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1.Δξαγωγέρ ελληνικών αγποηικών πποϊόνηων 

ζηην Πολωνία καηά ηο 2013. 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

γηα ην ζύλνιν ηνπ 2013, νη ζπλνιηθέο ειιεληθέο 

εμαγσγέο ζηελ Πνισλία έθζαζαλ ζηα 291 εθ. 

Δπξώ, ( +5% έλαληη ηνπ 2012, +4% έλαληη ηνπ 

2011, +10% έλαληη ηνπ 2010) ζεκεηώλνληαο ηελ 

πςειόηεξε κέρξη ζήκεξα αμία ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ. 

Μεγάιν κεξίδην ησλ αλσηέξσ εμαγσγώλ 

θαηαγξάθνπλ ηα αγξνηηθά καο πξντόληα. 

Αλαιπηηθόηεξα θαη βάζε αμίαο εμαγσγώλ, νη 

θπξηόηεξεο νκάδεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ (ζε 

ηεηξαςήθην θσδηθό) είλαη νη θάησζη : 

1. Κσδ. 0802-0813. Φπέζκοι Καπποί και 

Φπούηα (εζπεξηδνεηδή, ζηαθύιηα, 

ξνδάθηλα, βεξίθνθα, θεξάζηα, θξάνπιεο 

θαη δηάθνξα θαηεςπγκέλα θξνύηα)  κε 

36,5 εθ.Δπξώ 

2. Κσδ. 2001-2009. Καπποί-Φπούηα 

Παπαζκεςαζμένα κε 26,8 εθ.Δπξώ 

3. Κσδ. 1006. Ρύζι κε 8,9 εθ.Δπξώ 

4. Κσδ. 0701-0711. Λασανικά (παηάηεο, 

ηνκάηεο, αγγνύξηα λσπά θαη δηάθνξα 

θαηεςπγκέλα ιαραληθά) κε 5,2 εθ.Δπξώ 

5. Κσδ. 2101-2106. Καθέρ-Σζάϊ και 

διάθοπα παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ 
κε 4,1 εθ.Δπξώ. 

6. Κσδ. 2401-2403. Καπνά-Σζιγάπα κε 

3,7 εθ.Δπξώ 

7. Κσδ. 1701-1704. Εάσαπη και 

Εασαπώδη πποϊόνηα κε 3 εθ. Δπξώ 

8. Κσδ. 2204-2208. Αιθςλική Αλκοόλη 

και Κπαζιά κε 3 εθ.Δπξώ 

9. Κσδ. 1207-1208. πέπμαηα και 

ελαιώδειρ καπποί, Αλεύπι κε 2,3 εθ. 

Δπξώ 

10. Κσδ. 1902-1905. Εςμαπικά και 

πποϊόνηα απηοποιϊαρ κε 2 εθ. Δπξώ 

11. Κσδ. 0302-0304, Φάπια κε 1 εθ. Δπξώ 

Σν ζύλνιν ησλ αλσηέξσ εμαγσγώλ θζάλεη ζηα 

96,5 εθ.Δπξώ θαη ηζνύηαη κε ην 33% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

ζηελ Πνισλία. 

 

2. Πποϊόνηα 

Κπούζμαηα Αθπικανικήρ Πανώληρ ηων 

Υοίπων (ASF - African Swine Fever-), 

δςζμενείρ επιπηώζειρ ζηιρ ηιμέρ και εξαγωγέρ 

σοιπινού κπέαηορ 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο 

θ.Marek Sawicki, ην ππνινγηδόκελν θόζηνο ησλ 

πνισλώλ παξαγσγώλ ρνηξηλνύ θξέαηνο, ιόγσ 

ηεο απαγόξεπζεο ησλ εμαγσγώλ θαη ηεο 

ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ ρνηξηλνύ 

θξέαηνο ιόγσ ησλ 2 θξνπζκάησλ ASF (ζεκ. 

ε αζζέλεηα δελ κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν), 

ηνλ Φεβξνπάξην η.ε., εθηηκάηαη όηη ζα 

αλέιζεη κεηαμύ 200-250 εθ.διόηπ (πεξίπνπ 

50-60 εθ.Δπξώ). 

