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1. Γενικά Στοιχεία για την πολωνική οικονομία 

Μετά από μια περίοδο σταθερά υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, η πολωνική οικονομία 

δοκιμάστηκε μεν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης κατά την τελευταία τριετία, παρέμεινε 

όμως σε θετικό έδαφος. Οι σταθερά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας ήσαν, 

κατά μία έννοια, η ανταμοιβή για την επώδυνη αλλά επιτυχημένη μετάβαση από τον κεντρικό 

σχεδιασμό στο σύστημα της οικονομίας της αγοράς τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, τα τελευταία 

χρόνια, η Πολωνία σημειώνει τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από το σύνολο των κρατών της 

περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δείχνοντας ότι πληροί τις προδιαγραφές για 

την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων που χρηματοδοτούν την εγχώρια ανάπτυξη. Στην 

προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος σημαντικών επενδυτών, η χώρα έχει σύμμαχο την 

μεγάλη εσωτερική αγορά της. 

Βασικοί πυλώνες της πολωνικής οικονομίας υπήρξαν παραδοσιακά η βιομηχανική και η αγροτική 

παραγωγή, ενώ τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι δύο συγκεκριμένοι τομείς παραχώρησαν σταδιακά 

έδαφος στον τομέα των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής της εγχώριας αγοράς και 

των αναγκών της. 

Το επίπεδο των πολωνικών εισοδημάτων συγκλίνει σταδιακά με εκείνο των πλουσιότερων χωρών 

της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο 

αναδυόμενων οικονομιών άλλων χωρών. Τα επόμενα έτη, η μεγέθυνση του ΑΕΠ, σε συνδυασμό 

με τον αργό ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ / 

κεφαλή. Η Πολωνία έχει τις δυνατότητες να αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες αγορές της 

Ευρώπης και -εφόσον το ΑΕΠ της συνεχίσει να μεγεθύνεται με ικανοποιητικό ρυθμό-, αυτό 

μπορεί να καταστεί εφικτό εντός της επόμενης δεκαετίας. Καταλυτική υπήρξε, επίσης η επίδραση 

της εισδοχής της χώρας στην ΕΕ το 2004, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική της 

ανάπτυξη, είτε με την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, είτε με την χρηματοδότηση έργων 

υποδομών, είτε με το άνοιγμα των ευρωπαϊκών/διεθνών αγορών για τις πολωνικές επιχειρήσεις.  

http://www.agora.mfa.gr/pl101
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Σημειώνεται ότι το 2003 (έναν χρόνο πριν από την εισδοχή στην ΕΕ) το Π/ΑΕΠ κατά κεφαλήν 

ήταν 22.000 Ζλότυ, ενώ το 2013 ανήλθε στα 42.000 Ζλότυ. Το 2004, ο μέσος μηνιαίος μεικτός 

μισθός ήταν 2.377 Ζλότυ, ενώ το 2014 είναι 3.856 Ζλότυ (περίπου 940 Ευρώ). Ο κατώτατος 

μισθός αυξήθηκε από τα 824 Ζλότυ (2004) στα 1.680 Ζλότυ –περίπου 410 Ευρώ- (2014). Τα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετήσει οι Πολωνοί σε τράπεζες και άλλους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς αυξήθηκαν από τα 535 δισ. (2004) στα 1.500 δισ. Ζλότυ 

(2013). Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε από τα 75 (2004) στα 77 (2013) έτη. Στην αγορά 

εργασίας, τον Φεβρουάριο του 2004, το ποσοστό ανεργίας ήταν 20,6%, ενώ σήμερα είναι κοντά 

στο 10%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν από τα 37 δισ. Ευρώ το 2003 στα 152,8 δισ. το 2013 και οι 

εισαγωγές από τα 46 δισ. (2003) στα 155 δισ. (2013). 

Κρίσιμες παράμετροι για την ανάπτυξη της πολωνικής οικονομίας στο εγγύς και στο απώτερο 

μέλλον θεωρούνται: η αναβάθμιση των εγχώριων υποδομών, η προσέλκυση όχι μόνο 

περισσότερων αλλά και ποιοτικότερων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η υλοποίηση πρόσθετων 

μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της βαριάς βιομηχανίας, 

η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα (μέσω της αναζήτησης αγορών εκτός ΕΕ), η 

συνεχιζόμενη εισροή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 

και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης μέσω της ενίσχυσης των 

εισοδημάτων και η προοπτική της υιοθέτησης του Ευρώ. 

2. Δημογραφικά Στοιχεία 

Η Πολωνία έχει πληθυσμό 38,5 εκατομμύριων και δείκτη πυκνότητας πληθυσμού της τάξης των 

123 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Σύμφωνα με το μέγεθος του πληθυσμού της, η 

Πολωνία είναι η 6η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 34η μεγαλύτερη διεθνώς. 

