aanpakken van mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering of water- en olieschaarste. 
Verwacht wordt dat de vraag naar biologische producten gestaag zal blijven stijgen en dat bepaalde 
organische landbouwmethoden binnenkort als mainstream landbouwpraktijken worden geaccepteerd. De 
ontwikkeling van de biologische landbouw kan een belangrijke rol spelen in het behoud van het 
concurrentievermogen van Hongarije op de landbouwmarkten. Dit wordt steeds meer erkend binnen het 
huidige landbouwbeleid. Gezamenlijke inspanningen van de Hongaarse organische stakeholders zijn nodig 
om de realisatie van de veelbelovende beleidsplannen te garanderen. 
 
De rol van ÖMKi voor onderzoek in Hongarije 
Het Hongaarse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw (ÖMKi, www.biokutatas.hu) is een particulier 
non-profit onderzoekscentrum, opgericht door het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw 
(FiBL ) in 2011. Het doel van ÖMKi is om wetenschap en innovatie te bevorderen in de biologische 
landbouw in Hongarije. Het team van ÖMKi is gedreven en werkt nauw samen met veel belanghebbenden in 
de Hongaarse organische beweging: het initiëren, coördineren en implementeren van innovatieve 
onderzoeksprojecten, alsmede het verzorgen van opleidingen en voorlichtingsdiensten. In 2012 begon het 
met on-farm experimenten dat een groot netwerk biologische boeren mobiliseerde. ÖMKi organiseert 
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regelmatig workshops en beroepsopleidingen voor boeren en andere belanghebbenden, vaak in 
samenwerking met andere organisaties. Het heeft ook een populaire PhD en Postdoc programma voor een 
nieuwe generatie Hongaarse wetenschappers, die nauw betrokken is bij het onderzoek naar biologische 
landbouw en die duurzame productiemethoden zullen bevorderen. Zo streeft ÖMKi ernaar de ontwikkeling 
en het concurrentievermogen van de Hongaarse biologische landbouw en voedselproductie op lange termijn 
te ondersteunen. 
 
 

3.4 Meer informatiebronnen over Hongarije 

Meer informatie  
De Hongaarse Bio instantie is Biokontroll http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?lang=en   
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4. Letland  

 

4.1 Algemene informatie Letland8  

 
De hoofdstad Riga ligt aan de Golf van Riga in het midden van het land. De oppervlakte van Letland is 
64.600 km2 en het land is daarmee anderhalf keer zo groot als Nederland. Letland is over het algemeen vlak 
of licht heuvelachtig. Er wonen ruim 2 miljoen inwoners. Letland is zeer dicht bebost (42% van het land), 
heeft vele meren en rivieren, een ongerepte kust, veel weiden en landbouwgebieden. Op Riga na zijn er niet 
echt grote steden. Letland telt ongeveer 1000 rivieren. De langste rivier is de Daugava, 1020 km lang 
waarvan 370 km door Letland stroomt. Andere grote rivieren zijn de Gauja, de Lielupe, de Venta en de 
Aiviekste. Ongeveer 10% van het land bestaat uit laagveen, drassige gebieden en moerassen. Letland heeft 
ongeveer 5000 vrij kleine meren. Het grootste meer is Razna (55 km2). De meeste meren zijn vrij ondiep en 
in de winter enkele maanden bevroren. 
 
De Letse economie heeft een grote ommekeer gekend, die inmiddels zijn eerste vruchten afwerpt. De 
staatsgeleide economie, gestuurd vanuit Moskou, is vervangen door een zelfstandige, vrije en op de 
(wereld)markt gerichte staatshuishouding. De aanvankelijk gierende inflatie is inmiddels enigszins onder 
controle; het bruto nationaal product (BNP) per inwoner kwam in 1994 al op $2.290 was in 2013 $19.100. De 
verdeling van de werkenden onder de bevolking is als volgt: 67,2% van de bevolking werkt in de 
dienstverlening, 4,9% in de landbouw en 25,7% in de industrie (2013). De werkloosheid bedroeg in 2013 
9,8%. Een duidelijke groeisector is de bouw, met een aandeel van 7% in het BNP. Ondanks deze positieve 
ontwikkelingen moet niet uit het oog worden verloren dat Letland nog relatief arm is en te kampen heeft met 
een zeer hoge werkloosheid op het platteland en in Oost-Letland (tot rond de 28%). 
 
Landbouw in Letland 
Op dit moment heeft Letland ongeveer 2,5 miljoen ha landbouwgrond, waarvan twee derde voor akkerbouw 
en de rest voor weilanden. Er worden vooral graan en voedergewassen verbouwd. Visvangst wordt niet 
alleen voor de eigen kust, maar ook in de Canadese wateren met succes bedreven. Een belangrijke 
economische factor is de bosbouw: 42% van het land bestaat uit wouden en jaarlijks wordt meer dan 8 
miljoen m3 hout omgezet. 
Aan bodemschatten bezit Letland slechts turf, bouwmateriaal (kalksteen, zand, leem, gips, grind), hout en 
nog wat barnsteen. 
 
 

4.2 Biomarkt Letland  

 
4.2.1 Productievolume en structuur9  
 
De biologische landbouw in Letland heeft met name in 2005 een duidelijke groei doorgemaakt en is  
sindsdien min of meer op constant niveau gebleven. In 2012 zijn er weer 38 nieuwe gecertificeerde 
biobedrijven bijgekomen. In totaal zijn er nu bijna 3.500 erkende bioboerderijen. In 1998 werden er nog 
slechts 39 bedrijven geteld. Het bioareaal is in 2012 met 6,3% gestegen naar een totaal van 195.658 ha, ca. 
10% van het totale landbouwareaal in Letland. 145.000 ha is officieel gecertificeerd gebied, meer dan 34.000 
ha bevindt zich in een overgangsperiode en 16.000 ha heeft een eerste aanvraag voor omschakeling 
ingediend. Biologisch graan is het meest geteelde product op bijna 31.000 ha (ca. 5,6% van bioareaal). De 
meest geproduceerde bioproducten in Letland zijn melk en graan. Melk is primair van koeien, slechts een 

                                                      
8 http://www.landenweb.net/letland/economie 

 
9 Jaarverslag van Letse Ministerie van Landbouw over 2012, hoofdstuk 2.15 https://www.zm.gov.lv/lanksaimnieciba/statiskas-
lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531 



 

Bionext trendrapport biologische markten in EU-landen 19 

heel klein deel is geitenmelk. In vleesproductie was het hoofdvolume rundvlees 87%, gevolgd door 
varkensvlees 4,8%. In het algemeen is het aandeel van biologisch geproduceerde hoeveelheden niet meer 
dan 5% van het totaal, met uitzondering van honing (21,2%) en de melkproductie, waar het bioaandeel ca. 
7,9% bedraagt.  
 

 
 
 

 

Aandelen bioproductie per productgroep (van links): graan, aardappelen, groenten, vlees, zuivel, honing  

(2012, MoArg) 
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Belangrijke producenten in Letland zijn Aloja Starkelsen (www.alojas.lv), onderdeel van de Zweedse 
coöperatie Lyckeby Culinar en zuivelproducent Tukuma piens www.baltais.lv.  
In Letland worden geen tot nauwelijks statistieken over biofood bijgehouden.   
 
