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1. Πποϊόνηα 

 

Κοπςθαία εςπωπαϊκή παπαγωγόρ μύπηιλκων 

(blueberries) η Πολωνία 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ‘’πλδέζκνπ 

Πνισλώλ Παξαγσγώλ Φξνύησλ -Polish 

Association of Fruit Growers-‘’, ε Πνισλία 

είλαη ε κεγαιύηεξε παξαγσγόο κύξηηισλ ζηελ 

Επξώπε, κε ζπλνιηθή παξαγσγή 15.000 ηόλσλ 

(εθ ηεο νπνίαο εμάγεηαη ην 80%). 

εκεηώλνπκε όηη ην κύξηηιν (Blueberry) είλαη 

πινύζην ζε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θξνύην, 

πεξηέρεη κεγάια πνζνζηά βηηακηλώλ, ελώ 

πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ 

επηθεληξσζεί θαη ζηελ αληηθαξθηληθή ηνπ 

δξάζε. 

Παξάιιεια ζεκεηώλνπκε όηη ε Πνισλία πέξαλ 

ηεο πξώηεο ζέζεο ζηελ παξαγσγή κύξηηισλ, 

θαηαιακβάλεη θαη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ 

παξαγσγή κήισλ, θξάνπιαο θαη βαηόκνπξσλ. 

 

2.Δξωηεπικό Δμπόπιο 

 

Δξαγωγέρ αγποηικών πποϊόνηων-ηποθίμων 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο 

θ. S. Kalemba, νη πνισληθέο εμαγσγέο 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ αλακέλεηαη 

όηη ζα απμεζνύλ ην 2014 θαηά 10%. ην 

πιαίζην ησλ ίδησλ δειώζεσλ, ν ππνπξγόο 

ζρνιίαζε όηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ 

Ζιόηπ δελ αλακέλεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

πνξεία ησλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ. ύκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, 

ε αμία ησλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 

ηξνθίκσλ αλήιζε ην 2013 ζηα 19,96 δηζ. Επξώ 

(+11,5%). Ο θύξηνο όγθνο ησλ εμαγσγώλ 

θαηεπζύλζεθε πξνο ηε Γεξκαλία (εμαγσγέο 

αμίαο 4,5 δηζ. Επξώ, θπξίσο ρπκώλ, θαπληζηώλ 

ςαξηώλ θαη θξάκβεο), ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

(€ 1,5 δηζ.) θαη ζηε Ρσζία (€ 1,2 δηζ, θπξίσο 

κήισλ, ρνηξηλνύ θξέαηνο θαη λσπώλ 

θξνύησλ/ιαραληθώλ). 

 

Μειωμένο ηο εμποπικό ιζοζύγιο ζάσαπηρ 

ύκθσλα κε ηελ εηαηξεία εξεπλώλ 

FAMMU/FAPA, κεησκέλν ζα είλαη ην εκπνξηθό 

ηζνδύγην ηεο δάραξεο θαηά ην 2013 θαζώο ηόζν 

νη εμαγσγέο όζν θαη νη εηζαγσγέο θηλήζεθαλ κε 

ζεκαληηθά κεησκέλνπο ξπζκνύο (-15% θαη  

-12% αληίζηνηρα). 

Εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηηο πνισληθέο 

εμαγσγέο δάραξεο ππνινγίδεηαη όηη ζα θζάζνπλ 

ζηνπο 511.000 ηόλνπο κε ζπλνιηθή αμία ζηα 

313 εθ.Επξώ. 

 

3.Έπεςνερ αγοπάρ 

 

Κλάδορ Μπύπαρ/Εςθοποιία Żywiec 

Οη πσιήζεηο ηεο Ζπζνπνηίαο Grupa Żywiec  

(κπύξεο Żywiec, Warka, Tatra θαη Heineken) 

ζεκείσζαλ ειαθξά κείσζε ην 2013, 

δηακνξθνύκελεο ζηα 3,50 δηζ. Ζιόηπ, έλαληη 

3,56 δηζ. Ζιόηπ ην 2012. Σα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο αλήιζαλ ζηα 271 εθ. (από 310 

εθ. ην 2012). Σν 2013 ε εηαηξεία δηέζεζε 11 

εθ. εθαηόιηηξα κπύξαο, έλαληη 11,6 εθ. 

εθαηνιίηξσλ ην 2012, κε ηηο εμαγσγέο ηεο λα 

θαηεπζύλνληαη θπξίσο πξνο Ηλ.Βαζίιεην, 

Γεξκαλία, ΗΠΑ, Καλαδά θαη Θξιαλδία. 

Η κείσζε ησλ πσιήζεώλ ηεο, νθείιεηαη θαηά 

θύξην ιόγν, ζηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ έζηξεςε ηνπο θαηαλαισηέο ζε 

θζελόηεξα πξντόληα.  

εκεηώλεηαη όηη ε εηήζηα θαηαλάισζε 

κπύξαο ζηελ Πνισλία ππνινγίδεηαη ζηα 38 

εθ.εθαηόιηηξα. 

 

Κλάδορ καθέ 

ύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο εηαηξείαο 

Mokate θ. Adam Mokrysz, ε αγνξά θόθθσλ 

θαθέ θαη θάςνπιαο θαθέ, ζεκείσζε 

εληππσζηαθή άλνδν θαηά ην 2013 έλαληη ηνπ 

2012 θαηά 25% θαη 57% αληίζηνηρα. 

