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1. ηνηρεία ειιελν-πνιωληθνύ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ Ηαλνπαξίνπ-Μαϊνπ 2014, 

ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ηωλ ειιεληθώλ 

εμαγωγώλ πξνο Πνιωλία 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. 

γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ματνπ η.έ., ην ύςνο 

ηνπ ειιελν-πνισληθνύ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, 

έθζαζε ζηα 303,5 εθ. Επξώ (έλαληη 288,7 

εθ.Επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2013).  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηε Πνισλία έθζαζαλ 

ζηα 126 εθ. Επξώ έλαληη 116,3 εθ.Επξώ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2013, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά πεξίπνπ 10 εθ. Δπξώ ή θαηά 

8,3%, ελώ αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο από ηελ 

Πνισλία έθζαζαλ ζηα 177,5 εθ. Επξώ έλαληη 

172,4 εθ. Επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 

2013, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 5 εθ. Επξώ 

πεξίπνπ ή θαηά 3%, κε απνηέιεζκα ην ύςνο ηνπ 

εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο εηο βάξνο καο λα 

αλέιζεη ζηα 51,5 εθ. Επξώ (έλαληη 56,1 εθ. 

Επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2013). 

Παξάιιεια κε ηελ αλσηέξσ αμία εμαγσγώλ, ε 

Πνιωλία θαηαηάζζεηαη ζηελ 20
ε
 ζπλνιηθά 

ζέζε όζνλ αθνξά ζηηο θπξηόηεξεο ρώξεο 

πξννξηζκνύ ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ 

παγθόζκηα θαη ζηελ 13
ε
 ζέζε ηωλ 

θπξηνηέξωλ επξωπαϊθώλ ρωξώλ πξννξηζκνύ 

ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ, 

αληηπξνζωπεύνληαο ζπλνιηθό κεξίδην 

εμαγωγώλ ηεο ηάμεο ηνπ 1,2%. 

Σέινο ζεκεηώλνπκε, όηη ην ύςνο ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ πξνο Πνισλία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

2013, θζάλνληαο ζηα 291 εθ. Επξώ ( +5% 

έλαληη ηνπ 2012, +4% έλαληη ηνπ 2011, +10% 

έλαληη ηνπ 2010) ζεκείσζε ηελ πςειόηεξε 

κέρξη ζήκεξα αμία ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ 

Πνισλία, πηζηνπνηώληαο πηζηεύνπκε, ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε πνισληθή αγνξά ησλ 

38,5 εθ. θαηνίθσλ γηα ηα ειιεληθά πξντόληα. 
 

2. Δθηηκώκελεο επηπηώζεηο από εκπνξηθά 

κέηξα αληηπνίλωλ Ρωζηθήο Οκνζπνλδίαο ζε 

νηθνλνκία Πνιωλίαο 

Πνισληθέο Εμαγσγέο. Καηά ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία νη πνισληθέο εμαγσγέο 

θαηεπζύλνληαη παξαδνζηαθά ζε ρώξεο ηεο ΕΕ. 

Καηά ην 2013 πξντόληα αμίαο πεξίπνπ 125 

δηο.Επξώ θαηεπζύλζεθαλ ζε ρώξεο ηεο ΕΕ, αμία 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 82% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ 

ησλ πνισληθώλ εμαγσγώλ. Πξνο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαηεπζύλζεθαλ πεξίπνπ 

13,4 δηζ.Επξώ (πνζνζηό 9%), ελώ ην ππόινηπν 

ησλ 14,5 δηο Επξώ θαηεπζύλζεθε ζε ρώξεο 

Κ.Α.Επξώπεο (πνζνζηό 9,5%) εθ ησλ 

νπνίσλ πξνο ηε Ρσζία θαηεπζύλζεθε 

ζπλνιηθά πνζό 10,8 δηζ.Επξώ (πνζνζηό 7%).  

Πνισληθό αγξνηηθό ηζνδύγην. Η Πνισλία 

είλαη ζεκαληηθή παξαγσγόο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ ζε επξσπατθό θαη παγθόζκην 

επίπεδν, θαηαγξάθνληαο δηαρξνληθά -ιόγσ 

ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηεο παξαγσγήο ηεο- 

ζεκαληηθά πιενλάζκαηα ζην εκπνξηθό 

ηζνδύγην ησλ αγξνηηθώλ ηεο πξντόλησλ. 