4.2.2 Afzetstructuren en distributie 
 
Het marktaandeel van de biosector bedraagt slecht 0,5% van de gehele markt. De belangrijkste 
importproducten zijn aardappelzetmeel, graan, vlees en kaas. De belangrijkste handelspartners van Letland 
zijn Duitsland, Oostenrijk, Polen, Finland en Verenigde Staten.  
 
 

4.3 Meer informatie over Letland 

Koepelorganisatie biologische markt in Letland is Latvian Biological Agriculture Association.  
Website: www.lbla.lv  
Facebook: https://www.facebook.com/Biedriba.LBLA;  
Voorzitter is Mr Gustavs Norkārklis (e-mail: gustavs@ekoprodukti.lv ) 

  
Interessante subsidies ook voor Nederlandse bedrijven - informatie wordt 
vernieuwd door het centrale financieringsagentschap landbouw 
www.lad.gov.lv 
  
Distribution channels of bio food in Latvia:    
 
www.Bioteka.lv  Biologische cosmetica, voeding en huishoudelijke 
goederen retail "Cintamani Baltic", SIA 
Antenas 3, Rīga, LV-1004, Latvia;  ph +371 67291712 
  
Dabas Dobe, dabasdobe@dabasdobe.lv; http://www.dabasdobe.lv  

Groothandel, distributie en internetshop van biologisch voedsel. De grootste supermarktketens bieden 
ecologische producten samen met de reguliere supermarkten. 
Lets eko-handelsmerk 
Het merk "Letse Ekoprodukts" is van de vereniging "Lets Organic Agriculture Association" (ALOA). Het merk 
is ingeschreven in de Letse Octrooibureau.  
  

 

 Biobedrijven in Letland 

Aantal bedrijven Productievolume, t 

2010. 2011. 2012. 2010. 2011. 2012. 

 Vlees/producten 5 6 13 29,1 33,5 238,7 

Groenten, Fruit, 
Aardappelen  

18 18 27 172,0 172,3 218,0 

Oliën en vetten 2 2 2 3,9 3,3 3,0 

Zuivel 17 19 15 197,1 491,1 998,0 

Graan 4 4 5 893,7 
1055,

1 
640,7 

Bakkerij 5 7 8 641,2 641,4 125,8 

Foodprocessing divers  30 33 39 20,9 29,7 145,3 
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5. Oostenrijk 

 

5.1 Algemene informatie Oostenrijk 

 
Consumentenmarkt 
Oostenrijk heeft 8,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 2,4 miljoen in de agglomeratie Wenen. De 
inkomens in Oostenrijk zijn relatief gelijk verdeeld. Het GINI-coëfficiënt is een graadmeter voor de mate van 
inkomensongelijkheid in een land. In Oostenrijk ligt dat op 0,27. 0 staat voor de perfecte inkomensgelijkheid 
en 1 voor de maximale inkomensongelijkheid.   
 
Detailhandel 
In 2012 steeg de totale omzet in de detailhandel met 1,1%. Toch kwam het na inflatiecorrectie uit op een 
verlies van 1% ten opzichte van 2011. De sector polariseert: een deel maakt grote groei mee en een ander 
deel draait grote verliezen. Vooral schoenenwinkels, parfumeries en drogisterijen deden in 2012 goede 
zaken, met omzetstijgingen van ruim 4%. Papier- en boekhandels waren samen met speelgoedwinkels in 
2012 de grote verliezers. In vergelijking met andere EU-lidstaten doet de Oostenrijkse detailhandel het 
relatief goed. Over 2013 verwacht de Wirtschaftskammer Österreich een omzetgroei van 0,7% in de 
detailhandel.  
 
 

5.2 Biomarkt Oostenrijk 

 
5.2.1 Productie en structuur  
 
Oostenrijk en biologisch zijn nauw met elkaar verbonden. Oostenrijk is een van de voorlopers en 
marktleiders op het terrein van biologische landbouw. Inmiddels wordt ongeveer een vijfde van het 
landbouwareaal biologisch bewerkt door ca. 20.000 biologische boeren en bedraagt het biologisch 
marktaandeel ruim 7%. Het overheersende koopmotief is gezondheid. Een interessante markt dus. 
 
 
5.2.2 Afzetstructuren en distributie 
 
Oostenrijkse consumenten kochten in 2010 voor ca. 424 miljoen aan groenten, het merendeel via de 
supermarkten (89,2%, bron Nielsen). Drie ketens spelen hierbij een belangrijke rol, Rewe (met o.a. de 
supermarktformules Billa, Merkur en Penny), Spar en Hofer (Aldi). Bij alle drie de supermarkten speelt 
biologisch een belangrijke rol. Elke supermarktketen heeft zijn eigen biologische merk geïntroduceerd (Ja 
Natürlich!, Natur Pur en Zurück zum Ursprung). Deze merken hebben ervoor gezorgd dat het aandeel 
biologische aardappelen, groenten en fruit inmiddels een kleine 10% bedraagt.  
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Aandacht voor biologische verpakkingen in Oostenrijk neemt toe10  
In Europa spelen supermarkten een centrale rol in de verdeling van levensmiddelen. Steeds belangrijker bij 
de verdeling van deze producten is het zelfbedieningsprincipe. Meer en meer worden levensmiddelen 
verpakt aangeboden en wijzigen de eisen die gesteld worden aan verpakkingsmateriaal. Niet alleen heeft 
verpakking een informatie en reclame functie, ook het materiaal waaruit deze verpakking is samengesteld 
speelt steeds meer een rol. Hoewel kunststof een aantal voordelen heeft (stabiel, meervoudige 
gebruiksmogelijkheden, licht qua gewicht en prijsgunstig), vindt in Oostenrijk volgens onderzoek van David 
Goldenits, University of Natural Resources and Life Sciences in Wenen, biologische verpakking steeds meer 
zijn weg richting de consument. Het wereldwijde gebruik van kunststof is in de laatste 30 jaar verviervoudigd 
tot 230 miljoen ton. Meer dan een derde hiervan wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie (bron European 
Bioplastics, 2011). Verpakkingen uit petrochemische industrie winnen de laatste jaren terrein op traditionele 
verpakkingsmaterialen als papier, glas of metaal. Dit wordt versterkt doordat steeds meer producten verpakt 
verkocht worden om daarmee tegemoet te komen aan de wens van de consument naar meer hygiëne en 
convenience. Gelijktijdig neemt ook de aandacht voor ecologische en gezondheidsaspecten van 
verpakkingen toe. De supermarkten worden hierdoor steeds meer gedwongen milieuvriendelijkere 
materialen te gebruiken. Dit speelt vooral in het segment verse biologische producten.  
 
Met de toename van biologische producten neemt ook de aandacht voor verpakkingen toe. Een toegenomen 
milieubewustzijn versterkt deze tendens. De Oostenrijkse levensmiddelhandel neemt deze tendens ook 
waar. Het blijkt echter nog moeilijk hier goed op in te spelen. Naast de prijs speelt ook de Oostenrijkse 
houding t.a.v. Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) een complicerende rol. Veel van de huidige 
biologische verpakkingen zijn samengesteld uit GGO mais. Gezien de sterke aversie t.o.v. GGO in 
Oostenrijk zijn juist deze biologische verpakkingen niet gewenst. Andere vormen van biologische 
verpakkingen worden gezocht.  
 