Διοικητικά, η επικράτεια διαιρείται σε 16 περιφέρειες, 379 επαρχίες και 2.478 δήμους και 

κοινότητες. 

Εκτός από την πρωτεύουσα Βαρσοβία (Warszawa), που έχει περίπου 2 εκ. κατοίκους, οι 

μεγαλύτερες πόλεις είναι οι: 

- Κρακοβία (Kraków) με 758.000 κατοίκους 

- Ουτζ (Łódź) με 718.000 κατοίκους 

- Βρότσλαβ (Wrocław) με 631.000 κατοίκους 

- Πόζναν (Poznań) με 550.000 κατοίκους 

- Γκτανσκ (Gdańsk) με 460.000 κατοίκους  

- Szczecin (408.000) 

- Bydgoszcz (361.000) 

- Lublin (347.000) και 

- Katowice (307.000)  

Σημειώνουμε επίσης ότι εξαιρετικά υψηλός είναι ο δείκτης αποκέντρωσης του πληθυσμού, καθώς 

στις παραπάνω 10 μεγαλύτερες πολωνικές πόλεις διαβιεί μόλις το 15% του συνολικού 

πληθυσμού. 

3. ΑΕΠ- Επίπεδα Εισοδήματος 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις για το έτος 2013 (CIA World Factbook), η διάρθρωση του πολωνικού 

ΑΕΠ έχει ως εξής: γεωργία 4%, βιομηχανία 33,3% και υπηρεσίες 62,7%, ενώ το απασχολούμενο 

εργατικό δυναμικό ανά κλάδο έχει ως εξής: 12,9% στη γεωργία, 30,2% στη βιομηχανία και 57% 

στις υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αξία του μεν ονομαστικού ΑΕΠ ανήλθε το 

2013 στα 388,7 δισ. Ευρώ, του δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 10.100 Ευρώ. Το πολωνικό κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου, αφού, σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Τράπεζα (2014), αντιστοιχεί στο 67% αυτού (έναντι 43% το 1995 και 48% το 2000). 

Σημαντικές εισοδηματικές αποκλίσεις παρατηρούνται μεταξύ της περιφέρειας της «πλούσιας» 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βαρσοβία
http://en.wikipedia.org/wiki/Kraków
http://en.wikipedia.org/wiki/Łódź
http://en.wikipedia.org/wiki/Wrocław
http://en.wikipedia.org/wiki/Poznań
http://en.wikipedia.org/wiki/Gdańsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Szczecin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
http://en.wikipedia.org/wiki/Lublin_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Katowice
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περιφέρειας της πρωτεύουσας Βαρσοβίας, των καλύτερα συνδεδεμένων με την υπόλοιπη Ε.Ε. 

δυτικών περιφερειών και των φτωχότερων ανατολικών περιφερειών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (ΑΕΠ/κεφαλή εκφραζόμενο σε όρους αγοραστικής δύναμης, 

κατά το 2012), προκύπτει ότι η μοναδική πολωνική περιφέρεια η οποία βρίσκεται στα επίπεδα του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου, είναι αυτή της Mazowieckie (102%) περιφέρεια της πρωτεύουσας 

Βαρσοβίας. Οι υπόλοιπες 15 πολωνικές περιφέρειες υστερούν σημαντικά του μ.ό της 

Mazowieckie, καθώς 3 περιφέρειες βρίσκονται μεταξύ 65-70% του κοινοτικού μέσου όρου, 7 

περιφέρειες βρίσκονται μεταξύ 52-60% του κοινοτικού μ.ό., ενώ 5 πολωνικές περιφέρειες 

συγκαταλέγονται στις φτωχότερες της Ευρώπης καθώς τα επίπεδα ανάπτυξής τους βρίσκονται 

μεταξύ 42-50% του κοινοτικού μ.ό. (Warminsko Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie,  

Swietokrzyskie και Podlackie, όλες στα ανατολικά της χώρας). Για λόγους σύγκρισης με τα 

αντίστοιχα ελληνικά δεδομένα, ας σημειωθεί ότι καμία από τις 13 ελληνικές περιφέρειες δεν 

βρίσκεται κάτω από το 61% του κοινοτικού μ.ό.. 

4.Γενικές τάσεις λιανεμπορίου-χονδρεμπορίου 

Παρά τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, οι τομείς λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου στην 

Πολωνία κινήθηκαν αυξητικά, τόσο όσον αφορά τις πωλήσεις εντός καταστημάτων όσο και τις 

πωλήσεις μέσω των ανοικτών αγορών. Η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για βασικά αγαθά, καθώς 

και η συνεχιζόμενη εξάπλωση των αλυσίδων λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια, συνέτειναν στο 

προηγούμενο θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα όμως, παρατηρήθηκε ότι εντείνεται η στροφή των 

καταναλωτών προς φθηνότερα προϊόντα, καθώς επίσης και ότι μερίδα των καταναλωτών 

αναβάλλει τις αγορές που αφορούν μη-βασικά προϊόντα. 