Κπξηόηεξα εμαγόκελα αγξνηηθά 

πξντόληα/ηξόθηκα είλαη ηα εμήο: θξέαο 

πνπιεξηθώλ, βόεην θξέαο, ρνηξηλό θξέαο, 

γαιαθηνθνκηθά,  ζνθνιάηα θαη πξντόληα πνπ 

πεξηέρνπλ θαθάν, δεκεηξηαθά (ζηηάξη, 

βξώκε, ηξηηηθάιε, ζίθαιε, αξαβόζηηνο), 

θξνύηα (θπξίσο κήια θαη θαηεςπγκέλα 

θξνύηα), ρπκνί θξνύησλ (θπξίσο κήινπ), 

αξηνζθεπάζκαηα, ηζηγάξα, ζηξόπηα δάραξεο, 

θαπληζηά ςάξηα θαη  θνλζεξβνπνηεκέλα 

ηρζπεξά. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, εθηηκάηαη όηη ην ξσζηθό 

εκπάξγθν ζα πξνθαιέζεη απώιεηα εζόδσλ 

θπξίσο ζηνπο παξαθάησ πνισληθνύο 

εμαγσγηθνύο θιάδνπο : θξνύησλ (θπξίσο 

κήισλ) θαη ιαραληθώλ (καληηάξηα, πηπεξηέο, 

ιάραλα) απώιεηεο πεξίπνπ 174 εθ.Επξώ, 

θξέαηνο (ρνηξηλνύ, βνείνπ) θαη πξντόλησλ 

ηνπ απώιεηεο πεξίπνπ 145 εθ.Επξώ, 

γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ (βνύηπξν) 

απώιεηεο πεξίπνπ 140 εθ.Επξώ θαη 

επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ απώιεηεο πεξίπνπ 

34 εθ. Επξώ (γεληθό ζύλνιν 493 εθ.Επξώ).  

Σέινο ζεκεηώλεηαη όηη από πιεπξάο 

Π/Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο έρεη ήδε ππνβιεζεί 

αίηεκα απνδεκίσζεο πξνο ηελ ΕΕ, ύςνπο 

500 εθ. Επξώ, ελώ παξάιιεια εμεηάδεηαη θαη 

ε ππνβνιή αηηήκαηνο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ 

Π.Ο.Ε. 

 

3. Δμωηεξηθό εκπόξην 

 

Δθηηκήζεηο κείωζεο πνιωληθώλ εμαγωγώλ 

πξνο Ρωζία θαηά 20% θαη πξνο Οπθξαλία 

θαηά 40% ην 2014 
ε δήισζε ηνπ ν Π/Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο θ. 

Janusz Piechocinski, ππνζηήξημε όηη ε 

κείσζε ησλ πνισληθώλ εμαγσγώλ πξνο 

Ρσζία (ιόγσ ηνπ εκπάξγθν αιιά θαη ιόγσ 

ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ 

ξώζσλ θαηαλαισηώλ) αλακέλεηαη λα θζάζεη 

γηα ην ζύλνιν ηνπ η.ε. ζην 20% πεξίπνπ ελώ 
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ε κείσζε ησλ πνισληθώλ εμαγσγώλ πξνο 

Οπθξαλία (ιόγσ ηεο θξίζεο κε ηελ Ρσζία) 

αλακέλεηαη λα θζάζεη γηα ην ζύλνιν ηνπ η.ε. 

ζην 40%. Αλσηέξσ κεηώζεηο αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά θαη ηνλ ξπζκό αύμεζεο 

ηνπ πνισληθνύ ΑΕΠ θαηά 0,5-0,6%, ν νπνίνο 

θαη αλακέλεηαη λα θπκαλζεί θαηά ην η.ε. ζην 3% 

πεξίπνπ, έλαληη εθηηκήζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ η.ε. 

πνπ πξνέβιεπαλ ην ξπζκό αύμεζεο ζην 3,5-

3,6%. εκεηώλεηαη όηη θαηά ην 2013, νη 

πνισληθέο εμαγσγέο πξνο Ρσζία έθζαζαλ ζηα 

10,8 δηζ. $ θαη πξνο Οπθξαλία ζηα 5,7 δηζ. $.  
 