Experts schatten in 2009 in, dat het toenmalige gebruik van biologische verpakkingen in de Oostenrijkse 
levensmiddelenhandel reeds ca. 5.000 ton bedroeg (met het tienvoudige als potentieel). Actuele cijfers 
ontbreken echter. De Oostenrijkse levensmiddelenhandel verwacht dan ook dat het belang van biologische 
verpakkingen zal toenemen, met name omdat verpakking een belangrijke informatiedrager is. Met 
verpakkingen kan men consumenten niet alleen zaken als herkomst meegeven, maar ook de scheiding met 
conventionele producten zichtbaar maken. Belangrijke biologische merken van grote retailers als Ja 
Natürlich!, Natur Pur en Zurück zum Ursprung jutten elkaar extra op, immers, imagoschade van deze 
biologische merken ligt met het gebruik van niet-duurzame verpakkingsmaterialen op de loer. Ja Natürlich! 
heeft haar doelen al bekend gemaakt: in 2015 moet het aandeel kunststofverpakkingen in groenten en fruit 
met 25% verminderd worden waardoor tot 70 ton kunststofverpakkingen bespaard wordt.  
  

                                                      
10 Martijn Homan (Landbouwraad Boedapest, Wenen en Ljubljana) i.s.m. David Goldenits (zie kader). David Goldenits rondde in februari 2012 zijn 

scriptie “Produktverpackungen aus Biokunststoffen” aan de Universiteit van Bodenkultur af. Voor het opstellen van zijn scriptie sprak hij met de 

belangrijkste partijen in de Oostenrijkse levensmiddelenhandel. Momenteel is hij mede-eigenaar van het bedrijf BIO Hof Goldenits, een kleinschalig 

biologisch groenten teeltbedrijf. Voor de opstelling van het artikel is in grote mate gebruik gemaakt van zijn scriptie.  
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5.3 Meer informatiebronnen over Oostenrijk 

Op de website van de AMA (betaalorgaan en vergelijkbaar met Nederlandse RVO) is allerlei info over bio 
vinden, zoals  marktaandelen, beleving (www.ama-marketing.at/ama-marketing/daten-und-fakten/bio/), maar 
ook het Biobericht dat ze elk jaar rond het Oostenrijkse optreden op de Biofach uitbrengen: http://www.ama-
marketing.at/produktgruppen/bio/ 
 
In het jaarlijkse Grüner Bericht staat alle informatie over de Oostenrijkse land- en bosbouw, waaronder bio. 
Het is een dikke brochure maar via de zoekfunctie is alles makkelijk op te zoeken: www.gruenerbericht.at 
(klik op aktueller grüner bericht) 
  
Op de site van de Landwirtschaftskammer is eveneens volop informatie te vinden over bio 
(http://www.lko.at/?+Bio+&id=2500%2C%2C%2C3544, waaronder de aankondiging van een aantal 
uitzonderingsregelingen t.a.v. biologisch. 
  
Bio-Austria, de evenknie van Bionext. Zie ook www.bio-austria.at, waarop ook te zien is dat Bio-Austria 
tevreden is met het doel van de nieuwe Oostenrijkse regering de biologische sector verder te versterken (en 
die is voor onze begrippen al omvangrijk).  
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6. Polen 

6.1 Algemene informatie over Polen 

Vanuit een macro-economisch perspectief heeft Polen zich de laatste jaren positief ontwikkeld. De 
wereldwijde financiële crisis heeft in Polen niet tot een dramatische teruggang van consumentenbestedingen 
geleid. Dit is goed nieuws voor de detailhandel, die ondanks de crisis continu groeide de laatste jaren. Food 
retailing is big business in Polen. 
 
Landbouw in Polen11 
Polen is een van de grootste landbouwproducenten van Europa. Het land bestaat uit 40% landbouwgronden. 
Het land produceert overschotten in grote voedingsgroepen en is een voorname exporteur van tarwe, maïs 
en gerst. Polen importeert ook heel veel soja uit Amerika die voor de lokale varkensvleesindustrie wordt 
gebruikt. Sinds 2006 heeft het land een officiële anti-GMO verklaring aangenomen en heeft zich verzet tegen 
de ontwikkeling en de penetratie van nieuwe biotechnologische producten in de EU. De belangrijkste 
lobbyisten tegen het gebruik van biotech-afgeleide grondstoffen zijn biologische producenten geweest en 
milieugroepen, terwijl Poolse voerproducenten en veehouders - in samenwerking met Amerikaanse 
producenten - hebben geprobeerd om beperkingen op dergelijke goederen ongedaan te krijgen.  
 
Ondanks versterkte EU-subsidies in het kader van EU-plattelandsontwikkeling zijn Poolse boerderijen 
hoofdzakelijk kleinschalig. Polen telt tegenwoordig ca. 1.5 miljoen kleine boerderijen, het grootste aantal 
binnen EU. Deze bedrijven zijn met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 17 hectare ook aanzienlijk kleiner 
dan de meeste EU-boerderijen. Boerderijen in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn gemiddeld 59 
ha groot. Helaas betekent dit dat veel van deze Poolse bedrijven grote moeite hadden de EU regels na te 
leven die eerder grotere gemechaniseerde commerciële landbouwbedrijven begunstigen in plaats van de 
kleinere traditionele boerderijen.  
 
Consumptiegedrag in Polen 
Voeding en niet-alcoholische dranken zijn goed voor ongeveer 25% van de totale uitgaven van de Poolse 
consument, ongeveer twee keer zoveel als het EU-gemiddelde. Toch meldde Eurostat in 2012 dat de Poolse 
voedingsprijzen slechts 61% van het EU-gemiddelde bedragen, en daarmee de laagste zijn in Europa. 
Vleesprijzen bedragen slechts 55% van het EU-gemiddelde en melk, kaas en eieren liggen op 63% van het 
EU-gemiddelde. Door de economische groei krijgt de Poolse consument steeds meer te besteden. Zo 
verandert ook het koopgedrag. In 2013 zullen de Polen bijna 40 miljard euro uitgeven aan luxe producten. 
Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2012. En het wordt alleen maar meer. In 2014 en 2015 
groeit de waarde van de markt voor luxe producten met gemiddeld 9%12 .En waar gaat dat geld allemaal 
naar toe? Vooral naar kleding, schoenen, auto's, televisies, cosmetica en drank. Dit veranderende 
bestedingspatroon trekt grote internationale merken naar Polen. Om deze merken te huisvesten zijn grote 
shoppingmalls nodig. Indirect levert de economische groei dus ook afzetmogelijkheden op. 
 
