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Στις ευκαιρίεςπου παρουσιάζει η σκανδιναβική αγορά για
τις ελληνικές επιχειρήσεις βιολογικών τροφίμων και όχι μόνο
αναφέρθηκαν οι ομιλητές που συμμετείχαν στο webinar
που διοργάνωσε η RECO Exports στo πλαίσιo της Greek-Nordic
Trade Week.

Το 50% 
των βιολογικών προϊόντων 

εισάγονται
Τα τελευταία χρόνια η κατηγορία των βιολογικών προϊόντων

έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην Σκανδιναβία, με τις αγορές πρω-
τίστως της Σουηδίας και δευτερευόντως της Δανίας να καταλαμ-
βάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στα βιολογικά, αντιπροσωπεύον-
τας και οι δύο μαζί περίπου το 10% του συνολικού κλάδου τρο-
φίμων της Σκανδιναβίας. 

Περίπου το 50% των βιολογικών τροφίμων εισάγονται από το
εξωτερικό, ένα ποσοστό το οποίο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο σε
επίπεδο αξίας, για αγορές όπως η Νορβηγία και η Φινλανδία.
«Εάν κάποια ελληνική επιχείρηση ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρό-
σβαση στη Σουηδία είναι καλύτερο για αρχή να προσεγγίσει διαδι-
κτυακά καταστήματα ή μικρότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τις με-
γάλες αλυσίδες σουπερ μάρκετ, καθώς είναι περισσότερο πρόθυ-
μα να δοκιμάσουν νέα προϊόντα», σημείωσε η Anita Falkenek, ma-
naging director της KRAV.

Να σημειωθεί ότι ουσιαστικά στη Σουηδία τρεις είναι οι μεγάλοι
παίκτες στο οργανωμένο λιανεμπόριο, εκ των οποίων η ICA κατέχει
το σημαντικότερο μερίδιο.

«Δε βλέπουμε ελληνικό μέλι
στα σουηδικά ράφια»

Σύμφωνα με την Falkenek, ο κλάδος των βιολογικών στη Σουηδία
έχει αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, μια δυ-
ναμική ωστόσο που έχει εμφανίσει σημάδια επιβράδυνσης το τελευ-
ταίο διάστημα, αλλά αναμένεται να ανακάμψει. Σε ό,τι αφορά τώρα
την υφιστάμενη παρουσία των ελληνικών προϊόντων στα ράφια των
σουηδικών σούπερ μάρκετ, η Falkenek ανέφερε ότι υπάρχουν, αλλά
δεν είναι πολλά και είναι τα βασικά όπως ελαιόλαδο, ελιές και φέτα,
«ενώ για παράδειγμα δε βλέπουμε ελληνικό μέλι και επομένως
υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και εισόδου σε νέες κα-
τηγορίες.  Αυτή την στιγμή, η τάση που επικρατεί στη Σουηδία είναι
η χορτοφαγική διατροφή και επομένως υπάρχει η ανάγκη για
μια ποικιλία διαφορετικών σιτηρών καθώς τυροκομικών προϊόν-
των».

Αλματώδης ανάπτυξη
πωλήσεων στο κόκκινο κρασί 

από την Ελλάδα
Ένα προϊόν το οποίο σημειώνει καλές επιδόσεις στη σουηδική

αγορά είναι το ελληνικό κρασί. «Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση
ως οινοπαραγωγική χώρα και οι Σουηδοί καταναλωτές είναι πρό-
θυμοι να δοκιμάσουν νέα προϊόντα», σημείωσε ο Johan Lund, ca-
tegory manager της Systembolaget και συνέχισε λέγοντας: «Η ρε-
τσίνα είναι από τα πρώτα και πιο γνωστά κρασιά, αλλά πρέπει να γί-
νει προσπάθεια για να μαθευτούν και οι υπόλοιποι ελληνικοί οίνοι.
Ένα ζήτημα είναι ότι οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται στην Ελλά-
δα πιθανώς δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμες και έχουν παράξενα
ονόματα και αυτό ίσως περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση». 

Σύμφωνα με τον Lund, οι πωλήσεις ελληνικών κόκκινων κρα-
σιών παρουσίασαν αύξηση 55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες
μέχρι τον Ιούνιο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καθώς
πουλήθηκαν 600 τόνοι κόκκινου κρασιού από την Ελλάδα. Από την
άλλη, τα ελληνικά λευκά κρασιά, αν και έχουν αναπτυχθεί, ωστόσο,
δεν εμφανίζουν την αντίστοιχη δυναμική με τα κόκκινα. Οι κατανα-
λωτές στη Σουηδία πάντως κατανοούν την ποιότητα των ελληνικών
οίνων. Αντίθετα, δυσκολότερα είναι τα πράγματα για την μπύρα, κα-
θώς υπάρχουν αρκετές τοπικές μπύρες άκρως ανταγωνιστικές, τις
οποίες προτιμούν οι Σουηδοί καταναλωτές έναντι των εισαγόμε-
νων. 

Σε γενικές γραμμές, η πανδημία έχει ενισχύσει την τάση για την
αγορά τροφίμων με γνώμονα την ευεξία και την υγεία, ενώ ση-
μαντικές προοπτικές παρουσιάζονται και μέσα από τη ραγδαία
ανάπτυξη του e-commerce.
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Στο +55% οι πωλήσεις 
ελληνικών κόκκινων κρασιών στη Σουηδία