Αθξηθαληθή Παλώιε Υνίξωλ (ASF) 

ε ζπλέρεηα νπθξαληθήο αλαθνίλσζεο όηη ε 

ρώξα απνθάζηζε (28/7) – κεηά από ηνλ 

εληνπηζκό λέσλ θξνπζκάησλ ASF ζε πνισληθή 

θηελνηξνθηθή κνλάδα – λα απαγνξεύζεη ηελ 

εηζαγσγή ρνίξσλ, ρνηξηλνύ θξέαηνο θαη 

πξντόλησλ ρνηξηλνύ θξέαηνο από ηελ Πνισλία, 

ν Πνισλόο Τπνπξγόο Γεσξγίαο θ. M. Sawicki 

έζπεπζε λα δηεπθξηλίζεη όηη δελ πξόθεηηαη γηα 

ηελ επηβνιή λένπ εκπάξγθν, αιιά γηα ηνλ 

νξηζκό απζηεξόηεξσλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ ησλ 

πξντόλησλ ησλ Πνισλώλ παξαγσγώλ ηνπ 

θιάδνπ. Καηά ηελ πνισληθή πιεπξά, ζηελ 

αλαθνίλσζε ησλ νπθξαληθώλ θηεληαηξηθώλ 

αξρώλ αλαθέξεηαη όηη ζηε ρώξα ζα εηζάγεηαη 

κόλν πνισληθό ρνηξηλό θξέαο πνπ ζα έρεη 

ειεγρζεί γηα ASF. Η Οπθξαλία πξνρώξεζε ζε 

άξζε ζπλαθνύο απαγόξεπζεο εηζαγσγήο πξν 

κελόο. εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ζηνηρεία 

ηεο Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη 

πνισληθέο εμαγσγέο ρνηξηλνύ κεηώζεθαλ θαηά 

17% ζην α΄ πεληάκελν η.έ., ζε ζύγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα. 

 

Άξζε ηαπωληθήο απαγόξεπζεο εηζαγωγήο 

βόεηνπ θξέαηνο 

ύκθσλα κε ην πνισληθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

από 1
εο

 Απγνύζηνπ η.έ. ε Ιαπσλία πξόθεηηαη λα 

άξεη ηζρύνπζα απαγόξεπζε εηζαγσγήο βόεηνπ 

θξέαηνο από ηελ Πνισλία, ηε Γαιιία, ηελ 

Οιιαλδία θαη ηελ Ιξιαλδία. Η απαγόξεπζε είρε 

επηβιεζεί ην 2001, ζε ζπλέρεηα ηνπ εληνπηζκνύ 

θξνπζκάησλ ζπνγγώδνπο εγθεθαινπάζεηαο 

(BSE) ζηελ Επξώπε.  
 

πκκεηνρή πνιωληθώλ επηρεηξήζεωλ ζηελ 

Food Expo Fair ζην Hong Kong 

23 πνισληθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 

ζπκκεηείραλ ζηελ Food Expo Fair ε νπνία 

δηεμήρζε ζην  Υνλγθ-Κνλγθ από ηηο 14-16 

Απγνύζηνπ η.ε. 

Οη αλσηέξσ πνισληθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

παξαγσγνί : θξνύησλ, ρπκώλ θξνύησλ, 

δαραξσδώλ θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ. 

εκεηώλεηαη όηη ε Πνισλία εμάγεη πξντόληα 

ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 70 εθ. Επξώ ζην 

Υόλγθ-Κνλγθ, ηα θπξηόηεξα εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη θξέαο θαη πξντόληα θξέαηνο (70% ησλ 

ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ). 
 

4. Δζωηεξηθή Αγνξά 

 

Πωιήζεηο ηξνθίκωλ από κεγάια 

θαηαζηήκαηα 

ύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηεο εηαηξείαο 

εξεπλώλ αγνξάο PMR, κέζσ ησλ κεγάισλ 

(‘large format’) θαηαζηεκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πεξηζζόηεξεο (50,9%) 

πσιήζεηο ηξνθίκσλ θέηνο (έλαληη 48,8% ην 

2013). Η ζηξνθή από ηα κηθξά θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα 

(ππεξαγνξέο θαη θαηαζηήκαηα discount) 

ζπλερίδεηαη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα. Λόγσ 

απηήο ηεο αιιαγήο θαη ηεο εμάπισζεο ησλ 

αιπζίδσλ ιηαλεκπνξίνπ – θπξίσο ησλ 

θαηαζηεκάησλ discount, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγέηηδαο ηνπ 

θιάδνπ Biedronka – ν αξηζκόο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ πσινύλ απνθιεηζηηθά 

ηξόθηκα βαίλεη κεηνύκελνο. Απηέο νη ηάζεηο 

είλαη πηζαλό λα ζπλερηζηνύλ θαη ηα επόκελα 

έηε, θαζώο ηα κεγάια θαηαζηήκαηα 

(hypermarkets, supermarkets, discount stores) 

ζα απμήζνπλ ην κεξίδηό ηνπο επί ησλ 

ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ηεο αγνξάο. Σν κεξίδην 

ησλ ηειεπηαίσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πσιήζεσλ ηξνθίκσλ εθηηκάηαη όηη ζα 

αλέιζεη ζην 52,2% ην 2015 θαη ζην 53,3% ην 

2016, από 40,8% ην 2010. 