Het traditionele Poolse eetpatroon is sterk gebaseerd op vlees, hoewel zuivel en groenten (vooral wortel) 
tevens een prominente plaats innemen. Traditionele voorkeur van de Poolse consument bestaat voor wit en 
rood vlees (geschatte consumptie per hoofd van de bevolking is 80 kg per jaar). Dit  betekent dat de 
consumptie van vis sterk onderontwikkeld is. Hoewel per capita de consumptie van vis in Polen relatief laag 
is (geschat op ongeveer 5 kg per jaar), stijgt de consumptie – zeker in vergelijking met West-Europa – 
relatief snel, parallel aan het stijgende besteedbaar inkomen en toenemende bewustzijn voor gezondheid 
eten.  
 
Gemaksproducten zijn in Polen steeds meer in opkomst. Volgens de Poolse distributeur van 
diepvriesproducten Jago, die een marktaandeel heeft van ca. 13 tot 16%, is de consumptie van 
diepvriesproducten in Polen in de afgelopen jaren tot meer dan 8 kg per persoon per jaar gestegen. Andere 
speler in dit segment is de Europese voedingsgroep Uniq met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en Polen.  

                                                      
11 Gebaseerd op Poland Food & Drink Report Q4 2013, Business Monitor International 
12 www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/polen/markttoegang/marktkenmerken  
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De zwakke economische situatie in Polen heeft de afgelopen tijd geleid tot de sluiting van fastfood ketens. 
Slechts 20 van de 130 gastronomische ketens hebben gekozen voor uitbreiding van hun filialen. McDonald’s 
heeft het aantal filialen flink laten toenemen van 21 naar 300, waarvan er 169 worden geëxploiteerd op 
franchisebasis. Naast McDonald’s hebben ook andere ketens hun aantal vestigingen uitgebreid, onder 
andere ijssalons Carte d'Or en Zielona Budka en zoetwaren retailer Cukiernia Sowa. Andere voedingsketen 
hebben daarentegen hun filialenaantal gereduceerd, zoals Pizzeriaketen Da Grasso en een bakkerijketen 
Fornetti. Andere franchiseformules kozen bewust voor consolidatie zoals Pizza Dominium , Metropizza en 
Bon Apetito. Een aantal kleinere ketens - waaronder Kartonowy Chinczyk en Nakama Sushi – is gestopt.  
 
De Poolse voedingsmiddelenindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de economie van het land, goed 
voor ongeveer 14% van de industriële productie, echter is dit slechts een klein deel van het BNP. De meest 
dynamische voedingssectoren zijn snoepgoed, voedselconcentraten, oliën en vetten, verwerkt gevogelte en 
zuivelproducten. Het aandeel van producten met toegevoegde en functionele waarde neemt toe, terwijl de 
massamarkt voor producten zoals bier en frisdranken sterk is geconsolideerd, waardoor nieuwkomers op 
deze markt het moeilijk hebben. Inmiddels hebben zich al grote multinationale voedingsmiddelenbedrijven in 
Polen gevestigd, die de gefragmenteerde lokale markten willen overvleugelen.  
 
De Poolse voedingsmiddelenindustrie trok aanzienlijke buitenlandse investeringen in de afgelopen jaren, 
met een piek tijdens de aanloop naar de toetreding tot de EU in 2004. Internationale belangstelling in de 
industrie komt voort uit grote markt van het land, exportmogelijkheden naar andere Midden- en Oost-
Europese landen, relatief laagbetaalde werknemers en de kans geprivatiseerde bedrijven met een relatief 
laag investeringskapitaal over te nemen. Ca 20.000 bedrijven zijn actief in de Poolse voedselproductie en -
distributiesector.  
 
De Poolse vleesindustrie is sterk gefragmenteerd. Marktleiders in de Poolse vleesindustrie zijn Indykpol , dat 
ongeveer 30% exporteert van zijn productievolume, Roldrop , Drosed en PKM Duda. Graal is de een na 
grootste vis in blik producent , met een marktaandeel van 22,8%, volgens ModernTrade. Makarony Polskie 
is een van de belangrijkste pasta producenten in Polen, een van de meest veelbelovende voedsel 
segmenten van het land. Gemiddeld consumeren Polen rond 5 kg pasta per hoofd van de bevolking per jaar, 
een van de hoogste consumptievolumes van pasta’s in Centraal- en Oost-Europa.  
 
 

6.2 Biomarkt Polen 

Een nieuw aandachtsgebied voor Poolse boeren is de biologische landbouw. Omdat de vraag naar 
biologische producten snel groeit in de rijke West-Europese landen, heeft een toenemend aantal Poolse 
boeren gekozen voor officiële biologische certificering, om te profiteren van deze lucratieve markt13. 
Belangrijkste kopers van Poolse bioproducten zijn West-Europese landen, aangevoerd door Duitsland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de binnenlandse vraag naar biologische en fairtrade producten is 
stijgende. Polen heeft een groot potentieel om een sterke producent van biologische producten te worden. 
Een aantal jaren geleden was de biologische sector de snelst groeiende sector van de Poolse 
landbouwproductie. Dit is enerzijds te verklaren door de groeiende vraag naar biologisch voedsel, anderzijds 
is de biologische productie in Polen met EU-middelen sterk gestimuleerd.   
 
  

                                                      
13 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/as_Sustainable_Development_Indicators_for_Poland.pdf 

blz. 108-109- gemiddelde grootte van ecologische boerderijen in PL / In de bijlage op de blz.393 vindt u het totale aantal van bedrijven in PL in 

vergelijking met andere landen. 
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6.2.1 Productie en structuur14   
 
De jaarlijkse omzet van biologische levensmiddelen bedraagt in Polen ca. 235 miljoen euro. Elk jaar stijgt 
deze omzet ca.  6 á 10%. De verwachting tot 2015 is dat de biologische sector in Polen jaarlijks met ca. 6% 
zal groeien naar een omzet van ruim 300 miljoen Euro. Door de crisis is de groei lichtelijk afgeremd. Hipp 
Polska is in Polen marktleider van biologische levensmiddelen met een marktaandeel van 34%. 
 
Biologische voedingsmiddelen worden in Polen nog steeds gezien als premium producten, vooral vanwege 
hun hoge prijs. Ondanks een verbreding van het assortiment van biologisch voedsel is de gemiddelde prijs 
bijna twee keer hoger dan die van standaard producten. De invoering van nieuwe producten heeft niet tot 
prijsdaling geleid. De hogere prijs weerspiegelt de hogere kosten van het productieproces. Door de hogere 
aanschafkosten worden biologische producten in Polen met name door rijkere consumenten gekocht. 
Opvallende stijger in 2010 was de productie van biologische suiker, die ten opzichte van het jaar ervoor met 
43% toenam. Deze sterke groei is met name te verklaren door de korte aanwezigheid van dit product op de 
markt. Organische varianten van gelei onder de merknaam Haribo waren de belangrijkste aanjagers van de 
groei. Ouders zijn sterk vertrouwd met dit merk en zijn bereid de diverse varianten van dit merk voor hun 
kinderen te kopen.   
 
