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1. Εσωτερική Αγορά 

 

Προβλέψεις φυτικής παραγωγής τ.έ. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία, η φετινή συγκομιδή βασικών 

σιτηρών (συν τις προσμίξεις) υπολογίζεται ότι 

θα είναι της τάξης των 27,1 εκ. τόνων, ήτοι 

11,6% μεγαλύτερη από πέρυσι και 8,7% 

μεγαλύτερη σε σχέση με τον μ.ό. της περιόδου 

2006-2010. Πέραν αυτών, η παραγωγή της 

κράμβης θα είναι της τάξης των 3,2 εκ. τόνων 

(+20,5% από το 2013), των ζαχαρότευτλων 6,6 

εκ. τόνων (-2,4%), της πατάτας 6,6 εκ. τονων 

(+7,7%), των κηπευτικών 4,3 εκ. τονων 

(+8,2%), των φρούτων από δέντρα 3,6 εκ. 

τόνων (+2,3%) και των φρούτων από θάμνους 

0,6 εκ. τόνων (-7,3%). 

 

Φορολόγηση προϊόντων καπνού 

Καθώς η κατανάλωση των  προϊόντων των 

καπνοβιομηχανιών δείχνει να μειώνεται, 

συμπαρασύροντας τα δημόσια έσοδα, η 

Κυβέρνηση αποφάσισε να μην αυξήσει 

περαιτέρω τον συντελεστή του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα 

καπνού, τουλάχιστον όσον αφορά στο επόμενο 

έτος. Έτσι, το 2015 θα είναι το πρώτο έτος μετά 

από το 2004, κατά το οποίο δεν θα αυξηθεί ο 

παραπάνω συντελεστής. Μετά από σειρά ετών 

στα οποία καταγράφηκαν διαδοχικές αυξήσεις, 

το 2013 σημειώθηκε μείωση των δημοσίων 

εσόδων από τον συγκεκριμένο φόρο. Πέρυσι, οι 

εισπράξεις του Δημοσίου μειώθηκαν από € 4,43 

δισ. το 2012 σε € 4,34 δισ., ενώ η ίδια τάση 

φαίνεται ότι συνεχίστηκε και στο α΄ εξάμηνο 

του 2014 (€ 2,06 δισ.). Η μείωση των δημοσίων 

εσόδων αποδίδεται στη μείωση των πωλήσεων. 

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών 

αγοράς Cyber Service, τον Αύγουστο του 2014, 

οι Πολωνοί αγόρασαν 3,7 δισ. τσιγάρα, 17,1% 

λιγότερα σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο. 

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ., 

αγόρασαν 29,17 δισ. τσιγάρα, 3 δισ. λιγότερα 

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 

και 7 δισ. λιγότερα σε σχέση με την αντίστοιχη 

προπέρσινη. Πιθανά αίτια της μείωσης 

αποτελούν η αυξημένη φορολογία (που οδηγεί 

σε υψηλότερες τιμές), το λαθρεμπόριο 

προϊόντων καπνού, αλλά και το γεγονός ότι 

αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να 

σταματήσουν το κάπνισμα. Σύμφωνα με την 

KPMG, η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 

13,9% της συνολικής αγοράς προϊόντων 

καπνού, ήτοι σε περίπου 6,1 δισ. τσιγάρα 

(στοιχεία 2013). Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με 

την έρευνα  Social Diagnosis, το 2013 

υπήρχαν στην Πολωνία 8,5 εκ. καπνιστές, 

περίπου 25,8% του πληθυσμού της χώρας, 

ενώ σχεδόν 500.000 άτομα σταμάτησαν το 

κάπνισμα κατά την τελευταία διετία. 

Υπενθυμίζεται ότι το κάπνισμα σε δημόσιους 

χώρους έχει απαγορευτεί από το 2010. 