Στη διαρκώς αναβαθμιζόμενη πολωνική αγορά των 38,5 εκ. δυνητικών καταναλωτών, 

πολυπληθέστερη αγορά της ΚΑ Ευρώπης, ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος, 

δεδομένης της συστηματικής δραστηριοποίησης πολλών εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων, που 

διεκδικούν με αξιώσεις μερίδιο των υποσχόμενων επιμέρους αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι εκπτωτικές αλυσίδες (π.χ. Biedronka, Lidl), φαίνεται να κερδίζουν σημαντικό έδαφος, καθώς 

τις επισκέπτονται όλο και περισσότεροι καταναλωτές, καθώς θεωρούν ότι η σχέση 

ποιότητας/τιμής είναι πολύ καλύτερη στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δίνοντας παράλληλα 

ιδιαίτερη σημασία στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση. 

Η πορεία των πωλήσεων μέσω διαδικτύου εμφανίζει σημαντική αύξηση καθώς οι καταναλωτές 

επωφελούνται από τη δυνατότητα παραγγελιών σε χαμηλότερη τιμή, καθώς και από τη 

δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων στο σπίτι. 

Οι πολυεθνικές εταιρείες όπως π.χ. η Jeronimo Martins Polska (Biedronka, πορτογαλικών 

συμφερόντων),η Tesco Polska (αγγλικών συμφερόντων) και η Auchan Polska (γαλλικών 

συμφερόντων) εμφανίζονται ως οι αδιαφιλονίκητοι leaders της εδώ αγοράς, βασιζόμενοι στην 

τεχνογνωσία τους, στα μεγάλα κεφάλαια που διαθέτουν για νέες επενδύσεις, στην πολύ μεγάλη 

ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων και στις συνεχείς προωθητικές ενέργειες υποστήριξης των 

προϊόντων. 

Στη Πολωνία υπολογίζεται ότι λειτουργούν άνω των 40 αλυσίδων Super Market, εκ των οποίων 

περίπου οι 15 διαθέτουν καταστήματα σε όλη την πολωνική επικράτεια, ενώ οι υπόλοιπες είτε 

λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε τοπικό επίπεδο. Αναφορικά με την τάξη μεγέθους των 

μεγαλυτέρων αλυσίδων σημειώνεται ότι, το Biedronka λειτουργεί με πάνω από 2400 

Supermarkets στο σύνολο της πολωνικής επικράτειας, το Tesco λειτουργεί με πάνω από 430 

Supermarkets, το Carrefour λειτουργεί με πάνω από 75 Hypermarkets και 280 Supermarkets, το 

δε γερμανικό Real λειτουργεί με πάνω από 55 Hypermarkets. 

Παράλληλα και όσον αφορά την στρατηγική ανάπτυξης των καταστημάτων τους, η αλυσίδα 

Biedronka, η οποία είναι και ο leader της εδώ αγοράς, λειτουργεί με πολύ μικρά σε μέγεθος 

καταστήματα (περίπου 200-300 τ.μ.) τα οποία όμως βρίσκονται σε όλα τα κεντρικά σημεία των 

μεγάλων πολωνικών πόλεων. Τo Tesco και το Auchan λειτουργούν με πολύ μεγάλα καταστήματα 

(άνω των 2.000 τ.μ.) τα οποία βρίσκονται στη περιφέρεια των μεγάλων πόλεων, ενώ το Carrefour 
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λειτουργεί με πολύ μικρά καταστήματα σε κεντρικά σημεία των πόλεων, με μεγαλύτερα (500-600 

τ.μ.) σε κάποια σημεία και με τα hypermarkets στην περιφέρεια των πόλεων. 

Σημειώνουμε, επίσης ότι, σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, τα Supermarkets λειτουργούν 7 

ημέρες την εβδομάδα (ωράριο 8-21 καθημερινά, 9-20 το Σαββατοκύριακο). 

5. Κύκλος Εργασιών- Καταναλωτικές συνήθειες 

Το 2013, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εμπορίου καταναλωτικών αγαθών άγγιξε τα 170 

δισ. Ευρώ (+5% από το 2012). Αυτή η επίδοση σηματοδότησε, κατά την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία (GUS), το τέλος μιας διετούς περιόδου μειωμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι 

αυξήσεις του κύκλου εργασιών καταγράφηκαν και στα έτη 2011 και 2012, αλλά οι 

αποπληθωρισμένες τιμές έδειχναν ότι η εξέλιξη ήταν κατά τι αρνητική. Για το 2014 προβλέπεται 

συνέχιση της θετικής εξέλιξης των μεγεθών, ενώ στο Α΄ εξάμηνο τ.έ. οι καταναλωτικές δαπάνες 

αυξήθηκαν κατά 3%. 

