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1. Πποϊόνηα 

 

Η Πολωνία δεύηεπη μεγαλύηεπη εςπωπαϊκή 

παπαγωγόρ κπέαηορ ποςλεπικών 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

νκίινπ „‟Drosed, http://drosed.com.pl/en/‟‟ θ. 

Jacek Lewicki, ε ζπλνιηθή πνισληθή παξαγσγή 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαηά ην 2013 ζεκείσζε 

αύμεζε θαηά 6,5% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη  

έθζαζε ζηνπο 1,7 εθ.ηόλνπο, κέγεζνο πνπ 

θαηαηάζζεη ηελ Πνισλία ζηελ δεύηεξε ζέζε 

ηεο ΔΔ , κεηά ηελ Γαιιία. 

Παξάιιεια νη εμαγσγέο θαηά ην 2013 έθζαζαλ 

ζηνπο 600 ρηι. ηόλνπο πεξίπνπ, κε ην 80% 

απηώλ λα θαηεπζύλεηαη ζε ρώξεο ηεο ΔΔ 

(θπξίσο ζε Ηλ.Βαζίιεην, Γεξκαλία θαη Γαιιία), 

αιιά θαη πξνο Ρσζία, Αθξηθή θαη Υνλγθ-

Κνλγθ. 

εκεηώλεηαη όηη αλ ζύκθσλα κε ηηο εδώ 

εθηηκήζεηο, ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά ην 

2014 θηλεζεί ζηα επίπεδα ηνπ 7%, ε Πνισλία 

ζα βξεζεί ζηελ πξώηε ζέζε ζηελ Δπξώπε ζηελ 

παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθώλ. 

 

Η Πολωνία έκηη μεγαλύηεπη παπαγωγόρ 

αςγών ζηην ΔΔ, με ποζοζηό ζηο ζύνολο 8%. 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε Πνισλία κε ύςνο 

παξαγσγήο απγώλ ζηα 9 δηο γηα θαηαλάισζε 

θαη ζην 1 δηο γηα εθθόιαςε, βξίζθεηαη ζηελ 6
ε
 

ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ κε πνζνζηό 8% 

ζην ζύλνιν ηεο παξαγσγήο. 

Παξάιιεια ζεκεηώλεηαη όηη ν κέζνο πνισλόο 

θαηαλαισηήο, θαηαλαιώλεη εηεζίσο πεξίπνπ 

166 απγά ή 12,3 θηιά, ελώ επίζεο αλαθέξεηαη 

όηη εμάγεηαη πνζνζηό πεξίπνπ 43% από ην 

ζύλνιν ηεο παξαγσγήο ησλ 9 δηο απγώλ.  

 

2.Δξωηεπικό Δμπόπιο 

 

Δξαγωγέρ ηποθίμων ππορ Ρωζία-Οςκπανία 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θ. J. 

Piechocinski, νη πνισληθέο εμαγσγέο πξνο ηε 

Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία ελδέρεηαη λα κεησζνύλ 

ζπλνιηθά θαηά 20-25% ην 2014, κε ηνλ θιάδν 

ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ λα 

πιήηηεηαη πεξηζζόηεξν. Η κείσζε απνδίδεηαη ελ 

κέξεη ζηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή θξίζε ζηελ 

Οπθξαλία θαη ελ κέξεη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Ρσζία, ε 

νπνία ζα πξνθαινύζε, νύησο ή άιισο, κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 10-15%. εκεηώλεηαη όηη, θαηά 

ην 2013, ε αμία ησλ πνισληθώλ εμαγσγώλ 

ζηε Ρσζία αλήιζε ζηα 10,8 δηζ. δνιάξηα, 

ελώ ε αμία ησλ εμαγσγώλ ζηελ Οπθξαλία 

αλήιζε ζηα 5,72 δηζ. δνιάξηα. 

