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1. Πξνϊόληα 

Δμαγωγέο ρνηξηλνύ θξέαηνο ζηε Ρωζία 

Η ξσζηθή νκνζπνλδηαθή θηεληαηξηθή ππεξεζία 

αλαθνίλσζε (11/3) όηη δελ αλαζεσξεί πξνο ην 

παξόλ ηε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκόηεηα 

ηεο απαγόξεπζεο ηεο εηζαγσγήο ρνηξηλνύ 

θξέαηνο από ηελ Πνισλία, ιόγσ ηεο πξόζθαηεο 

εκθάληζεο θξνπζκάησλ αθξηθαληθήο παλώιεο 

ησλ ρνίξσλ (ASF)  ζε αγξηόρνηξνπο εληόο ηεο 

πνισληθήο επηθξάηεηαο. Μάιηζηα, ν επηθεθαιήο 

ηεο ππεξεζίαο θ. Dankvert ακθηζβήηεζε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο Δπξ. 

Δπηηξνπήο, ε νπνία πξόηεηλε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ επίκαρσλ πξντόλησλ αλάινγα 

κε ηελ πεξηθέξεηα από ηελ νπνία πξνέξρνληαη, 

κε θξηηήξην ηελ επηβεβαησκέλε εκθάληζε 

θξνύζκαηνο ASF ζηελ εθάζηνηε εμεηαδόκελε 

πεξηθέξεηα. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθή είλαη, 

ζύκθσλα κε ηε ξσζηθή πιεπξά, ε ύπαξμε ελόο 

κεγάινπ πιεζπζκνύ αγξηόρνηξσλ ζηελ 

Πνισλία (400.000), αθνύ απηόο ν παξάγνληαο 

εθηηκάηαη όηη απμάλεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο 

ηεο λόζνπ.  

 

Απνδεκηώζεηο Δ.Δ. γηα ρνηξνηξόθνπο 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα 

απνδεκηώζεη ηνπο Πνισλνύο ρνηξνηξόθνπο ησλ 

πεξηνρώλ θνληά ζηα ζύλνξα κε ηε Λεπθνξσζία, 

πνπ επιήγεζαλ ηδηαίηεξα ιόγσ ηνπ εληνπηζκνύ 

θξνπζκάησλ αθξηθαληθήο παλώιεο ησλ ρνίξσλ 

(ASF) ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. Δληόο ησλ 

επόκελσλ εβδνκάδσλ αλακέλεηαη ε έθδνζε 

ζρεηηθήο θαλνληζηηθήο πξάμεο ηεο Δπηηξνπήο. Η 

δαπάλε ησλ απνδεκηώζεσλ ζα θαιπθζεί 

ηζνκεξώο από ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Πνισλία. Οη 

δηθαηνύρνη ρνηξνηξόθνη ζα ιάβνπλ απνδεκίσζε 

ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο πώιεζεο 

θαη ηνπ εζληθνύ κέζνπ όξνπ. Δλ ησ κεηαμύ, ην 

πνισληθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο εμεηάδεη ην 

ελδερόκελν πξαγκαηνπνίεζεο παξέκβαζεο ζηελ 

εγρώξηα αγνξά, ζε κηα πξνζπάζεηα 

αληηκεηώπηζεο ηεο απόηνκεο κείσζεο ηεο ηηκήο 

πώιεζεο ηνπ ρνηξηλνύ θξέαηνο. Αξρηθά, κηα 

ηέηνηα παξέκβαζε ζα έρεη ηε κνξθή ηεο αγνξάο 

δώσλ κε βάξνο πνπ μεπεξλά ηα 100 θηιά θαη 

είλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο πιενλάδνπζαο παξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί θξνύζκαηα ASF θαη ζηηο 

νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί. 

 

 

 

 

2.Δμωηεξηθό Δκπόξην 

Δμαγωγέο κπύξαο 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, νη εμαγσγέο κπύξαο θαηά ην 

2013, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 

16,7% θζάλνληαο ζε πνζόηεηα ζηα 2,5 εθ. 

εθαηόιηηξα. 

εκεηώλεηαη όηη ζηελ Πνισλία ππνινγίδεηαη 

όηη ιεηηνπξγνύλ άλσ ησλ 90 δπζνπνητσλ, εθ 

ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ηα 70 είλαη κηθξέο 

ηνπηθέο κνλάδεο. 