Εξέλιξη Λιανεμπορίου 

Έτος 2010  2011  2012  2013  

Κύκλος εργασιών (εκ. Ευρώ)  148.436,3  156.804,1  161.539,1  169.904,0  

Κύκλος εργασιών (εκ. Ζλότυ)  592.958,4  646.127,1  675.992,6  
(εκτίμηση) 

713.172,2 

Μεγέθυνση (%)  1,7  9,0  4,6  5,5  

Εξέλιξη κύκλου εργασιών  

(σταθερές τιμές, έτος βάσης = 100) 
105,4  99,7  99,1  104,6  

Συναλλαγματική ισοτιμία (Ζλότυ / 1 

Ευρώ)  
3,9947  4,1206  4,1847  4,1975  

Πηγές: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

Στα τέλη του 2012 υπήρχαν στην Πολωνία περίπου 357.000 λιανεμπορικά καταστήματα (+3,6%). 

Εδώ και χρόνια, η κυρίαρχη τάση ευνοεί τη λειτουργία μεγαλύτερων καταστημάτων. Έτσι, το 

ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα μικρότερα καταστήματα (<100 τ.μ.) στο σύνολο της 

επιφάνειας εμπορικής χρήσης μειώθηκε από 61% το 2005 στο 46% το 2012. Στο ίδιο διάστημα, 

τα καταστήματα με εμβαδόν μεγαλύτερο των 400 τ.μ. αύξησαν το μερίδιό τους κατά 50%. 

Στο λιανεμπόριο τροφίμων δραστηριοποιούνται πάνω από 100.000 καταστήματα, καθώς οι 

πολωνικές αγοραστικές συνήθειες διαφέρουν από εκείνες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Nielsen (“ShopperTrends”), ο μέσος Πολωνός ψωνίζει τουλάχιστον κάθε δεύτερη 

ημέρα στο μικρό κατάστημα της γειτονιάς του και μία ή δύο φορές την εβδομάδα επισκέπτεται 

ένα από τα λεγόμενα “convenience stores”.  

Σύμφωνα με την Πολωνική Οργάνωση Εμπορίου και Διανομής (POHiD), σε αντίθεση με τους 

Αμερικανούς, τους Γερμανούς ή τους Άγγλους, στους Πολωνούς δεν αρέσουν οι μεγάλες/μαζικές 

αγορές. Προτιμούν να αγοράζουν σε καθημερινή βάση μέχρι δέκα προϊόντα από το (μικρό) 

κατάστημα της προτίμησής τους. Ακόμη και στις υπεραγορές (hypermarkets/supermarkets), οι 

περισσότεροι πελάτες πραγματοποιούν, κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αγορές αξίας έως 100 

Ζλότυ (περίπου € 25). 

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας real estate DTZ, που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Gazeta 

Wyborcza, στα τέλη του 2013 υπήρχαν στις 15 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας περισσότεροι από 

4.100 ενοικιαστές, στα μισθωμένα ακίνητα των οποίων λειτουργούσαν 16.200 εμπορικά 

καταστήματα. Ιδιαίτερα σημαντική εκτιμάται ότι υπήρξε, τα τελευταία χρόνια, η επίδραση της 

ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν στην 

απαραίτητη αναπροσαρμογή του περιεχομένου και της μορφής της προσφοράς 

προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και στην αναπροσαρμογή του περιβάλλοντος και της εικόνας των 

καταστημάτων. 

Σύμφωνα με την KPMG, ο Πολωνός καταναλωτής επιλέγει ολοένα συχνότερα καταστήματα που 

προσφέρουν προϊόντα με βάση το πρότυπο «Πρωινό – Μεσημεριανό - Δείπνο». Αυτό σημαίνει 

ότι αγοράζει συχνότερα αλλά μικρότερες ποσότητες, δίνοντας προτεραιότητα στα φρέσκα 

http://www.nielsen.com/pl/pl.html
http://www.pohid.pl/
http://www.dtz.com/
http://wyborcza.pl/
http://wyborcza.pl/
http://www.kpmg.pl/
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προϊόντα. Σε αυτές τiς μεταβολές οφείλεται και η σταδιακή – αλλά ευδιάκριτη – προσέγγιση των 

καταστημάτων discount στις πρακτικές των supermarkets (μεγαλύτερη γκάμα προσφερόμενων 

προϊόντων, περισσότερα φρέσκα προϊόντα, επιφάνεια καταστήματος 500-600 τ.μ.). Η εν λόγω 

τάση επιβεβαιώνεται και από συναφείς έρευνες αγοράς (GfK, IBRKK Institute for Market, 

Consumption and Business Cycles Research).  