 

ηποθή ηων πολωνικών εξαγωγών βόηκαρ 

ππορ ηιρ αζιαηικέρ αγοπέρ 

ύκθσλα δειώζεηο ηνπ θ. Andrzej 

Szumowski, Πξνέδξνπ ηεο „‟Έλσζεο 

Παξαγσγώλ Βόηθαο‟‟, ε πνισληθή βόηθα 

έρεη ζεκαληηθά πεξηζώξηα αύμεζεο ησλ 

εμαγσγηθώλ ηεο κεξηδίσλ ζηηο αζηαηηθέο 

αγνξέο θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο ηεο Κίλαο, 

Ιλδίαο, Ν.Κνξέαο θαη Ιαπσλίαο. 

Αλ θαη νη πνισληθέο εμαγσγέο βόηθαο 

θαηεπζύλνληαη θπξίσο πξνο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη 

ζηηο ΗΠΑ θαη παξόιν πνπ νη αζηαηηθέο 

αγνξέο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο π.ρ. ηεο Κίλαο, ε αγνξά 

ηεο νπνίαο θπξηαξρείηαη από επξσπατθέο 

εηζαγσγέο θνληάθ, νπτζθπ θαη ζακπάληαο, νη 

πνισληθέο εμαγσγέο βόηθαο εθόζνλ 

ζπλδπαζζνύλ κε ζηνρεπκέλεο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο, κπνξνύλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά 

ηα πνζνζηά ηνπο, ζεκείσζε ν θ. Szumowski. 

 

3.Έπεςνερ αγοπάρ 

 

ημανηική πηώζη ηηρ καηανάλωζηρ 

μήλων 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ „‟Institute of 

Agricultural and Food Economics 

(IERiGŻ)‟‟, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη 

ζεκεησζεί ζεκαληηθή πηώζε ηεο 

θαηαλάισζεο κήισλ θαζώο από ηα 23 

θηιά/θεθαιή ην 2005, έθζαζε ζηα 14 

θηιά/θεθαιή ην 2013. 

Η πηώζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηαδηαθή αιιαγή 

ηεο δηαηξνθήο ησλ πνισλώλ θαηαλαισηώλ 

θαη ζηελ παξάιιειε αύμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο πνξηνθαιηώλ θαη κπαλάλαο. 

Η δηάζεζε ηεο πιενλάδνπζαο πξνζθνξάο, 

κέρξη ζήκεξα, δελ αληηκεηώπηδε πξόβιεκα 

θαζώο θαηεπζπλόηαλ πξνο Ρσζία θαη 

Οπθξαλία. 

 

Αγοπά νεπού και σςμών 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Nielsen, γηα ην 

2013, ε αγνξά ρπκώλ παξνπζίαζε πηώζε ελώ 

αληίζεηα ε αγνξά λεξνύ ζεκείσζε άλνδν. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε αγνξά ρπκώλ έθζαζε ζε 

αμία ζηα 11,8 δηο διόηπ (πεξίπνπ 2,9 δηο 

http://drosed.com.pl/en/
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Δπξώ), ζεκεηώλνληαο πηώζε έλαληη ηνπ 2012 

θαηά 1,1%. 

Παξάιιεια ε αγνξά λεξνύ θζάλνληαο ζε αμία 

ζηα 3,1 δηο διόηπ (πεξίπνπ 800 εθ. Δπξώ), 

ζεκείσζε άλνδν θαηά 2,4%, ελώ παξάιιεια ε 

κέζε θαηαλάισζε/άηνκν έθζαζε ζηα 75,3 

ιίηξα, πεξίπνπ 25 ιίηξα πεξηζζόηεξν από ην 

κ.ν. ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο 

Κ.Α.Δπξώπεο. 

 

Αγοπά καθέ 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ θ. Roland Brylewski 

Γ/ληή Πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο „‟Woseba‟‟ 

http://woseba.com.pl/, ε αύμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαθέ ζηελ Πνισλία θαηά ην 2013 

ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη πξνήιζε θπξίσο 

από ηελ άλνδν ηεο αγνξάο κεραλώλ θαθέ ηύπνπ 

Nespresso. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαλάισζε θαθέ/άηνκν 

λα θζάζεη ζηα πεξίπνπ 3 θηιά/έηνο, αξηζκόο 

όκσο πνπ πζηεξεί ζεκαληηθά από απηόλ ηεο 

Γεξκαλίαο όπνπ ε θαηαλάισζε βξίζθεηαη ζηα 8 

θηιά/έηνο θαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο όπνπ ε 

θαηαλάισζε θζάλεη ζηα 14 θηιά/έηνο. 