 

Ρωσικό εμπάργκο: Αποζημιώσεις αγροτών 

Η γνωστοποίηση της απόφασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σταματήσει να 

δέχεται αιτήσεις αποζημίωσης αγροτών 

(παραγωγών ευπαθών φρούτων και 

λαχανικών) που αποσύρουν τα προϊόντα τους 

από την αγορά, συνεπεία της επιβολής της 

ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών, 

προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού 

Γεωργίας κ. Marek Sawicki. Ο τελευταίος 

απέστειλε (15 τ.μ.) σχετική επιστολή στον 

νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude 

Juncker, κάνοντας λόγο για κωλυσιεργία, 

αντί για την παροχή βοήθειας, που τόσο 

χρειάζονται οι αγρότες. Κατά την πολωνική 

πλευρά, η απόφαση της Επιτροπής θα έχει ως 

παρενέργεια την καθυστέρηση της 

καταβολής των αποζημιώσεων στους αγρότες 

κατά έξι ακόμα εβδομάδες. Στην ίδια 

επιστολή, ο κ. Sawicki αναφέρθηκε στην 

ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια που 

προορίζονται για την καταβολή 

αποζημιώσεων. Υπενθυμίζεται ότι η 

Επιτροπή έλαβε την επίμαχη απόφαση όταν η 

αξία των υποβληθέντων αιτημάτων 

αποζημίωσης – ορισμένα εκ των οποίων 

χαρακτηρίστηκαν ως «υπερβολικά» – ανήλθε  

στα 125 εκ. Ευρώ, που αντιστοιχούν στο 

συνολικά διαθέσιμο ποσό. Υπολογίζεται ότι 

Πολωνοί αγρότες υπέβαλαν το 87% του 

συνόλου των αιτημάτων καταβολής 

αποζημίωσης. 

 

2. Έρευνες Αγοράς  

 

Αγορά γλυκισμάτων-ζαχαρωδών 

Σύμφωνα με δήλωση του διευθυντικού 

στελέχους της εταιρείας παραγωγής 

ζαχαρωδών Grupa Otmuchow, κ. Mariusz 

Popek, στην οικονομική εφημερίδα Puls 

Biznesu, «η αγορά ζαχαρωδών γίνεται όλο 

και πιο δύσκολη» για τις επιχειρήσεις που 

διεκδικούν μερίδιο σε αυτή. Πολλοί 
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παραγωγοί έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά 

στην αναβάθμιση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων τους, οι οποίες, μάλιστα, συχνά 

αξιοποιούνται μόνο μερικώς. Ένας από τους 

λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, έχει να 

κάνει με τη διαγραφόμενη τάση των Πολωνών 

καταναλωτών να προτιμούν τη σοκολάτα έναντι 

των (γλυκών) προϊόντων με βάση τη ζάχαρη. 

Ωστόσο, αυτή η τάση ενδέχεται να μεταβληθεί, 

ιδιαίτερα εάν συνεχίσει να αυξάνεται η τιμή της 

σοκολάτας. Ένας άλλος παράγοντας, που ασκεί 

πίεση στην εγχώρια αγορά ζαχαρωδών, 

σχετίζεται με τη σταδιακή στροφή των 

καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή. Όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν γλυκά 

που μοιάζουν με συμπληρώματα διατροφής και 

περιέχουν βιταμίνες ή εκχυλίσματα βοτάνων. 

Ανταποκρινόμενοι σε αυτήν την τάση, 

ορισμένοι παραγωγοί ζαχαρωδών έχουν ήδη 

ξεκινήσει να στρέφουν τις υφιστάμενες 

παραγωγικές δυνατότητές τους στην παραγωγή 

τέτοιου είδους προϊόντων. Η αξία της 

πολωνικής αγοράς ζαχαρωδών (δηλ. μόνο των 

γλυκισμάτων με βάση τη ζάχαρη) ανέρχεται στα 

334 εκ. Ευρώ, ενώ η αξία της ευρύτερης αγοράς 

γλυκισμάτων (συμπεριλαμβανομένης της 

σοκολάτας) στα 3 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα με 

σχετική έρευνα αγοράς της Euromonitor, το 

σκέλος των ζαχαρωδών θα συνεχίσει να φθίνει 

κατά τα ερχόμενα έτη. 