Έτσι, φαίνεται ότι, στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία 

ενός καταστήματος δεν θα είναι μόνο η τιμή πώλησης αλλά πρωτίστως η «άνετη αγοραστική 

διαδικασία». Η τελευταία συνδυάζει τη διάνυση μικρών αποστάσεων, τη μικρή διάρκεια της 

αγοραστικής διαδικασίας και την πρόσβαση σε γκάμα προϊόντων που αντιστοιχεί στις 

προτιμήσεις του καταναλωτή. Προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτήν την τάση, τα καταστήματα 

προσανατολίζονται πλέον συχνότερα στην ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών πελατών, στη 

βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών, καθώς και σε 

εξατομικευμένες προσφορές. 

Πάντως, όπως επεσήμανε πρόσφατα σε δηλώσεις του και ο οικονομικός δ/ντής της Jeronimo 

Martins Polska (στην οποία ανήκει η επιτυχημένη αλυσίδα discount Biedronka) N. Sereno, «οι 

Πολωνοί αποφασίζουν προπάντων με κριτήριο την τιμή και την ποιότητα και αυτό δεν πρόκειται 

να αλλάξει». Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς PMR, οι καταναλωτές εκφράζουν 

σαφή προτίμηση για τα φρέσκα προϊόντα, εξ ου και η αυξημένη επισκεψιμότητα των 

εβδομαδιαίων λαϊκών αγορών, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Σε ποσοστό 50% οι καταναλωτές 

αγοράζουν φρούτα και λαχανικά από τις λαϊκές αγορές, ενώ το 30% τις προτιμά και για την αγορά 

ρουχισμού. Η Πολωνία κατατάσσεται δεύτερη στην ΕΕ, μετά από την Ιταλία, με κριτήριο το 

ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι αγορές (τα ψώνια) από συγκροτημένες (λαϊκές ή μη, 

στεγασμένες ή υπαίθριες) αγορές επί του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών. Σύμφωνα με την 

Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), το τελευταίο ανέρχεται στο 1,7%. Στη χώρα λειτουργούν 

περίπου 2.200 μόνιμες αγορές και περισσότερες από 6.500 εποχικές. 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα της PMR σχετικά με το πολωνικό λιανεμπόριο τροφίμων 

(2014), περισσότερες από τις μισές αγορές τροφίμων πραγματοποιούνται σε καταστήματα 

μεγάλου εμβαδού. Στην ίδια έρευνα, επισημαίνεται ότι η επέκταση των μεγαλύτερων αλυσίδων 

θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη και ότι στα καταστήματα με τη μορφή “hypermarket”, 

“supermarket” και “κατάστημα discount” θα αντιστοιχεί αυξανόμενο μερίδιο των πωλήσεων. 

6. Κυριότεροι όμιλοι Λιανεμπορίου-Χονδρεμπορίου 

Κυριότεροι Όμιλοι Πολωνικού Λιανεμπορίου (2012) 

Όμιλος 

Κύκλος 

εργασιών 

2011  

(€ εκ.) 

Κύκλος 

εργασιών 

2012  

(€ εκ.) 

Μετα-

βολή 

2012/ 

2011 

Αριθμός 

Hyper-

markets 

(Πολύ 

Μεγάλων 

Καταστη-

μάτων)  

Αριθμός 

Supermarkets 

Αριθμός 

Καταστη

-μάτων 

Discount  

Jeronimo Martins 

Polska  
6.136,3  6.908,0  14,3%    2.400  

Grupa Eurocash  2.422,1  3.961,0  66,1%   11.600   

Carrefour w 

Polsce  
2.171,0  1.809,1  -15,4%  95  583   

Auchan Polska  1.583,5  1.565,2  0,4%  28    

GK Specjal  968,5  1.137,9  19,3%   4.040   

Grupa 

Muszkieterow  
1.019,3  1.111,2  10,7%   300   

POLOmarket  800,9  853,1  8,2%   420   

Zabka Polska  685,7  790,2  17,0%   3.300   

Πηγή: Polityka “Lista 500” 

 

http://www.gfk.com/pl/Strony/default.aspx
http://ibrkk.pl/lang/en
http://www.pmr.pl/
http://stat.gov.pl/
http://www.pmr.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://eurocash.pl/eng/
http://www.carrefour.pl/
http://www.carrefour.pl/
http://www.auchan.pl/
http://www.specjal.com.pl/
http://www.muszkieterowie.pl/
http://www.muszkieterowie.pl/
http://www.polomarket.pl/en/
http://zabka.pl/pl
http://www.lista500.polityka.pl/
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Συνολικός Κύκλος Εργασιών Λιανεμπορίου Τροφίμων  