 

4. Δπισειπήζειρ 

 

Βιομησανία Παγωηού Grycan 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ θ. M. Snopkowski, 

Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο βηνκεραλίαο 

παγσηνύ Grycan 

http://www.grycan.pl/index.php?page=Homepa

ge, ε εηαηξεία δηεπξύλεη ην θάζκα ησλ 

εμαγσγηθώλ πξννξηζκώλ ηεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηό ηελ Κίλα θαη ηε 

Γεξκαλία, κεηά από έλα επηηπρεκέλν άλνηγκα 

ζηελ αγνξά ηεο Σζερίαο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ Κίλα, κεηά από ηελ απνζηνιή 

ησλ πξώησλ θνξηίσλ ην 2013, ε εηαηξεία 

δξνκνινγεί ηε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ 

πώιεζεο (κόλν) παγσηνύ ζηε ρώξα. ηε 

Γεξκαλία, πξαγκαηνπνηνύληαη ήδε πσιήζεηο 

κέζσ supermarkets, ελώ ζηελ Σζερία 

πξαγκαηνπνηνύληαη πσιήζεηο ηόζν κέζσ 

θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο όζν θαη κέζσ 

απηόλνκσλ θαηαζηεκάησλ ηεο Grycan. Μία 

άιιε αγνξά ελδηαθέξνληνο, γηα κειινληηθή 

επέθηαζε, είλαη ε βξεηαληθή, θαζώο ζην Ηλ. 

Βαζίιεην δνπλ πνιινί Πνισλνί. εκεηώλεηαη 

όηη, εγρώξηα, ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηα πξντόληα 

ηεο κέζσ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο, 

supermarkets θαζώο θαη 120 απηόλνκσλ 

θαηαζηεκάησλ “Grycan”. 

Φεζηιβάλ οςϊζκς ζε πολωνικά Super 

Markets από ηην Diageo 

ηελ πξνζπάζεηα πξνζεηαηξηζκνύ πεξαηηέξσ 

κεξηδίσλ, ε Diageo (νπτζθπ Johnie Walker, 

J&B, Bell‟s, Dimple, White Horse, VAT 69 

θιπ) δηνξγαλώλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

(θεζηηβάι νπτζθπ) ζε κεγάιεο αιπζίδεο 

πνισληθώλ Super Markets. 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ θ.Tomasz 

Michalski, Senior Brand Manager - Whisky 

Portfolio Diageo Polska,  ε αγνξά νπτζθπ 

ζηελ Πνισλία, αλαπηύζζεηαη κε εμαηξεηηθά 

γνξγνύο ξπζκνύο θαη έθζαζε ην 2013 ζε αμία 

ζην 1 δηο διόηπ (πεξίπνπ 250 εθ. Δπξώ). 

ύκθσλα κε ηνλ Michalski, ε αλσηέξσ 

άλνδνο νθείιεηαη ζηελ ζηαδηαθή ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ πνισλώλ, νη 

νπνίνη αξρίδνπλ λα πξνηηκνύλ ην νπτζθπ από 

ηε βόηθα (ζεκεηώλεηαη όηη ε αγνξά βόηθαο 

πξνο ην παξόλ είλαη δεθαπιάζηα ζε αμία), 

θαζώο ελώ κέρξη ζήκεξα, νη πνισλνί 

θαηαλαισηέο πξνρσξνύζαλ ζηελ αγνξά 

νπτζθπ γηα λα ην πξνζθέξνπλ ζαλ δώξν, 

ηώξα πξνρσξνύλ θαη ζηελ αγνξά ηνπ γηα ηδία 

θαηαλάισζε. 
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