De term ‘biologisch voedsel’ wordt echter nog vaak ‘misbruikt’ in de Poolse omgangstaal, met name door de 
consument van wie een aanzienlijk deel de betekenis niet volledig begrijpt. Volgens de Poolse regelgeving  
kan de term biologisch voedsel alleen worden gehanteerd als alle regels van productie, bereiding en 
distributie in overeenstemming zijn met de regels van de biologische landbouw. Landbouwproducenten 
hebben alleen het recht om de term biologisch voedsel te dragen na het behalen van een certificaat van 
conformiteit toegewezen door speciaal aangewezen certificerende instanties door het Poolse 
landbouwministerie. Eind 2010 waren er 11 erkende certificatie-instellingen, die controles uitvoeren en 
certificaten kunnen uitreiken dan wel intrekken. Vermeldingen op het etiket dat het product biologisch is, 
zonder in het bezit zijn van dit certificaat, moet rekenen op een bekeuring van het Poolse Bureau van 
mededinging en consumentenbescherming. Biologische certificeringeisen zijn zeer veeleisend en sinds 2011 
zijn de regels ook verscherpt. Alleen personen met een diploma, dat ook om de drie jaar moet worden 
verlengd, mogen in Polen biologische producenten controleren. Deze controlepersonen worden officieel 
vermeld in het register van de biologische landbouwinspecteurs onder leiding van de hoofdinspecteur van 
IJHARS (Inspekcja worden ingevoerd Jakosci Handlowej Artykulow Rolno - Spozywczych - vertaald als 
Kwaliteitscontrole van Agrifood).  
 
Polen is als lidstaat van de EU onderhevig aan regelgeving uitgevaardigd door de Europese Commissie. 
Daarom is het in Polen sinds 1 juli 2010 verplicht de gestandaardiseerde Europese bio-"euro leaf"-etiket  te 
gebruiken. Het biologische karakter van een product moet worden weerspiegeld in zowel het product als de 
verpakking. Dus producenten van biologisch voedsel hebben zich ingespannen om hun producten in 
milieuvriendelijke verpakkingen aan te bieden, zoals recyclebaar glas, vouwkarton of biologisch afbreekbaar 
verpakkingsmateriaal. 
 
 

6.2.2 Afzetstructuren en distributie15  

In Polen worden biologische producten in de eerste plaats verdeeld via kleine zelfstandige kruideniers met 
gezonde producten, die een marktaandeel van 75% hebben van de biologische omzet. Net als in de andere 
Europese landen zijn ook de Poolse consumenten steeds meer op zoek naar biologische producten in 
supermarkten en hypermarkten. Retailers geven gehoor aan de wensen van de consumenten door speciale 
biologische schappen in te richten. Online winkels winnen ook marktaandeel in Polen. Inmiddels wordt 2% 
van de voedingsmiddelen via internet gedistribueerd.  
 

                                                      
14 Euromonitor International Augustus 2011 
15 Euromonitor International Augustus 2011 
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Hipp Polska is met meer dan 34% marktaandeel marktleider in de Poolse biologische markt. Het succes van 
het bedrijf is dankzij haar leidende positie in biologische babyvoeding. Hipp Polska heeft kan babyvoeding 
aanbieden tegen prijzen die niet veel verschillen ten opzicht van conventionele producten. De suprematie 
van dit bedrijf ten opzichte van andere bedrijven staat buiten kijf, echter sinds 2009 ervaart Hipp 
toenemende concurrentie in de markt. Onder het merk Gerber wordt ook biologische babyvoeding 
aangeboden. Hipp werd gevolgd door JIWZPC Czeslaw Meus met het merk Biofuturo. Dit bedrijf had in 2010 
een marktaandeel van 15%. Het bedrijf biedt een breed assortiment van biologische levensmiddelen - 
bijvoorbeeld bakkerij, zoetwaren, verwerkte groenten en fruit en graanproducten (vooral pasta).  
 
Financiële resultaten van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van biologische voeding zijn de laatste 
jaren duidelijk gestegen met de trend naar meer gezonde voeding. Maar biologisch voedsel wordt in Polen 
voornamelijk geproduceerd door kleine bedrijven, die doorgaans niet over de middelen beschikken om 
uitgebreide marketing campagnes  te voeren. Enige vorm van marketingactiviteit is in principe het domein 
van de marktleider - Hipp Polska, dat het merk positioneert via media. Ook kan Hipp Polska marketingtools 
inzetten zoals prijspromoties in de winkels en drogisterijen/ drogisterijen wat belangrijke distributiekanalen 
voor Hipp zijn producten. 
 
De meest herkenbare biowinkel in Polen is de keten Organic Market (www.organicmarket.pl). Deze keten 
verkoopt ook via internet maar staat vooral bekend om haar winkels in heel Polen. 
  
Daarnaast is er ook een aantal internetwinkels en blogs makkelijk te vinden.  
http://ekosfera24.pl  
http://naturo.pl  
http://delikatesynatury.istore.pl  
http://www.fitness-food.pl/content/6-zywnosc-ekologiczna  
 
Biobazar 
www.biobazar.org.pl/produkty  
Beperkte financiële middelen dwingt bedrijven om te zoeken naar manieren om hun producten op effectieve, 
kostenbesparende wijze onder de aandacht te brengen. Zodoende is eind 2010 in Warschau een 
biologische markt opgezet, de zogenaamde biobazaar. Deze bazaar geldt inmiddels als het belangrijkste 
afzetpunt voor organische producten in Warschau en omgeving (http://www.biobazar.org.pl/produkty). Elke 
zaterdag bieden exposanten hier hun biologische producten aan, denk daarbij aan biologische groenten en 
fruit, zuivelproducten, gekoeld vlees, gevogelte en andere soorten vlees en brood. De Poolse certificatie-
instelling hebben deze biobazaar officieel gecertificeerd. Deze bazaars zijn een belangrijk instrument om de 
Poolse consument te informeren over biologische voeding.  
 
Bio-afzet via retailers 
De retailketen Metro Polska is een van de weinige spelers in de retailsector die biologische voeding 
aanbiedt. Hiermee wil de keten inspelen op de veranderende voorkeuren van de Poolse consument.  
Heel opvallend is echter dat grote retailketens ondervertegenwoordigd zijn in Polen. 60% van de 
voedingsmiddelen wordt verkocht via zelfstandige voedingswinkels. Dit is te verklaren door het feit dat Polen 
structureel minder verstedelijkt is dan de omringende landen in Midden- en Oost-Europa. Poolse 
consumenten zijn voornamelijk fan van discounters, veroorzaakt door een getemperd 
consumentenvertrouwen en stagnerende lonen. De voornaamste Poolse discounter Biedronka zal naar 
verwachting verder groeien. De keten beschikt over meer dan 1.500 filialen door heel Polen, met name in 
voorsteden en steden.  
 
De export van biologische producten uit Polen is niet significant16. Enkele exporteurs verkopen fruit voor 
verwerking (diepvries zwarte en rode bessen, aardbeien, wilde vruchten), conserven komkommers en 
ontbijtgranen. Gebrek aan organisatie van kleine bedrijven is een van de grootste belemmeringen voor de 
ontwikkeling van de exportsector (Metera 2005). Steeds meer Poolse verwerkers produceren biologische 
producten in opdracht voor buitenlandse merken. Export van verwerkte levensmiddelen onder Poolse 
merken is zeer beperkt. 
  