ανά Τύπο Καταστήματος  

(δισ. Ζλότυ) 

Τύπος καταστήματος 2013 
2014 

(εκτίμηση) 

Μεταβολή 2014/2013 

(%) 

Discount 42,2 45,3 +6,8 

Μικρό κατάστημα 48,4 43,9 -10,2 

Supermarket 29,7 30,8 +3,7 

Hypermarket 28,7 28,3 -1,4 

Convenience-Store 24,4 25,8 +5,3 

Πηγή: Euromonitor International 

Οι αλυσίδες καταστημάτων πώλησης τροφίμων έχουν εξίσου φιλόδοξα σχέδια επέκτασης. Η 

τελευταία μεγάλη εγχώρια αλυσίδα supermarket “Polomarket” επιθυμεί να αυξήσει τον κύκλο 

εργασιών της από τα 900 εκ. Ευρώ στα 1,5 δισ. Ευρώ εντός της επόμενης τριετίας, στόχος που θα 

επιδιωχθεί τόσο με το άνοιγμα νέων καταστημάτων, όσο, κυρίως, μέσω της εξαγοράς 

υφιστάμενων. Η  Grupa Muszkieterow στοχεύει, με τη σειρά της, σε αύξηση του αριθμού των 

καταστημάτων franchise που διαθέτει (με τα εμπορικά σήματα Intermarche και Bricomarche) από 

τα 300 σήμερα στα 800 έως το 2020. 

Η αλυσίδα “convenience stores” Zabka Polska πρόκειται να εγκαινιάσει εντός του 2014 εξακόσια 

καταστήματα που θα λειτουργούν με τα εμπορικά σήματα Zabka και Freshmarket, ενώ η 

Jeronimo Martins Polska, με 2.400 καταστήματα discount και το πυκνότερο δίκτυο 

καταστημάτων στην Πολωνία, στοχεύει στο άνοιγμα 600 νέων καταστημάτων έως το τέλος του 

2015, τα οποία όμως δεν θα ακολουθούν το μοντέλο οργάνωσης των υφιστάμενων καταστημάτων 

της αλυσίδας.  

Η Jeronimo Martins Polska διαθέτει ήδη 36 καταστήματα franchise σε περιοχές με λιγότερους 

από 2.500 κατοίκους και ενδιαφέρεται για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τύπου 

καταστήματος, καθώς, στις μικρές τοπικές κοινωνίες, η καθημερινή παρουσία του ιδιοκτήτη 

επιτρέπει, κατά κανόνα, την καλύτερη προσαρμογή του εμπορεύματος στις ιδιαιτερότητες της 

τοπικής ζήτησης. Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Puls Biznesu, η Jeronimo 

Martins εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μικρότερων καταστημάτων (200 τ.μ.) στις μεγάλες 

πόλεις, αφού στις τελευταίες δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος χώρος για μεγάλα καταστήματα αλλά, 

την ίδια στιγμή, υπάρχουν περιθώρια εμπορικής παρουσίας. 

Η προαναφερθείσα αλλαγή στον τρόπο σκέψης των επιχειρηματιών του κλάδου επιταχύνεται από 

τον προβληματισμό που προκαλεί η υποχώρηση των πωλήσεων, κυρίως των hypermarkets. Από 

την άλλη πλευρά, οι όποιες σχεδιαζόμενες αλλαγές λαμβάνουν, αναγκαστικά, υπ’ όψιν τις 

μεταβαλλόμενες αγοραστικές συνήθειες. Οι Πολωνοί καταναλωτές ψωνίζουν συνήθως είτε σε 

καταστήματα που βρίσκονται κοντά στις καθημερινές διαδρομές τους, κατά προτίμηση κοντά 

στην κατοικία τους, είτε σε εμπορικά κέντρα, όπου αγοράζουν τρόφιμα παράλληλα με τη 

διεκπεραίωση άλλων υποθέσεων και την πραγματοποίηση και άλλων συναλλαγών. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι τα μικρά καταστήματα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να 

αντιστρέψουν τη σημερινή καθοδική πορεία τους τα επόμενα έτη. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Zabka Polska, κ. J.Roszyk, στην οικονομική εφημερίδα 

Puls Biznesu, ο ανταγωνισμός στην αγορά είναι τόσο έντονος, ώστε επιχειρήσεις με τζίρο 

μικρότερο του ενός δισ. Ζλότυ ίσως να μην έχουν σοβαρές πιθανότητες εδραίωσης της θέσης 

τους, απέναντι σε μεγαθήρια – ιδίως απέναντι στις αλυσίδες discount – που κάνουν τζίρους 

δισεκατομμυρίων. Στο ίδιο πνεύμα, η KPMG εκτιμά ότι, μακροπρόθεσμα, το 90% των 

συναλλαγών του λιανεμπορίου είναι πιθανό να πραγματοποιείται μέσω των αλυσίδων 

καταστημάτων, καθώς τα μεμονωμένα καταστήματα εκτοπίζονται ή επιλέγουν να ενταχθούν σε 

αλυσίδες franchise. 