 

Σηκέο ηξνθίκωλ 

Καηά ηνλ Τπνπξγό Γεσξγίαο θ. Marek 

Sawicki, νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ ζα 

παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο κέρξη ηνλ 

Οθηώβξην η.έ., ελώ ε αύμεζε ησλ ηηκώλ 

ηξνθίκσλ ζε νιόθιεξν ην 2014 δελ ζα 

μεπεξάζεη ην 2%. Απηήλ ηελ πεξίνδν νη ηηκέο 

θηλνύληαη πησηηθά, ιόγσ επνρηθώλ 

παξαγόλησλ. ύκθσλα κε ηελ Κεληξηθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία, νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ησλ κε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ 

κεηώζεθαλ θαηά 0,9% ηνλ Ινύλην η.έ., ζε 
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ζύγθξηζε κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 θαη θαηά 0,3% 

ζε ζρέζε κε ηνλ Μάην η.έ.. 

 

Πξόγξακκα Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ 2007-

2013 

Η Επξσπατθή Επηηξνπή ελέθξηλε ηελ ρνξήγεζε 

200 εθ. Επξώ επηπιένλ γηα δξάζεηο 

εθζπγρξνληζκνύ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηεο 

Τπαίζξνπ 2007-2013. Η ελ ιόγσ 

ρξεκαηνδόηεζε ζα επηηξέςεη ηε ρνξήγεζε 

βνήζεηαο ζε δηθαηνύρνπο ησλ νπνίσλ ηα 

αηηήκαηα είραλ απνξξηθζεί ιόγσ αλεπάξθεηαο 

πόξσλ. Πξνβάδηζκα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζα 

έρνπλ δξάζεηο ζηνπο ηνκείο πεξηβάιινληνο, 

ιηβαδηθώλ εθηάζεσλ θαη ρνηξνηξνθίαο. 

 

5. Δηδήζεηο Δπηρεηξήζεωλ 

 

Wedel 

Η πνισληθή επηρείξεζε παξαγσγήο δαραξσδώλ 

πξντόλησλ Wedel, πνπ ειέγρεηαη από ηελ 

ηαπσληθή Lotte, ζρεδηάδεη δηείζδπζε ζηελ αγνξά 

ησλ ΗΠΑ, ζύκθσλα κε ηνλ δ/ληα ζύκβνπιν ηεο 

εηαηξείαο θ. Witold Ziobrowski. ύληνκα ζα 

μεθηλήζεη ζρεηηθή δηαδηθηπαθή δηαθεκηζηηθή 

εθζηξαηεία, ελώ ε εηαηξεία ζα ζηνρεύζεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο κε ζρεηηθά πςειά εηζνδήκαηα.  

 

Jeronimo Martins 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο πνξηνγαιηθήο επηρείξεζεο 

ηνπ ηνκέα ιηαλεκπνξίνπ ‘Jeronimo Martins’, ζηελ 

νπνία αλήθεη ε πνισληθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ 

discount ‘Biedronka’, κεηώζεθαλ θαηά 12,4% ζην 

α΄ εμάκελν η.έ., ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

πεξπζηλό δηάζηεκα, δηακνξθνύκελα ζηα 114,9 εθ. 

Επξώ. Οη πσιήζεηο ηνπ δηθηύνπ ηεο Biedronka 

απμήζεθαλ θαηά 9,1%, αλεξρόκελεο ζηα 4,03 δηζ. 

Επξώ αιιά νη πσιήζεηο ‘like-for-like’ κεηώζεθαλ 

θαηά 1,2%, κε αληαπνθξηλόκελεο ζηηο πξνζδνθίεο 

ηεο δηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Δ/ληα ύκβνπιν 

Pedro Soares dos Santos. Η ηειεπηαία κείσζε 

απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ζην έληνλα αληαγσληζηηθό 

πνισληθό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. 