                                                      
16 http://www.organic-europe.net/country-info-poland-report.html?&L=ifpgbfyjkiin#c6372 
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6.3 Vooruitzichten 

Euromonitor International verwacht een verdere groei van biologische producten in Polen. Er wordt 
voorspeld dat het marktaandeel jaarlijks met 5% zal stijgen. De trend naar minder verwerkte producten 
zonder conserveringsmiddelen groeit ook in Polen. En middels het officieel erkende bio-certificaat zal het 
vertrouwen van de consumenten verder toenemen. Deze borging is ook belangrijk door toenemende 
interesse van de media in de betrouwbaarheid van de producten. De verwachting is dus dat in Polen de 
biomarkt verder zal groeien in lijn met de Europese trend. Nieuwe biologische producten zullen naar 
verwachting worden gelanceerd en een toenemend aantal binnenlandse fabrikanten zal geïnteresseerd zijn 
in de productie met behulp van organische technieken. Kansen voor de ontwikkeling van biologische 
voeding in Polen zijn erg gunstig, omdat er nog steeds veel productgroepen zijn waarin biologisch nog niet 
vertegenwoordigd is.  
 
De belangrijkste factor die een snellere groei van biologische producten zou kunnen beperken is de hoge 
prijs. Biologisch eten is duur in Polen. Hoewel consumenten in Polen steeds vaker kiezen voor duurdere en 
betere levensmiddelen kan zich slechts een gering deel van de Poolse bevolking biologische producten 
veroorloven. Internationale Euromonitor voorspelt dat de prijzen van biologische voeding niet significant zal 
dalen. Dit komt door de duurdere grondstoffen en duurdere productiekosten van biologische voeding. 
Producenten hebben door strenge regelgeving ook amper de mogelijkheid om de productietechnieken te 
veranderen. Op zoek naar zuinigere manieren van productie van biologisch voedsel zou kunnen leiden tot 
het verlies van het certificaat en dus verlies van de status van een producent van biologisch voedsel. 
Marktspecialisten voorspellen een verdere ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen voor biologische 
levensmiddelen.  
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6.4 Meer informatie over Poolse biomarkt 

 
Bioorganisaties in Polen 
http://www.ekolandpolska.pl  
http://www.polskaekologia.org  
  
Regionale overkoepelende organisatie 
http://eko-lan.pl  
  
In deze link vindt u de wetgeving over biologisch voedsel in Polen. Deze link verwijst tevens naar het 
controleorgaan van Polen over biologisch voedsel in Polen: 
http://www.ijhar-s.gov.pl/organic-farming.html  
  
Website over biologische organische en ecologische producten 
http://www.biokurier.pl/biopodstawy 
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Tentoonstellingen 
http://worldfood.pl/zywnosc-ekologiczna-organiczna-bio  
http://www.organic-marketing-forum.org/en  
http://www.targikielce.pl/index.html?k=ecofamily_en&s=ogolne  
  
Contactgegevens Ambassade in Warschau  
Bureau Landbouwraad 
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Kawalerii 10 |00-468 Warszawa |Polen 
T:+48 22 559 12 69 
E: war-lnv@minbuza.nl 
I: www.nlembassy.pl  
I: www.facebook.com/nlembassypl  
I: www.landbouwraden.nl 
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7. Slovenië 

 

7.1 Algemene informatie over Slovenië17  

In Slovenië wonen ca. 2 miljoen inwoners. Ondanks het relatief kleine bewonersaantal heeft Slovenië een 
volwassen, maar kleine retailmarkt. Ondanks de recessie heeft het land een relatief goede levensstandaard, 
behorend tot de hoogste in de regio, met een besteedbaar inkomen dat bescheiden stijgt. De groei van 
Slovenië is sterk afhankelijk van de export. De particuliere consumptie is verzwakt, de werkloosheid groeit, 
de arbeidsmarkt toont geen tekenen van heropleving. Volgens schattingen bedraagt de voedselconsumptie 
per hoofd van de bevolking zal bijna 1.800 euro op jaarbasis. 
Uitgaven van de totale voedselconsumptie in Slovenië lagen in 2011 op 3,63 miljard.  
Consumenten vragen wel steeds meer om meer betaalbare voedselopties. Ze neigen ernaar om goedkopere 
levensmiddelen te kopen met kortingsacties via discounters en supermarkten.  De hoogste prijsstijgingen 
werden waargenomen bij fruit, melk en vleesproducten. 
 
Landbouw algemeen 
Vanwege de kleine omvang van het land en zijn natuurlijke beperkingen is de landbouw in Slovenië een 
uitdaging. Sinds 1990 heeft de agrarische sector grote veranderingen ondergaan waardoor deze sector 
geleidelijk betekenis in de economie heeft verloren en nu slechts 3% van het BNP vertegenwoordigt.  Nog 
slechts 5% van de beroepsbevolking is in de landbouw actief. Tegelijk erkent de regering het belang van de 
landbouw in het kader van plattelandsontwikkeling en sociale stabiliteit en heeft zich gericht op deze 
kwesties in haar beleid ten aanzien van de sector. Echter, na de Sloveense toetreding tot de WTO en de EU 
is de bescherming van de binnenlandse agrarische industrie teruggebracht. Zoals bij veel overheden in de 
CEE-regio worstelt de Sloveense regering voortdurend om binnenlandse behoeften in evenwicht te brengen 
met haar internationale verdragsverplichtingen. 
 
De meeste Sloveense boerderijen zijn kleine familiebedrijven, waarvan slechts ongeveer 6% van de 
bedrijven over meer dan 10 hectare (ha) landbouwgrond beschikt. Driekwart van het Sloveense land is 
ongeschikt voor grootschalige landbouw. Boerderijen zijn gemiddeld  3,2 ha groot. Deze fragmentatie 
betekent dat Slovenië veel van zijn voedsel -en landbouwproducten moet importeren. Er bestaan echter ook 
overschotten aan melk, gevogelte, varkensvlees, hop en wijn. Sloveense boeren gebruiken ongeveer 40% 
van de beschikbare grond in de landbouw. 
 
De belangrijkste sectoren in termen van de binnenlandse productie en de waarde zijn melk en 
vleesverwerking, suikerproductie, plantaardige oliën en vetten, verwerkte groenten en fruit, wijn en honing. 
Boeren genereren ook een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit de bossen van Slovenië, die meer dan 
50% van de 2 miljoen ha grond omvatten.  
 
Voedingsindustrie Slovenië 
De Sloveense voedingsindustrie naar schatting bestaat uit 475 bedrijven met ca. 22.000 werknemers. De 
industrie is goed voor ongeveer 4,5% van het totale BNP. 78% van de bedrijven zijn in de categorie ‘kleine 
MKB’, sterk gefragmenteerd en overwegend in Sloveens bezit. Slechts een gering aantal bedrijven geeft aan 
ooit een overnamebod te hebben ontvangen van internationale bedrijven.  
 
Perutnina Ptuj is een van de grootste Sloveense voedselproducenten en is marktleider in de pluimveesector. 
Het bedrijf heeft zijn inkomsten en vermogen tussen 2000 en 2005 meer dan verdubbeld door succesvolle 
overnames van pluimvee producent Jata, evenals Kmetije Kombinat Ptuj (KKP), een bedrijf met belangen in 
de varkensfokkerij, wijnbouw en productie van andere levensmiddelen. De gefuseerde bedrijven realiseren 
een jaarlijkse omzet van meer dan 200 miljoen USD. In juni 2009 heeft Perutnina Ptuj voor 6,5 miljoen Euro 
een nieuwe fabriek gebouwd, die wordt gebruikt om eiwitconcentraat te produceren.   
 