Η αξία των λιανικών πωλήσεων ανά κατάστημα, τόσο στην περίπτωση των τροφίμων, όσο και 

στην περίπτωση των ενδυμάτων αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο επόμενο χρονικό 

διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς PMR. Η σημασία των αλυσίδων 

http://www.polomarket.pl/en/
http://www.muszkieterowie.pl/
http://www.zabka.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://www.pb.pl/
http://www.pmr.pl/
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είναι και σε αυτή την περίπτωση μεγάλη και αυξανόμενη, αφού το μερίδιό τους στον συνολικό 

κύκλο εργασιών του κλάδου θα διαμορφωθεί στο 45% το 2014, από 31% το 2010. 

Από πού αγοράζουν ενδύματα οι Πολωνοί; 

(πιθανές πολλαπλές απαντήσεις) 

Τύπος καταστήματος 2013 2014 

Κατάστημα γνωστού εμπορικού σήματος σε Εμπορικό Κέντρο 64% 60% 

Κατάστημα που δεν ταυτίζεται με συγκεκριμένο εμπορικό σήμα 34% 34% 

Αγορές 28% 30% 

Hypermarket 19% 18% 

Κατάστημα αθλητικών ειδών 16% 17% 

Online Κατάστημα 14% 16% 

Κατάστημα μεταχειρισμένων προϊόντων (second-hand) 14% 15% 

Κατάστημα Discount 11% 15% 

Πηγή: PMR 

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Experian, ευδιάκριτη είναι η τάση των Πολωνών 

καταναλωτών να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε δραστηριότητες όπως η βόλτα στα καταστήματα 

και το «χάζεμα στις βιτρίνες» (“window shopping”), τάση που συνοδεύεται από τη στροφή σε 

στοχευμένες αγοραστικές κινήσεις. Έτσι, μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των επισκεπτών των 

εμπορικών κέντρων (-6% το 2014). Μέρος των καταναλωτών που γυρνούν την πλάτη τους στα 

εμπορικά κέντρα στρέφεται στο διαδικτυακό εμπόριο.  

Παρήγορο για τους επιχειρηματίες των εμπορικών κέντρων αποτελεί το γεγονός ότι η αγοραστική 

δαπάνη/άτομο κινείται ανοδικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Πολωνικού Συμβουλίου Εμπορικών 

Κέντρων PRCH, η μέση ετήσια δαπάνη του Πολωνού καταναλωτή στα εμπορικά κέντρα 

αυξήθηκε κατά 30% την τελευταία πενταετία, ανερχόμενη περίπου στα 700 Ευρώ το 2012. 

Εξέλιξη Χονδρεμπορίου 

Έτος 2010  2011  2012  

Κύκλος εργασιών (εκ. Ευρώ)  212.404,0  229.780,4  234.294,5  

Κύκλος εργασιών (εκ. Ζλότυ)  848.490,2  946.833,2  980.452,1  

Μεγέθυνση (%)  11,4  11,9  3,6  

Συναλλαγματική ισοτιμία (Ζλότυ / 1 Ευρώ)  3,9947  4,1206  4,1847  

Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 

Σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας OC&C, οι Πολωνοί προτιμούν να ψωνίζουν 

σε εξειδικευμένα καταστήματα και είναι ολοένα διστακτικότεροι όσον αφορά στις αγορές 

προϊόντων από πολυθεματικά καταστήματα (υπεραγορές / supermarkets / πολυκαταστήματα). 

Επίσης, τείνουν να προτιμούν τις επιχειρήσεις που συνδέουν αποτελεσματικά – και με τρόπο 

ολοκληρωμένο – τη διαδικτυακή παρουσία τους με τα συμβατικά καταστήματά τους (φυσική 

παρουσία).  

Οι τρεις κορυφαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις της χώρας είναι η διαδικτυακή Allegro 

(http://allegro.pl/ ), η γερμανικών συμφερόντων Rossmann (http://www.rossmann.com.pl/ ) με 

945 καταστήματα και η σουηδικών συμφερόντων IKEA http://www.ikea.com/pl/pl/ ) με 8 

καταστήματα . Η αλυσίδα ηλεκτρονικών RTV Euro AGD (http://www.euro.com.pl/ ) με 212 

καταστήματα, αναρριχήθηκε στη 10η θέση (από 28η πέρυσι) της σχετικής κατάταξης, χάρις στο 

βολικό μοντέλο πωλήσεών της “click-and-collect”. Ο ιστότοπος δημοπρασιών Allegro ήταν 