 

Συχνότητα επίσκεψης εστιατορίων 

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Macro Cash 

and Carry, οι Πολωνοί ξόδεψαν το 2013 σχεδόν 

ένα δισ. Ζλότυ περισσότερα σε εξόδους για 

φαγητό (επισκέψεις εστιατορίων), σε σύγκριση 

με το 2012 (25,1 δισ. και 24,3 δισ. Ζλότυ 

αντίστοιχα).  Κατά την κομμουνιστική περίοδο, 

το να τρώει κανείς εκτός σπιτιού δεν ήταν 

συνηθισμένο, ενώ τα καλά εστιατόρια και οι 

ικανοποιητικές υπηρεσίες εστίασης σπάνιζαν. 

Βεβαίως, η τάση αυτή αντιστράφηκε κατά τα 

έτη που ακολούθησαν την πολιτική μεταβολή. 

Ο κλάδος αναπτύσσεται σταθερά κατά την 

τελευταία δεκαετία, διάστημα στο οποίο οι 

σχετικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 8 δισ. 

Ζλότυ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, για φαγητό 

βγαίνουν κυρίως οι καταναλωτές των νεαρών 

ηλικιών (18-24), οι οποίοι δηλώνουν ότι τρώνε 

εκτός σπιτιού τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα σε ποσοστό 64%. Αντίθετα, μόλις το 

7,6% των πολιτών ηλικίας άνω των 65 βγαίνουν 

για φαγητό μια φορά την εβδομάδα. Όταν 

επιλέγουν κάποιο εστιατόριο για την έξοδό 

τους, οι Πολωνοί προτιμούν συνήθως μη 

πολωνικά πιάτα (ξένες κουζίνες): ασιατικά 

πιάτα, pizza και burgers το μεσημέρι και 

κυρίως πίτσα το βράδυ. 

 

Διατροφικές συνήθειες 

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του 

ινστιτούτου CBOS, το 81% των Πολωνών 

ισχυρίζεται ότι τρέφεται υγιεινά και το 82% 

δηλώνει ότι τρώει τουλάχιστον τρία γεύματα 

ημερησίως. Παρά την αυξανόμενη 

επισκεψιμότητα των καταστημάτων 

γρήγορου φαγητού, το 95% απολαμβάνει το 

δείπνο του στο σπίτι τις καθημερινές (97% 

τις Κυριακές). Τα γεύματα συνήθως 

προετοιμάζονται από γυναίκες (76%) και 

σπανιότερα από άνδρες (17%). Όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές δίνουν σημασία 

στις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης των 

προϊόντων: το 42% τις ελέγχει πάντα, το 27% 

συχνά, το 21% μερικές φορές και το 10% δεν 

τις ελέγχει ποτέ. Όσον αφορά στον έλεγχο 

(ανάγνωση) των αναγραφόμενων συστατικών 

των τροφίμων: το 29% δεν δίνει σημασία, το 

31% τα ελέγχει μερικές φορές και το 40% τα 

ελέγχει συνήθως. Σε ποσοστό 54% οι 

ερωτηθέντες θεωρούν ότι η υγιεινή διατροφή 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους τρόπους 

για να βελτιώσει κανείς την υγεία του. Μόλις 

το 16% δηλώνει ότι δεν τρέφεται υγιεινά. Τα 

δημοφιλέστερα τρόφιμα είναι τα ζαχαρώδη 

(33%), ο καφές (27%) και τα 

αρτοσκευάσματα (17%). Το 57% των 

Πολωνών καταναλώνει κρέας αρκετές φορές 

στη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ σε ποσοστό 

1% οι ερωτηθέντες δηλώνουν χορτοφάγοι. 