                                                      
17 Slovene Food Sector 2011 – Euro Monitor International 
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7.2 Biomarkt Slovenië  

Na een paar jaar van stagnatie is het aantal bedrijven in de biologische landbouw weer gestegen. Het aantal 
gecertificeerde bio landbouwbedrijven was in 2012 13% hoger dan in 2011, terwijl het aantal nieuwe 
gecertificeerde landbouwbedrijven steeg van 179 in 2011 naar 417 in 2012. Vooral in de Koper en Piran was 
het aantal nieuwkomers het grootst. Ook stoppen elk jaar biobedrijven, in 2012 stopten 98 bio 
landbouwbedrijven.  
 
 

7.2.1 Productie en structuur18  

In totaal zijn er in Slovenië 2.800 bioboerderijen, waarvan 30 Demeter gecertificeerd zijn. In totaal zijn er 
11.000 boerderijen in Slovenië. De Gemiddelde bedrijfsgrootte is 6,8 ha. Gemiddelde bedrijfsgrootte van 
bioboerderijen is ca. 14 ha. Het biologische landbouwareaal steeg in 2012 met bijna 3.000 hectare (9% 
groei). Het areaal biologische landbouw vertegenwoordigt daarmee iets meer dan 7% van de totale 
oppervlakte van de Sloveense landbouwgronden. Dit komt overeen met 2% van het totale landoppervlakte 
van Slovenië. Van alle categorieën bio-areaal zijn alleen de bio-olijfgaarden fors toegenomen, met 100%, 
van 90 naar 180 ha. Zij vertegenwoordigen 21% van alle olijfgaarden. Deze gebieden zijn relatief klein met 
een landaandeel van ca. 0,5%. Biologische landbouwgrond wordt met name als grasland gebruikt (85% van 
het totale bio-areaal), gevolgd door boomgaarden met een aandeel van 3%. 

 
Biologische bedrijven zijn verspreid over het 
hele land, met uitzondering van het uiterste 
noordoosten (regio Prekmurje), waar de 
biologische landbouw zich nog niet heeft 
ontwikkeld. Biologische bedrijven in Slovenië 
zijn over het algemeen niet gespecialiseerd. 
Zij zijn meestal gemengd, een combinatie 
van veeteelt en plantaardige productie. In het 
noordoosten, zuidwesten (Karst kustgebied) 
en zuidoosten zijn een aantal biologische 
wijngaarden, evenals schapen en 
geitenbedrijven.  
Boomgaarden zijn verspreid over het hele 
land. De belangrijkste fruitboom is de appel, 
gevolgd door peer, pruim, perzik- en 
kersenbomen. 
Voor wat betreft biologische voeding wordt 
ca. 80% van de behoefte geïmporteerd. 

Lokaal geteelde granen zoals spelt en boekweit zijn de populairste inheemse bio producten. Ook Sloveense 
bio pompoenen, bio wijn en bio appelen zijn populair. Bio appelen uit Slovenië worden ook wel 
geëxporteerd. Bio olijfolie – made in Slovenia – wordt steeds populairder en heeft duidelijk potentie. Bio 
appelen worden voornamelijk uit Südtirol geïmporteerd.  
 
De grootste groei van de biologische landbouw in 2012 was in de pluimveehouderij met 78%, gevolgd door 
vis met 64% en konijnen met 38%. Het aantal bijenkorven groeide  in 2011 nog met 22%, in 2012 daalde het 
aantal met 3%. Het aantal runderen en schapen bleef min of meer hetzelfde. 
 
 
 
 

                                                      
18 Interview met Prof. Dr. Franc Bavec, Prof. Dr. Martina Bavec, Universiteit Maribor, december 2013, en Landbouwraad Martijn 
Homan, Boedapest. 
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7.2.2 Afzetstructuren en distributie 
 
De gemiddelde uitgaven aan bio producten op jaarbasis ligt op ca. 55 euro per huishouden. Importbedrijven 
van biologische producten zijn Mediacor, Celje en Primer.  
Het aandeel bio in de supermarkten ligt naar schatting bij ca. 2%. Door de afwezigheid van grote steden in 
Slovenië zijn er overwegend kleinere winkels in de foodsector. Supermarkten en hypermarkten zijn vooral 
present in de stedelijke gebieden. Distributienetwerken zijn modern en goed geïntegreerd in het hele land. 
Sinds 2006 is het aantal discounters duidelijk toegenomen in Slovenië.  
De Sloveense onderneming Mercator heeft naar eigen zeggen 35% marktaandeel en beschikt over 695 
verkooppunten in het land, met diverse winkelformules van hypermarkten, supermarkten, discounters, cash - 
en carry winkels en convenience stores. 
Als onderdeel van haar groeistrategie wil Mercator zijn retailnetwerk verder uitbreiden in de voormalige 
Joegoslavische republieken.  
De andere twee grote lokale spelers zijn SPAR Slovenija, geëxploiteerd door een dochterbedrijffs van het 
Oostenrijkse SPAR , te weten ASPIAG Beheer en Tus (Engrotus). Deze drie spelers  hebben ca. 75% van 
de voedingsverkopen in handen. Het marktaandeel van Spar ligt op ca. 18,5% en van Tus op ca. 16%.  
De Franse supermarktketen E.Leclerc opende in 2000 haar eerste filiaal en beschikt nu over twee 
hypermarkten in het land. De Oostenrijkse Aldi Hofer opende zijn eerste 11 winkels in Slovenië in december 
2005, gevolgd door nog eens zes filialen, voornamelijk gelegen aan de rand van stedelijke centra. In april 
2007 maakte de Duitse discounter Lidl haar intrede in de Sloveense markt. Lidl is nu de zesde discount 
retailer in de Slovenië. Andere buitenlandse discounters zijn Hofer en Eurospin en de binnenlandse 
ondernemingen Hardi, Plus en Hura, die worden beheerd door de plaatselijke detailhandel reus Mercator. In 
maart 2009 zijn bijzondere winkels gestart in de Sloveense hoofdstad Ljubljana, speciaal gericht 
consumenten met lage inkomens. De winkels worden geëxploiteerd door de SOS Coöperatieve organisatie 
in samenwerking met het Sloveens Bureau voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid. Volgens de lokale 
pers ontvangen burgers met lage inkomens speciale kaarten waarmee boodschappen 60-70% goedkoper 
zijn dan elders in de detailhandel.  
 
De grootste exportproducten van Slovenië zijn verwerkte groenten en fruit, gevolgd door vlees en 
zuivelproducten. De industrie is een belangrijke importeur van grondstoffen en vele mogelijkheden voor de 
toekomstige ontwikkeling van de industrie liggen in de export van producten met toegevoegde waarde. De 
belangrijkste exportmarkten zijn de republieken van voormalig Joegoslavië, die gezamenlijk goed zijn voor 
53% van alle uitvoer, evenals andere landen binnen de EU met ongeveer een kwart van de totale 
agrifoodhandel. Slovenië blijft een netto-importeur van voedsel (voornamelijk uit de EU), omdat het land in 
principe niet geschikt is voor de landbouw. 
 
