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1. Πξνϊόληα 

 Σήκαλζε ηξνθίκσλ 

 Η Πνισλία ηξίηνο κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζε ρψξεο εθηφο ΕΕ 

 Υπέξβαζε πνζφζησζεο παξαγσγήο γάιαθηνο 

2. Έξεπλεο αγνξάο 

 Παλεπξσπατθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

 Αχμεζε κεξηδίνπ πσιήζεσλ premium εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

 Αγνξά θαθέ 

 Αχμεζε θαηαλάισζεο ζακπάληαο θαη αθξσδψλ νίλσλ 

 Πηψζε ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ζπζθεπαζκέλεο δάραξεο 
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1. Πξνϊόληα 

 

ήκαλζε Σξνθίκωλ 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Υπεξεζίαο 

‘’Agricultural and Food Quality Inspection –

IJHARS-’’,απφ ηηο 13 Δεθεκβξίνπ η.ε., ηίζεηαη 

ζε ηζρχ θαη ζηελ Πνισλία, ν λένο θαλνληζκφο 

ηεο ΕΕ (ςεθίζζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011), ζε 

ζρέζε κε ηελ ζήκαλζε ζηηο εηηθέηεο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

Οη λέεο εηηθέηεο ζηνρεχνληαο ζηελ ελεκέξσζε 

θαη πξνζηαζία ηνπ επξσπαίνπ θαηαλαισηή, ζα 

πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξέζηεξε θαη 

ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ 

φπσο π.ρ. πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη, παξνπζία 

αιιεξγηνγφλσλ παξαγφλησλ θαη ρψξα 

πξνέιεπζεο. 

 

Η Πνιωλία ηξίηνο κεγαιύηεξνο εμαγωγέαο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ. 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, ε Πνισλία θαηά ην 2013, ήηαλ ν 

ηξίηνο κεγαιχηεξνο επξσπαίνο εμαγσγέαο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζε ρψξεο εθηφο ΕΕ. 

Κπξηφηεξεο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηεπζχλνληαη νη 

πνισληθέο εμαγσγέο είλαη ην Μπελίλ 

(εμήρζεζαλ πεξίπνπ 5.200 ηφλνη) θαη ην Φνλγθ-

Κνλγθ (εμήρζεζαλ πεξίπνπ 4.500 ηφλνη). 

 

Τπέξβαζε πνζόζηωζεο γάιαθηνο από ηελ 

Πνιωλία 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο 

‘’Agricultural Market Agency’’, ε Πνισλία θαη 

γηα ηελ πεξίνδν 2013/2014 ππεξέβε ηελ 

πνζφζησζε παξαγσγήο γάιαθηνο θαηά  1,6%, 

κε απνηέιεζκα ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

πξνζηίκνπ χςνπο 195 εθ.διφηπ (πεξίπνπ 49 

εθ.Επξψ) ζηελ ΕΕ. 

 

3.Έξεπλεο αγνξάο 

 

Παλεπξωπαϊθή κείωζε ηεο θαηαλάιωζεο 

θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ. 

Σχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε έξεπλα ‘’Freshfel 

Consumption Monitor΄΄ ηεο εηαηξείαο ‘’Freshfel 

Europe’’, ε νπνία θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

απφ ηηο 28 ρψξεο-κέιε ηεο ΕΕ, γηα ην 2012, 

πξνθχπηεη φηη ε παλεπξσπατθή θαηαλάισζε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ έθζαζε ζηα 387 

γξ/άηνκν/εκέξα, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 

8% έλαληη ηνπ 2011. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ 

έθζαζε ζπλνιηθά ζηα 168 γξ/άηνκν/εκέξα, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε έλαληη ηνπ 2011 θαηά 

12%, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε 

ιαραληθψλ έθζαζε ζπλνιηθά ζηα 219 

γξ/άηνκν/εκέξα, ζεκεηψλνληαο κείσζε 

έλαληη ηνπ 2011 θαηά 5%. 

Παξάιιεια ε παξαγσγή θαη νη εηζαγσγέο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ ΕΕ ησλ 28, 

βαίλνπλ κεηνχκελεο, ελψ αληίζεηα νη 

εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο βαίλνπλ 

ζεκαληηθά απμαλφκελεο, θαζψο ζεκείσζαλ 

αχμεζε θαηά 17% ζηα θξνχηα θαη θαηά 8% 

ζηα ιαραληθά (έλαληη ηνπ 2011). 