Όπσο είλαη γλσζηό, ιόγσ θξνπζκάησλ ASF 

ηνλ Ιαλνπάξην η.ε. ζηελ Ληζνπαλία, ε Ρσζία 

απαγόξεπζε ηηο εηζαγσγέο ρνηξηλνύ ζην 

έδαθόο ηεο, ελώ ηνλ Φεβξνπάξην η.ε., ε ΔΔ 

κεηά ηελ εθδήισζε 2 θξνπζκάησλ ηεο 

αζζέλεηαο ζην πνισληθό έδαθνο (ζηα ζύλνξα 

κε ηελ Λεπθνξσζία), επέβαιιε embargo 

πώιεζεο ζηηο θνληηλέο ησλ θξνπζκάησλ 

πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηθέξεηεο 

Podlaskie, Lubelskie θαη Mazowieckie. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη ν Τπνπξγόο 

Γεσξγίαο θ.Sawicki, αλέιαβε ηα θαζήθνληά 

ηνπ ηελ Γεπηέξα 17 η.κ., κεηά ηελ παξαίηεζε 

ηνπ θ. Kalemba ν νπνίνο θαη ζύκθσλα κε ην 

θπβεξλεηηθό αλαθνηλσζέλ, δελ αληηκεηώπηζε 

επηηπρώο ηελ παξαπάλσ θξίζε. 

 

Σομέαρ γαλακηοκομικών / Γαλλικόρ 

αγποηικόρ ζςνεηαιπιζμόρ Eurial 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηεο επηθεθαιήο ηνπ 

νκίινπ ‘’Eurial Polska’’  

(http://www.eurial.pl/pl,1,index.html) θαο 

Agnieszka Połomska, ε κεηξηθή εηαηξεία 

Eurial (ν ηξίηνο κεγαιύηεξνο γαιιηθόο 

αγξνηηθόο ζπλεηαηξηζκόο), ζρεδηάδεη ζηελ 

επόκελε ρξνληθή πεξίνδν, ζπγρσλεύζεηο ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηεο, Coralis θαη Agrial, ώζηε λα 

επηθεληξσζεί ζηελ παξαγσγή 

γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ. 

Σν λέν ζρήκα ηεο εηαηξείαο ζα ζπγθεληξώλεη 

20 εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο γάιαθηνο, ηα 

νπνία ζα επεμεξγάδνληαη πεξίπνπ 2,3 δηο 

ιίηξσλ γάιαθηνο εηεζίσο, αξηζκόο πνπ βάδεη 

ηελ Eurial ζηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε ζέζε 

ζηε Γαιιία. 

εκεηώλεηαη όηη ζηα πξντόληα ηεο Eurial, 

πεξηιακβάλνληαη : ηπξί, κνηζαξέιια, γάια, 

ζθόλε γάιαθηνο, θξέκα γάιαθηνο θαη 

βνύηπξν. 

Σέινο αλαθέξεηαη όηη αλάκεζα ζηα brand 

names ηεο εηαηξείαο (Soignon, Les 

Fromageries Occitanes, Paysan Breton, Merci 

Chef θιπ) πεξηιακβάλεηαη θαη ε θέηα Greco 

http://greco-taste.com/home/index.html, ε 

νπνία παξάγεηαη ζηελ Διιάδα θαη 

ζπζθεπάδεηαη ζηε Γεξκαλία. 

http://www.eurial.pl/pl,1,index.html
http://greco-taste.com/home/index.html


 3 

3.Δξωηεπικό Δμπόπιο 

Δξαγωγέρ εηαιπείαρ σςμών & ενεπγειακών 

ποηών Foodcare 

ύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο εηαηξείαο 

Foodcare, ε νπνία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ησλ ρπκώλ & ελεξγεηαθώλ πνηώλ 

(bradname ‘’Black’’, 

http://www.foodcare.pl/pl/pages/display/20 ), νη 

πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ην 2013 έθζαζαλ 

ζηα 537 εθ. διόηπ (πεξίπνπ 130 εθ.Δπξώ), εθ 

ησλ νπνίσλ 43 εθ.διόηπ αθνξνύλ ηηο εμαγσγέο 

ηεο εηαηξείαο (πνζνζηό πεξίπνπ 8%).  

