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1.Δξωηεπικό Δμπόπιο 

Ιζοζύγιο Αγποηικών Πποϊόνηων 

Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Γεσξγίαο 

θ. Stanislaw Kalemba, ην πιεφλαζκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαηά ην 2013, αλακέλεηαη λα θζάζεη ζηα 5,5 δηο 

Επξψ (Εμαγσγέο 19,5 δηο Επξψ, Εηζαγσγέο 14,0 

δηο Επξψ). 

Παξάιιεια ν θ.Υπνπξγφο αλαθνίλσζε φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020 ζα αλέιζεη ζηα 42,4 δηο 

Επξψ, έλαληη ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 39,2 δηο 

Επξψ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. 

 

Δξαγωγέρ Μπύπαρ 

Σχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ 

Ζπζνπνηταο θ. Tomasz Bławat (θαη Πξφεδξν ηεο 

Carslberg Polska), αλ θαη ε εζσηεξηθή δήηεζε 

εθηηκάηαη φηη ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαηά ην 

η.ε., ζεκαληηθή αχμεζε ζα παξνπζηάζνπλ νη 

εμαγσγέο. 

Τξεηο είλαη νη θχξηεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο 

πξνο ηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ νη 

εμαγσγέο. Η πξψηε είλαη νη λέεο αγνξέο 

αζηαηηθψλ ρσξψλ, ε δεχηεξε είλαη νη 

παξαδνζηαθέο εμαγσγηθέο αγνξέο πνισληθήο 

κπχξαο (Żywiec, Okocim,Tyskie) φπσο είλαη νη 

ΗΠΑ θαη ν ηξίηνο, νη ιεγφκελεο ‘’λέεο 

επξσπατθέο αγνξέο’’(Θξιαλδία, Ηλ.Βαζίιεην θαη 

Κάησ Φψξεο) πξνο ηηο νπνίεο θαηά ηελ 

ηειεπηαία 10εηία έρνπλ θαηεπζπλζεί πεξίπνπ 

800.000 πνισλψλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

 

2. Δπενδύζειρ ζηο εξωηεπικό 

Δπενδύζειρ κλάδος ηποθίμων ζηο Καζακζηάν 

Σχκθσλα κε ην πνισληθφ portal ‘’ Puls Biznesu’’, 

ζηξαηεγηθή επηινγή κεγάισλ εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη θξέαηνο, είλαη ε 

παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ Καδαθζηάλ. 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ –ρσξίο λα θαηνλνκάδνληαη νη εηαηξείεο- 

είλαη ε ιεηηνπξγία κνλάδαο επεμεξγαζίαο 

πνπιεξηθψλ (χςνο επέλδπζεο 270 εθ.διφηπ –

πεξίπνπ 68 εθ. Επξψ) θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία 

κνλάδαο γαιαθηνθνκηθψλ. 

 

3. Πποϊόνηα 

Σιμή γάλακηορ 
Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο 

Rzeczpospolita θαη ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ε ηηκή ζηελ νπνία 

πσινχλ νη παξαγσγνί ην γάια είλαη εμαηξεηηθά 

πςειή ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. Μάιηζηα, 

ζην α΄ εμάκελν η.έ. ελδέρεηαη λα είλαη θαηά 10% 

πςειφηεξε ζε ζρέζε κε πέξπζη. Η ελ ιφγσ 

απμεηηθή ηάζε ζα κεηξηαζηεί ζην β΄ εμάκελν 

η.έ.. Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, νη Πνισλνί 

αγξφηεο πσινχζαλ ην γάια ηνπο πξνο 1,5 

Ζιφηπ / ιίηξν (+23%). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πςειφηεξε θαηαγεγξακκέλε ηηκή πψιεζεο ζηε 

ρψξα. Η αχμεζε απηή αλακέλεηαη φηη ζα 

αληηθαηνπηξηζηεί θαη ζηηο ηηκέο ιηαληθήο 

πψιεζεο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ.  
 

Μεγαλύηεπορ εξαγωγέαρ μήλων παγκόζμια 

η Πολωνία 

Σχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο έλσζεο 

Παξαγσγψλ Φξνχησλ (Związek Sadowników 

RP)  θ.Mirosław Maliszewski, ν φγθνο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ησλ κήισλ παγθφζκηα 

αλέξρεηαη ζηνπο 8,2 εθ. ηφλνπο, ελψ ε αμία 

ηνπ ππνινγίδεηαη ζηα 6,4 δηο Επξψ. 

Η Πνισλία αλήιζε ζηελ πξψηε ζέζε ησλ 

εμαγσγψλ παγθφζκηα θαζψο εμήγαγε 1,2 εθ. 

ηφλνπο, ελψ ζηελ δεχηεξε ζέζε βξέζεθε ε 

Κίλα (θαη ιφγσ πςειήο εζσηεξηθήο δήηεζεο) 

θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ε Θηαιία, 

ΗΠΑ, Φηιή θαη Γαιιία.  
 

Αγοπά ηζαγιού 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Nielsen, ε αμία ηεο 

πνισληθήο αγνξάο ηζαγηνχ αλήιζε ζην 2013 

ζηα 1,3 δηο διφηπ (πεξίπνπ 300 δηο Επξψ), κε 

ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ -60%- λα αθνξά 

ηελ θαηαλάισζε καχξνπ ηζαγηνχ, 14% λα 

αθνξά ηζάτ κε πξνζκείμεηο άιισλ 

αξσκαηηθψλ θπηψλ, 10% λα αθνξά ηελ 

θαηαλάισζε ηζαγηνχ Earl Grey θαη 8% 

πεξίπνπ λα αθνξά ζηελ θαηαλάισζε 

πξάζηλνπ ηζαγηνχ. 