πρώτος στις κατηγορίες αξιολόγησης της έρευνας που σχετίζονταν με τα κριτήρια «χαμηλή τιμή», 

«ευρεία προσφορά», «ανταπόκριση προϊόντων στις ανάγκες των πελατών», «σχέση ποιότητας-

τιμής». Η αλυσίδα καταστημάτων πώλησης φαρμακευτικών και καλλυντικών Rossmann ήταν 

πρώτη στις κατηγορίες «ποιότητα υπηρεσιών» και «εμπιστοσύνη πελατών». Η Super-Pharm 

(http://www.superpharm.pl/strona/o-nas ) του ίδιου κλάδου, ήταν πρώτη στην κατηγορία 

«ποιότητα προϊόντων», ενώ η αλυσίδα supermarkets Alma (http://www.almamarket.pl/en)  με 44 

καταστήματα, ήταν πρώτη στην κατηγορία “look and feel”. Θετικά αποτιμούν οι καταναλωτές την 

προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμα και όταν ψωνίζουν από αλυσίδες ή 

αγοράζουν τυποποιημένα προϊόντα. Για παράδειγμα, τα κοσμηματοπωλεία Pandora 

http://www.pmr.pl/
http://www.experian.com.pl/
http://www.prch.org.pl/
http://www.occstrategy.com/partners?region=840f49573e944804944c98ba84668a1e
http://allegro.pl/
http://allegro.pl/
http://www.rossmann.com.pl/
http://www.rossmann.com.pl/
http://www.ikea.pl/
http://www.ikea.com/pl/pl/
http://www.euro.com.pl/
http://www.euro.com.pl/
http://www.superpharm.pl/
http://www.superpharm.pl/strona/o-nas
http://www.almamarket.pl/
http://www.almamarket.pl/en
http://www.pandora.net/pl-pl
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(http://www.pandora.net/pl-pl ), που δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσει κανείς ένα κόσμημα 

σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του, αναρριχήθηκαν στη 13η θέση της κατάταξης, από 26η 

πέρυσι, ενώ οι (ανταγωνίστριες της Pandora) Apart και Kruk έπεσαν στην 5η (από 1η) και στην 

43η  (από 29η) θέση αντίστοιχα.  

Οι ανατροπές στο λιανεμπόριο δεν θα αφήσουν, ασφαλώς, ανεπηρέαστο το χονδρεμπόριο. 

Σύμφωνα με την εταιρεία επιχειρηματικής/οικονομικής πληροφόρησης Bisnode D&B Polska, 

στον εν λόγω τομέα δραστηριοποιούνταν στα τέλη του 2013 σχεδόν 35.000 επιχειρήσεις. Στις 

μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (>50 εργαζόμενοι) αντιστοιχούσε πάντως λιγότερο από το 50% 

του κύκλου εργασιών του κλάδου. Αναπόφευκτη φαίνεται ότι θα είναι η συγκεντροποίηση, με την 

έννοια της απορρόφησης μικρών τοπικών επιχειρήσεων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με έρευνα των DNB Bank Polska και Deloitte, η αγορά θα μεγεθυνθεί περαιτέρω το 

2014, χάρις στην αυξημένη εξωτερική ζήτηση. 

Επιλεγμένοι Όμιλοι Χονδρεμπορίου 

Όμιλος 
Κύκλος εργασιών 

(εκ. Ευρώ) 2011  

Κύκλος εργασιών 

(εκ. Ευρώ) 2012  

Μεταβολή 

2012/2011 (%)  

Metro Group w Polsce  4.174,1  3.574,9  -13,0  

Grupa Eurocash S.A.  2.422,1  3.961,0  66,1  

Kolporter SA  884,8  990,3  13,7  

Grupa Zywiec  875,1  852,1  -1,1  

Selgros  823,5  806,6  -0,5  

Πηγή: Polityka “Lista 500” 

Πέραν αυτών, παραμέτρους που θα συνδιαμορφώσουν την εξέλιξη του πολωνικού 

χονδρεμπορίου, στο επόμενο χρονικό διάστημα, αποτελούν: η συμπίεση των τιμών λόγω της 

μεταφοράς του κέντρου βάρους των συναλλαγών στις αλυσίδες, η ολοένα συχνότερη συνένωση 

των δυνάμεων μικρότερων παραγωγών (κυρίως παραγωγών τροφίμων) που προσπαθούν με αυτόν 

τον τρόπο να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα τα super markets και η θέση σε ισχύ 

απαιτητικότερων κανονισμών σήμανσης και ανάκλησης των προϊόντων από τα μέσα του τ.έ.. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 

Παντελής Γιαννούλης 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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http://www.metrogroup.pl/
http://eurocash.pl/eng/
http://www.kolporter.com.pl/
http://www.grupazywiec.pl/
http://www.selgros.pl/
http://www.lista500.polityka.pl/