Καηά ην 2014, αλακέλεηαη ηόζν αύμεζε ησλ 

πσιήζεσλ εγρώξηα όζν θαη αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ θαζώο εθηηκάηαη όηη ηα πξντόληα ηεο 

εηαηξείαο ζα έρνπλ παξνπζία ζε 52 ρώξεο 

(κεηαμύ ησλ νπνίσλ ΗΠΑ, Ηλ.Βαζίιεην, 

Σνπξθία, Ρσζία, Κίλα, Οπγγαξία θιπ). 

εκεηώλεηαη όηη ε ζεακαηηθή αύμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, πξνέξρεηαη από ηελ 

ζπκθσλία κε ηνλ η.παγθόζκην πξσηαζιεηή 

ππγκαρίαο Mike Tyson, ηνπ νπνίνπ ην πξόζσπν 

απεηθνλίδεηαη ζηα ελεξγεηαθά πνηά ηεο 

εηαηξείαο. 

 

4.Έπεςνερ αγοπάρ 

Αγοπά κπαζιού 

ύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο εηαηξείαο 

παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο θξαζηώλ ‘’Ambra’’ 

(http://www.ambra.com.pl/ambra_group/activiti

es_range ), αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ε αύμεζε 

πνπ παξνπζηάζηεθε ηα 2 ηειεπηαία ρξόληα ζηελ 

αγνξά θξαζηνύ ζηελ Πνισλία θαη λα θηλεζεί 

θαηά ηελ επόκελε πεληαεηία ζε επίπεδα 

αύμεζεο ηνπ 5-10% εηεζίσο. 

ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ, ε πνισληθή 

αγνξά θξαζηνύ ζε αμία θηλήζεθε ην 2013 θαη ην 

2012 ζηα επίπεδα ησλ 2 δηο διόηπ (πεξίπνπ 500 

εθ.Δπξώ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 3% θαη 

8% αληίζηνηρα. 

 

Αγοπά σςμών 

ύκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ηεο 

Nielsen, ε αγνξά ρπκώλ & θξνπηνπνηώλ ζηε 

Πνισλία θαηά ην 2013, έθζαζε ζηα 1εθ.ιίηξα 

ζεκεηώλνληαο κείσζε έλαληη ηνπ 2012 θαηά 3% 

(ζεκεηώλεηαη όηη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,5% 

είρε ζεκεησζεί θαη ην 2012 έλαληη ηνπ 2011). 

 

Καηανάλωζη πέγγαρ 

ύκθσλα έξεπλα ηνπ ‘’ Institute of Agricultural 

and Food Economics’’, ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ξέγγαο παξαηεξείηαη ζηελ 

Πνισλία, θαζώο θαηά ην 2013 έθζαζε ζηα 

1,4 θηιά/άηνκν, από ηα επίπεδα ησλ 3 

θηιώλ/άηνκν πνπ ππήξραλ έσο ην 1995. 

ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θαηαλάισζε 

ξέγγαο (ζε άικε ή ιάδη) ζπλόδεπε 

παξαδνζηαθά ηελ θαηαλάισζε βόηθαο ζηελ 

Πνισλία. 

Η αηηηνινγία ηεο ζεκαληηθήο πηώζεο ηεο 

θαηαλάισζεο είλαη όηη θαζώο ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ πηώζε ηεο 

.Έλσζεο, απμαλόηαλ ηόζν νη ελαιιαθηηθέο 

ηεο ξέγγαο πξνηηκήζεηο θαη ζηξεθόηαλ θαη 

πξνο άιια ςάξηα, όζν θαη νη ελαιιαθηηθέο 

ηεο βόηθαο πξνηηκήζεηο πξνο κπύξα θαη 

θξαζί, κεησλόηαλ ε πξνηίκεζε ησλ 

θαηαλαισηώλ ζηελ αγνξά ξέγγαο. 

 

Αγποηοςπιζμόρ 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ζε 38.000 άηνκα αλήιζαλ νη 

επηζθέπηεο αγξνηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ 

θαηά ην 2013, ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή 

άλνδν θαηά 15% έλαληη ηνπ 2012. 

Οη πνιππιεζέζηεξνη επηζθέπηεο πξνέξρνληαη 

από ηελ Γεξκαλία θαη αλήιζαλ ζηνπο 9.500 

(25% ηνπ ζπλόινπ), ελώ αθνινπζνύλ 

επηζθέπηεο από ηελ Οπθξαλία, Ρσζία, 

Ηλ.Βαζίιεην θαη Γαιιία. 