 

Κπέαρ-Αλλανηικά 

Σχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο 

‘’Sokolow’’ θ. Bogusław Miszczuk, 

ηθαλνπνηεηηθέο ήηαλ νη πσιήζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαηά ην 2013. Απφ απηέο νη 

πσιήζεηο πξντφλησλ ηδίαο κάξθαο θηλήζεθαλ 

ζηαζεξά, ελψ ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε 

παξνπζίαζαλ νη πσιήζεηο πξντφλησλ private 

label (θπξίσο ζε Super Markets), νη νπνίεο 

θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 40% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. 

Παξάιιεια ν θ. Miszczuk, ζεκείσζε φηη , 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ 

λεαξήο ειηθίαο, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή 

πςειά πνηνηηθψλ θαη δηαηξνθηθήο αμίαο 

πξντφλησλ. 
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Κλάδορ κπέαηορ, ‘’ABP Food Group’’ 
Η ηξιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία 

επεμεξγαζίαο θξέαηνο ‘’ABP Food Group’’, 

αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά ηνπ εξγνζηαζίνπ 

επεμεξγαζίαο θξέαηνο ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο ‘’ 

Ferrarini’’ ζην  Kłosowice. Η ABP, 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Πνισλία απφ ην 2011, 

νπφηε θαη εμαγφξαζε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

θξέαηνο ζηε πφιε Pniew, ελψ κε ηελ δεχηεξε 

εμαγνξά ζηνρεχεη λα επεμεξγάδεηαη ζην ηέινο ηνπ 

2014, 100.000 βνεηδή. 

Σχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο θ. Paul 

Finnerty, ε επηινγή ηεο εμαγνξάο εληάζζεηαη ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηακφ ηεο εηαηξείαο θαζψο ε 

Πνισλία, απνηειεί ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν 

εμαγσγέα βνείνπ θξέαηνο ζηελ Επξψπε κεηά ηελ 

Θξιαλδία. 

 

4. Κλάδορ Δζηίαζηρ 

Take Away Coffee 

Σχκθσλα κε ηε SaleCity, κεηξηθή εηαηξεία ηεο 

αιπζίδαο θαθέ ‘’ Take Away Coffee’’ πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην Wrocław (πνιχ κηθξά καγαδηά, 

κεγέζνπο 6 η.κ.), κεηά ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζα μεθηλήζεη πξφγξακκα franchise 

θαη ζηηο ππφινηπεο κεγάιεο πνισληθέο πφιεηο. 

Τν concept ησλ θαηαζηεκάησλ (άκεζε 

εμππεξέηεζε γηα take away), ζα ηζρχζεη θαη γηα 

ηα καγαδηά franchise, κε ηελ πξνυπφζεζε νη 

ελδηαθεξφκελνη λα δηαζέηνπλ ρψξν ζε 

θεληξηθνχο πεδφδξνκνπο πνισληθψλ πφιεσλ, 

ελψ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη ζε 

25.000 διφηπ πεξίπνπ (6 ρηι.Επξψ) 
 

Αλςζίδα εζηίαζηρ ‘’Friends’’ 

Τέινο Ννεκβξίνπ ηνπ 2013 μεθίλεζε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο, ε αιπζίδα εζηίαζεο ‘’Friends’’ 

(θαθέο, πξστλφ, ζαιάηεο, ζάληνπτηο, ζνχπεο, 

θαη θέτθ). Σχκθσλα κε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία 

Capital36, ζρεδηάδεηαη ε ιεηηνπξγία 20 λέσλ 

θαηαζηεκάησλ ζηε Βαξζνβία έσο ην ηέινο ηνπ 

2015, θπξίσο ζε ηνπνζεζίεο πιεζίνλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ, ζηαζκψλ κεηξφ θαη 

εληφο εκπνξηθψλ θέληξσλ. 
 

5. Κλάδορ Super Markets  

 

Supermarket Biedronka 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο εξεπλψλ 

‘’Market Side’’, ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο –πνξηνγαιηθψλ ζπκθεξφλησλ- εθπησηηθήο 

αιπζίδαο Super Markets ‘’Biedronka’’ έθζαζε 

ζην ηέινο ηνπ 2013 ζηα 2400 θαηαζηήκαηα 

(75% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο), έλαληη 2225 

θαηαζηεκάησλ ηνπ 2012 θαη έλαληη 1466 

θαηαζηεκάησλ ηνπ 2009. 

Παξάιιεια εθηηκάηαη φηη έσο ην ηέινο ηνπ 

2015 ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

‘’Biedronka’’ ζα αλέιζεη ζηα 3035 

θαηαζηήκαηα. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξεηαη φηη ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε εθπησηηθή αιπζίδα ζηελ 

Πνισλία πνπ είλαη ην ‘’Lindl’’ δηέζεηε ζην 

ηέινο ηνπ 2013 507 θαηαζηήκαηα 

(θαιχπηνληαο 15% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο) 
 

Super Market Netto 
Σχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο –δαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ- εηαηξείαο ‘’Netto’’, ζρεδηάδεηαη 

ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζηήκαηνο e-

commerce, θαηά ην 2014, θαζψο ε αμία κίαο 

αγνξάο 24 δηο διφηπ (πεξίπνπ 6 δηο Επξψ), δελ 

κπνξεί λα αθήζεη ηελ εηαηξεία αδηάθνξε. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