Απνηέιεζκα ήηαλ όηη ε αμία ησλ πσιήζεσλ 

ζηνλ θιάδν θόθθσλ θαθέ λα ππνινγίδεηαη 

ζηα 100 εθ.διόηπ (πεξίπνπ 25 εθ.Επξώ) ελώ 

ε αμία πσιήζεσλ ζηηο θάςνπιεο θαθέ λα 

ππνινγίδεηαη ζηα 35 εθ. διόηπ (πεξίπνπ 9 

εθ.Επξώ). 

 

Κλάδορ Εασαπωδών 

ύκθσλα κε ηελ εηαηξεία εξεπλώλ 

‘’Millenium DM’’, αλακέλεηαη ζεκαληηθή 

άλνδνο ησλ πσιήζεσλ δαραξσδώλ 

πξντόλησλ θαηά ηελ επόκελε ηξηεηία κε 

απνηέιεζκα νη ζπλνιηθέο ηνπ πσιήζεηο λα 

ππεξβνύλ ζεκαληηθά ηελ ζεκεξηλή αμία ε 

νπνία θαη ππνινγίδεηαη ζηα 8 δηο διόηπ 

(πεξίπνπ 2 δηο Επξώ). 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ 

είλαη όηη όινη νη ζεκαληηθνί παίθηεο ζηελ εδώ 

αγνξά (Wedel, Wawel, Jutrzenka, Colian, 

Goralki, Andante) πξνρσξνύλ ζε ζεκαληηθέο 

επελδύζεηο ζε κεραλήκαηα ή ζε ζεκαληηθή 

αύμεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ ηνπο θνλδπιίσλ 
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ώζηε λα θαξπσζνύλ κεγαιύηεξα κεξίδηα 

αγνξάο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηπηώζεηο 

ηεο Wawel ε νπνία έρεη αλαθνηλώζεη 

πξόγξακκα επελδύζεσλ ύςνπο 80 εθ.διόηπ 

(πεξίπνπ 20 εθ.Επξώ), ηεο Colian ε νπνία έρεη 

αλαθνηλώζεη πξόγξακκα επελδύζεσλ ύςνπο 50 

εθ.Επξώ (πεξίπνπ 12,5 εθ.Επξώ) θαη ηεο 

Goralki ε νπνία αλαθνίλσζε όηη ζα πξνρσξήζεη 

ζε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο ηεο 

δαπάλεο, δαπάλε πνπ ην 2013 αλήιζε ζε άλσ 

ησλ 12 εθ.διόηπ (πεξίπνπ 3 εθ.Επξώ). 

 

Κλάδορ ζςμαπικών 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Nielsen, αύμεζε θαηά  

2% ζε όγθν θαη θαηά 3% ζε αμία ζεκείσζε 

θαηά ην 2013 ε πνισληθή αγνξά δπκαξηθώλ 

(θπξηόηεξεο εηαηξείεο Lubella, Goliard, 

Jastrzebskie, Makarony Polskie, As-Babuni, 

Mak-Pol, Międzybrodzki Makaron, Barilla θαη 

Μέιιηζζα/Κίθηδαο), ελώ ε απμεηηθή ηάζε 

αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί θαη θαηά ην 2014. 

Αλσηέξσ γεγνλόηα νδήγεζαλ ηελ πνιπεζληθή 

Heinz, ε νπνία θαη έρεη εμαγνξάζεη ηελ 

πνισληθή εηαηξεία παξαγσγήο θέηζαπ θαη 

κνπζηάξδαο ‘’ Pudliszki’’, λα πξνρσξήζεη ζηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θαη ζηελ αγνξά 

δπκαξηθώλ κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία  

‘’Pudliszki Bogactwo Błonnika’’ κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα δηαθηλνύληαη δύν πξντόληα, ηα 

ζπαγγέηη θαη νη πέλεο. 

 

3. Δπενδύζειρ ζηον ηομέα ηποθίμων 

 

Δπενδύζειρ εηαιπείαρ McCormick  

Η ακεξηθαληθώλ ζπκθεξόλησλ εηαηξεία 

McCormick, ε νπνία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ Πνισλία από ην 2011 νπόηε θαη 

εμαγόξαζε ηελ πνισληθή εηαηξεία Kamis 

(www.kamis.pl) –αιάηη, θαξπθεύκαηα, 

κνπζηάξδεο θιπ-, αλαθνίλσζε όηη ζα ζπλερίζεη 

λα επελδύεη ζηελ Kamis, ζηνρεύνληαο όρη κόλν 

ζηελ πνισληθή αγνξά αιιά θαη ζε απηέο ησλ 

όκνξσλ ρσξώλ όπσο Οπθξαλία, Ληζνπαλία θιπ. 

Η McCormick, είρε εμαγνξάζεη ηελ Kamis 

έλαληη 830 εθ.διόηπ (πεξίπνπ 205 εθ.Επξώ), 

ελώ έρεη επελδύζεη κέρξη ζήκεξα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό θαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηεο, πνζό ηεο ηάμεο ησλ 42 

εθ.διόηπ ( πεξίπνπ 10 εθ.Επξώ). 
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