Σχκθσλα κε ηνλ θ.Philippe Binard, 

επηθεθαιήο ηεο ‘’Freshfel’’, ε Επξσπατθή 

Επηηξνπή αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο 

ρακειήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, 

απμάλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο δξάζεηο, ζην 

πξφγξακκα ζίηηζεο ζηα Σρνιεία απφ 90 ζε 

150 εθ. Επξψ θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηξφθηκα απφ 60 

ζε 200 εθ.Επξψ έσο ην 2020. 

 

Αύμεζε κεξηδίνπ πωιήζεωλ premium 

εκθηαιωκέλωλ λεξώλ 

Σχκθσλα κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ ‘’Zenith 

International’’, θαηά ην 2012, απμήζεθε 

παλεπξσπατθά ην κεξίδην πψιεζεο premium 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ (π.ρ. Evian, San 

Pellegrino) θζάλνληαο ζηα 10 δηο Επξψ 

πεξίπνπ, αμία πνπ ηζνδπλακεί ζην 10% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο πψιεζεο εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Πνισλία, ηα κεξίδηα 

premium εκθηαισκέλσλ λεξψλ, παξακέλνπλ 

αθφκε ζε ρακειά επίπεδα (πεξίπνπ 2-3% ηνπ 

ζπλφινπ), αιιά παξνπζηάδνπλ κεγάινπο 

ξπζκνχο αχμεζεο (κεηαμχ 7-9%), κε 

θπξηφηεξεο εδψ εηηθέηεο ηελ Voda Naturalna 

(http://www.vodanaturalna.pl) θαη ηελ 

Cisowianka Perlage 

(http://www.cisowianka.pl/perlage) .  

Σεκεηψλεηαη φηη ε ηηκή πψιεζεο ησλ 

παξαπάλσ θπκαίλεηαη θαηά κ.ν. ζηα 20 διφηπ 

(πεξίπνπ 5 Επξψ), ηελ ζηηγκή πνπ έλα απιφ 

εκθηαισκέλν λεξφ (ζπζθεπαζία ιίηξνπ) 

πσιείηαη θαηά κ.ν. ζηα πεξίπνπ 2 διφηπ ( 0,5 

Επξψ). 

 

Αγνξά θαθέ 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

‘’Euromonitor International’’, ε ζπλνιηθή 

αγνξά θαθέ (θφθθνη, ζηηγκηαίνο, θαςνχιεο) 

ζηελ Πνισλία έθζαζε θαηά ην 2013 ζε αμία 

http://www.vodanaturalna.pl/
http://www.cisowianka.pl/perlage
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ζηα 5,3 δηο διφηπ (πεξίπνπ 1,3 δηο Επξψ), ελψ 

γηα ηελ επφκελε δηεηία ππνινγίδεηαη αχμεζε 

θαηά 1-1,5%. 

 

Αύμεζε θαηαλάιωζεο ζακπάληαο θαη 

αθξωδώλ νίλωλ 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

‘’Euromonitor International’’, ε θαηαλάισζε 

αθξσδψλ νίλσλ ζηελ Πνισλία ζεκείσζε ην 

2013 αχμεζε θαηά 2% έλαληη ηνπ 2012, ελψ ε 

θαηαλάισζε ζακπάληαο ζεκείσζε αχμεζε θαηά 

20%. 

Τν ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο αθξσδψλ νίλσλ 

θαη ζακπάληαο ζηε Πνισλία έθζαζε ζηα  3,5 εθ. 

ιίηξα εθ ησλ νπνίσλ ηα 350.000 ιίηξα αθνξνχλ 

ζηελ θαηαλάισζε ζακπάληαο (πεξίπνπ ην 10% 

ηνπ ζπλφινπ). 

Η ζεκαληηθή άλνδνο ζηελ θαηαλάισζε 

ζακπάληαο –ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί 

κε δηςήθηα λνχκεξα θαη ην 2014-, νθείιεηαη ζην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ πνισλψλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηελ δνθηκή πξντφλησλ 

πνιπηειείαο. 

 

Πηώζε ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο 

ζπζθεπαζκέλεο δάραξεο 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο 

‘’Agricultural Market Agency’’, ζπλερίδεηαη ε 

πηψζε ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο δάραξεο 

θαη ηνλ Φεβξνπάξην η.ε.. Η ηηκή πψιεζεο 

(ζπζθεπαζία θηινχ) ζεκείσζε πηψζε θαηά 1% 

έλαληη ηνπ Ιαλνπαξίνπ η.ε. θαη πηψζε 30% 

έλαληη ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2013 θαη έθζαζε ζηα 

2,33 διφηπ –πεξίπνπ 0,6 Επξψ- 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

 

 