 

Λιανικές τιμές πώλησης τροφίμων 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Institute of 

Agricultural and Food Economics (IERiGZ), 

η καλή σοδειά των βασικών σιτηρών και 

φρούτων και λαχανικών, καθώς και τα 

εξαγωγικά προβλήματα που προκλήθηκαν 

από τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής 

ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων θα 

οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των 

λιανικών τιμών πώλησης των τροφίμων. Οι 

τελευταίες υποχωρούν διαρκώς από τον 

Απρίλιο τ.έ., ενώ αυτή η μείωση εκτιμάται 

ότι θα μπορούσε να τονώσει την εγχώρια 

ζήτηση, αφού συνδυάζεται με βελτιωμένες 
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συνθήκες στην αγορά εργασίας και υψηλότερα 

εισοδήματα των καταναλωτών. 

 

3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα την 

προώθηση της υγιεινής διατροφής 

Από την πόλη του Poznan, ξεκίνησε πρόσφατα 

το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα για την 

προώθηση της υγιεινής διατροφής στη 

Πολωνία. Στόχος είναι τα υγιεινά τρόφιμα και η 

υγιεινή διατροφή γενικότερα, να αποτελέσει σε 

βάθος χρόνου, συνήθεια όλων των πολωνικών 

νοικοκυριών και παράλληλα να αναπτυχθεί μία 

θετική σχέση με το φαγητό σε σχέση με το τι 

προϊόντα πρέπει να επιλέγονται, που μπορούν 

να καταναλώνονται και με ποιους μπορεί να 

καταναλώνονται.  

Μέσω του προγράμματος το οποίο απευθύνεται 

σε τρεις κατηγορίες πληθυσμού (παιδιά, 

γυναίκες σε εγκυμοσύνη και ηλικιωμένοι), 

επιδιώκεται να στραφούν οι καταναλωτές σε 

αγορές υγιεινών προϊόντων και στην 

προετοιμασία του φαγητού στο σπίτι (να μην 

προτιμάται η επιλογή του fast food ή των 

έτοιμων προπαρασκευασμένων γευμάτων) με 

την συμμετοχή όλης της οικογένειας, ενώ 

παράλληλα και σε συνδυασμό με την φυσική 

άσκηση επιδιώκεται η υιοθέτηση ενός πιο 

υγιεινού τρόπου ζωής. 

Οι ανωτέρω δράσεις στο Poznan, εντάσσονται 

και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό 

πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο ‘’We Love 

Eating’’ -http://www.we-love-eating.eu/en - το 

οποίο και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 

2015, πρόγραμμα στο οποίο πέραν της πόλης 

του Poznan, συμμετέχουν και άλλες 6 

ευρωπαϊκές πόλεις : το Bradford από το 

Ην.Βασίλειο, το Deventer από την Ολλανδία, η 

Granollers από την Ισπανία, η Roncq από την 

Γαλλία, η Cluj Napoca από την Ρουμανία και η 

Banská Bystrica από την 

Σλοβακία.  

Τέλος σημειώνουμε ότι για τον σχεδιασμό και 

διεξαγωγή του προγράμματος, υπεύθυνη είναι 

μία κοινοπραξία ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και 

Φορέων με επικεφαλής την P.A.U. Education 

(www.paueducation.eu/), στην οποία επίσης 

συμμετέχουν οι : GfK- Growth for Knowledge- 

(www.gfk.com/Pages/default.aspx) και η CBO -

Dutch Institute for Healthcare Improvement- 

(www.cbo.nl/en/), καθώς και οι : Euro-Toque - 

Euro-Toques International (ETI) (http://euro-

toques.org/ )-, Generalitat de Catalunya 

(http://web.gencat.cat/ca/inici/index.html) , 

AGE Platform Europe (www.age-

platform.eu/) , The European Network of 

Health Promoting Schools (ENHPS), SHE 

Network (www.schools-for-health.eu/she-

network), The European Nutrition for Health 

Alliance (www.european-nutrition.org/) και 

Vivons en Forme (www.vivons-en-

forme.org/) .  
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