 

7.3 Vooruitzichten19   

De grootste uitdaging van de Sloveense biosector ligt in het waarborgen van een adequaat niveau van 
kwaliteit in de biologische landbouw, zowel technologisch als conceptueel. Dit zal van cruciaal belang zijn 
met betrekking op het consumentenvertrouwen. Een effectief en professioneel inspectie- en 
certificatieprogramma is ook erg belangrijk. Omdat er een tekort aan goed opgeleide adviseurs en 
instructeurs is, is het belangrijk dat ervaren biologische boeren in het opleidingsproces worden opgenomen 
en dat adviseurs meer training krijgen en nauw samenwerken met ervaren boeren.  

 
De volgende uitdaging is om de samenwerking tussen te stimuleren ter bevordering van 
biologische landbouw. In 2000 introduceerde de Unie van Sloveense Organic Farmers 
Associations een bio logo dat door de leden wordt gebruikt. Dit versterkt de 
herkenbaarheid en het vertrouwen van de consumenten in het product. Het succes van 
de biologische landbouw zal ook afhangen van het vermogen om de biologische 
landbouw aan het toerisme te koppelen en op de ontwikkeling van de biologische 

verwerking van levensmiddelen. Slovenië heeft een zeer aantrekkelijke en goed bewaarde natuurlijke 
omgeving.  

                                                      
19 Anamarija Slabe, B.Sc., Institute for Sustainable Development (ISD), Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
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De Sloveense landbouw zal zich moeten richten op kwalitatief hoogwaardige producten. 
Vanwege zijn agrarische structuur zal de concurrentie met goedkopere producten uit het 
buitenland niet makkelijk zijn. Met staatssteun en een nieuw landbouwbeleid gericht op 
multifunctionele landbouw, zijn er goede kansen dat het aantal biologische bedrijven zal 

groeien.  
 

7.4 Meer informatiebronnen Slovenië 

Organisaties van biologische boeren  
De Unie van Sloveense Organic Farmers ' Associations (USofA ) http://www.zveza-ekokmet.si  
AJDA , een vereniging voor bio-dynamische veeteelt: http://www.demeter.net  
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8. Rusland 

 

8.1 Algemene Informatie Rusland20  

Ca. 32% van het Russische grondgebied kan maar voor de landbouw gebruikt worden, want een groot 
gedeelte van de grond is permanent bevroren of vervuild. De meeste landbouw concentreert zich daarom in 
het zuiden en in het westen van Siberië. Ondanks de stijgende groei van de productie, met name graan, kan 
de Russische landbouwsector niet aan de binnenlandse vraag voldoen, en is invoer noodzakelijk. 
Ongeveer 9,7% van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector; samen leveren zij 4,2% van 
het bruto binnenlands product (2013). 
De situatie in de landbouw na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 was zeer problematisch. De 
opbrengsten daalden, voedsel was schaars en zelfs op vele plaatsen gerantsoeneerd. De situatie was 
dermate zorgelijk dat het machtige land in grote mate afhankelijk was van voedselimport. De regering 
stemde in met een ingrijpend plan van agrarische hervorming, waarin de voormalige staatsbedrijven 
moesten veranderen in individuele particuliere bedrijven, vennootschappen of echte coöperaties. 
Door tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de plattelandsbevolking hoopte men het 
voormalige communistische landbouwsysteem snel te veranderen. Alle staats- en collectieve bedrijven zijn 
inmiddels gedecollectiveerd. 
De productie van vlees, eieren en melk nam de afgelopen jaren toe, ondanks een afname van de veestapel. 
Het streven is zelfvoorzienend te worden in al deze producten. 
 
De visserij vormt nog steeds een belangrijke economische sector voor Rusland, ondanks een sterke 
achteruitgang sinds de jaren tachtig. Het land levert een aanzienlijk deel van de wereldproductie aan verse 
en diepgevroren vis en ca. visconserven. Kamtsjatka, een schiereiland in Oost-Siberië aan de Beringzee, is 
belangrijk voor de visindustrie. De visconsumptie per hoofd van de bevolking in Rusland is ongeveer 23 kg 
per jaar. 
De voedings- en genotmiddelenindustrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Russische 
economie in de afgelopen jaren. Groeisectoren zijn zoetwaren, vruchtensappen, bier en tabak. De vraag 
naar wodka daalt behoorlijk, terwijl de wijnconsumptie jaarlijks met 30% stijgt.  
 
 

8.2. Biomarkt Rusland 

 
Erik Smidt, Agricultural Attaché, Ambassade Nederland in Moskou: “Helaas staat in Rusland biologische 
productie aan de ene kan nog in de kinderschoenen, aan de andere kant worden veel biologische producten 
verkocht die lokaal op de dacha’s worden geproduceerd, maar dat zijn geen zichtbare stromen. Een 
supermarkt die aan de weg timmert met biologische producten is Azbuka Vkusa. Zij hebben een 
Memorandum of Understandig met een cluster van Nederlandse bedrijven die zich hebben verzameld in 
FDRL (Foundation Dutch Russian Livestock). Ook andere supermarkten verkopen wel biologische 
producten, maar alles beperkt. De grootschalige biologische productie is wel gestart, maar is nog 
verwaarloosbaar en er is nog geen sprake van ‘marktaandeel’. In het licht van bovenstaande zijn uw vragen 
dan ook niet zo goed te beantwoorden, maar hieronder dan toch maar op hoofdlijnen een poging.” 
  
 
8.2.1. Productie en structuur 
 
Er zijn in Rusland geen actuele areaalgegevens van de bio-productie bekend of over de omvang per type 
productie. Over de ex- en import van de biologische producten zijn geen gegevens bekend, evenals de 
distributiestromen naar en vanuit het buitenland.  

                                                      
20 www.landenweb.net/rusland  
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Er zijn geen officiële cijfers over het beschikbare assortiment bio-producten per distributiekanaal, evenals 
actuele omzetgegevens van bio-verkoop beschikbaar.  
 
 
8.2.2. Afzetstructuren en distributie 
De distributie van biologische producten in Rusland gaat eigenlijk alleen via supermarkten en dacha 
verkoop. Het is momenteel niet mogelijk een grove inschatting van de marktaandelen van de verschillende 
distributiekanalen in de bio-omzet te geven. In ieder geval lijkt de huidige vraag vanuit de markt beperkt. Een 
uitspraak over belangrijkste spelers per distributiekanalen (aantal filialen, groepsomzet, contactgegevens) is 
zodoende niet mogelijk.  
 
 

8.3 Meer informatie over Rusland 

Nederlandse Ambassade 
Kalashny pereulok 6 | 115127 | Moscow |  
Russian Federation 
Tel +7 495 797 29 45 
www.netherlands-embassy.ru  
https://twitter.com/FErikSmidt   
Worldwide network of Netherlands agricultural counsellors: 
www.landbouwraden.nl 
 
 
 