εκεηώλεηαη όηη επηζθέπηεο από 41 ρώξεο, 

δηέκεηλαλ ζε αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ –πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ 5 ρσξώλ- επηζθέπηεο από 

Κίλα, Ν.Κνξέα, Διβεηία, Ρνπκαλία θαη 

Απζηξαιία.  

 

5. Δπενδύζειρ ζηον ηομέα ηποθίμων 

Όμιλορ Super Markets ‘’Les 

Mousquetaires’’ 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ νκίινπ  

‘’Les Mousquetaires’’ (ιεηηνπξγεί ζηε 

Πνισλία ηα Super Markets ‘’Intermarche’’, 

‘’Netto’’ θαη ‘’Bricomarche’’), ην 2015 θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο εδώ 

παξνπζίαο ηεο,  ζα κεηαθηλεζεί ζε ηδηόθηεηε 

έθηαζε 128.000 η.κ. ζην Poznan, ζηελ νπνία 

ζα ζηεγάδνληαη απνζήθεο, θέληξν δηαλνκήο 

θαη ηα Γξαθεία ηεο εηαηξείαο. 

 

Όμιλορ Super Markets ‘’Lidl Polska’’ 

ύκθσλα κε ην κέινο ηνπ Γ.. ηεο ‘’Lidl 

Polska’’ θ.Radosław Liberski, ε εηαηξεία 

θαηά ην η.ε., ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη ην 

δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηε Πνισλία, 

http://www.foodcare.pl/pl/pages/display/20
http://www.ambra.com.pl/ambra_group/activities_range
http://www.ambra.com.pl/ambra_group/activities_range
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κε επηπιένλ 30 θαζώο θαη 1 θέληξν δηαλνκήο 

(θνληά ζηελ πόιε Bydgoszcz), ελώ νη λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο εθηηκάηαη όηη ζα ππεξβνύλ ηηο 

2.000.  

Η εηαηξεία έσο ζήκεξα δηαζέηεη 500 

θαηαζηήκαηα θαη 7 θέληξα δηαλνκήο, ελώ 

απαζρνιεί 13.000 άηνκα. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζεκεηώλεηαη όηη ε 

εηαηξεία αλαθνίλσζε ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο 

ζηελ Πνισλία θαη ζην θιάδν ησλ βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ δεκηνπξγώληαο πξντόληα κε ηελ 

επσλπκία ‘’BioTrend’’ ζηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνληαη, νξγαληθά γηανύξηηα, γάια, 

βνύηπξν, καθαξόληα, ηζάτ θαη θαθέο. ύκθσλα 

κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο, ζηα επόκελα ρξόληα ζηελ 

Πνισλία, ζα παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αύμεζε 

ζηε δήηεζε βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ηα νπνία 

κέρξη ζηηγκήο θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά κεξίδην 

κόιηο 0,2% επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ελώ 

ζε άιιεο ρώξεο ηεο Γ.Δπξώπεο όπσο Γεξκαλία, 

Γαλία ή Διβεηία θαηαιακβάλνπλ πνζνζηά άλσ 

ηνπ 5%. 

 

Όμιλορ εζηιαηοπίων ηασείαρ εζηίαζηρ 

‘’AmRest’’ 

ύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ νκίινπ 

εηαηξεηώλ ηεο ‘’AmRest’’ (κεηαμύ άιισλ νη 

εηαηξείεο KFC, Burger King, Starbuck’s, Pizza 

Hut) θ. Henry McGovern, ε εηαηξεία ζα 

ζπλερίζεη ηελ επηζεηηθή ηεο πνιηηηθή ζηελ 

επξσπατθή αγνξά, εγθαηληάδνληαο επηπιένλ 90 

εζηηαηόξηα (ζεκεηώλεηαη όηη ζην ζύλνιν ηεο 

Κ.Α. Δπξώπεο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

θπξίσο ε ‘’AmRest’’, δηαζέηεη ζύλνιν 740 

θαηαζηεκάησλ) εθ ησλ νπνίσλ 20 ζα 

βξίζθνληαη ζηελ Πνισλία. 
 