Κύξηνη αγνξαζηέο ηεο πνισληθήο κπύξαο 

(θπξηόηεξεο κάξθεο : Zywiec, Okocim, 

Tyskie, Lech, Krolewskie, Warka, Lomza, 

Perla θιπ) είλαη νη πνισλνί πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθό (θπξίσο 

Ηλ.Βαζίιεην, Ιξιαλδία θαη ΗΠΑ), αιιά 

επίζεο ζεκαληηθέο πνζόηεηεο παξάγνληαη σο 

κπύξεο private label θαη εμάγνληαη ζε αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνύ κέζσ ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο 

ηνπ θάζε πειάηε. 

 
Δμαγωγέο ζαιηγθαξηώλ 

Οη πνισληθέο εμαγσγέο ζαιηγθαξηώλ ελδέρεηαη 

λα πιεγνύλ ιόγσ ηεο επηβνιήο απαγόξεπζεο 

ζπγθνκηδήο ζαιηγθαξηώλ ζε κηα από ηηο 

παξαγσγηθόηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο. Η 

απαγόξεπζε επηβιήζεθε κεηά από έιεγρν πνπ 

δηελήξγεζε ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο 

Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο 

Warmia-Masuria (ΒΑ Πνισλία), θαηά ηνλ 

νπνίν δηαπηζηώζεθε όηη όρη κόλν κεηώλνληαη νη 

παξαγόκελεο πνζόηεηεο αιιά θαη όηη 

παξαηεξείηαη αλεζπρεηηθή έιιεηςε ώξηκσλ 

δεηγκάησλ, κε ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο. 

εκεηώλεηαη όηη ε ζπγθνκηδή ζαιηγθαξηώλ 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα 

πνιιέο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηθέξεηαο. Κάζε 

ρξόλν, θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ-Μαΐνπ, 

πξνζιακβάλνληαη επνρηθνί εξγάηεο γηα ηε 

ζπιινγή άγξησλ ζαιηγθαξηώλ Βνπξγνπλδίαο 

(Helix Pomatia), πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή. 

ε πνζνζηό 90% ηα ζπιιεγόκελα ζαιηγθάξηα 

εμάγνληαη, θπξίσο ζε ρώξεο όπσο ε Γαιιία θαη 

ε Ιζπαλία. Καζώο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, 

έλαο έκπεηξνο εξγάηεο ζπλέιιεγε εθαηνληάδεο 

ηεκάρηα ηελ εκέξα, ν πιεζπζκόο ησλ επαξθώο 

ώξηκσλ δεηγκάησλ κεηώζεθε θαηά πνιύ. Δθηόο 

ηεο ζπγθνκηδήο άγξησλ ζαιηγθαξηώλ, 

ζεκαληηθό κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 

θιάδνπ αθνξά ζηελ εθηξνθή ζαιηγθαξηώλ ζε 

ειεγρόκελν πεξηβάιινλ. 
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3.Έξεπλεο αγνξάο 

εκαληηθή αύμεζε θαηαλάιωζεο πξνϊόληωλ 

ηδηωηηθήο εηηθέηαο 

ύκθσλα κε έξεπλα ηεο Nielsen, ε νπνία θαη 

δεκνζηεύεηαη ζηελ εθεκεξίδα "Rzeczpospolita", 

ε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζπλερίζζεθε θαη 

θαηά ην 2013, όπνπ θαη ζεκεηώζεθαλ πνζνζηά 

αύμεζεο 9% ζε αμία, ελώ γηα ηα επώλπκα 

πξντόληα ζεκεηώζεθε κείσζε θαηά 2% (έλαληη 

ηνπ 2012). 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη, ηα πξντόληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο λα ζπγθεληξώλνπλ 

ζεκαληηθά έσο εμαηξεηηθά πςειά κεξίδηα 

αγνξάο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο όπσο π.ρ. ζηα 

ηξόθηκα, ν ζπζθεπαζκέλνο ζνισκόο 

ζπγθεληξώλεη κεξίδην 65% ηεο αγνξάο ή ζηα 

νηθηαθά απνξξππαληηθά, όπνπ ππάξρνπλ 6 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ 

κεξίδηα άλσ ηνπ 50%. 

 

Καηαλάιωζε πέζηξνθαο 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πνισληθνύ Institute 

of Agricultural and Food Economics, ε εγρώξηα 

θαηαλάισζε πέζηξνθαο έρεη απμεζεί θαηά 

πεξηζζόηεξν από 50% από ην 2009, παξά ηε 

δηεζλώο παξαηεξνύκελε ηάζε κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ηρζπεξώλ. Η εηήζηα θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε πέζηξνθαο ζηελ 

Πνισλία απμήζεθε από 0,3 θηιά ην 2009 ζε 

0,53 θηιά ην 2013. ην ίδην δηάζηεκα, ε εγρώξηα 

εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ςαξηώλ 

κεηώζεθε από ηα 13,07 θηιά ζηα 12,56 θηιά. Η 

αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο πέζηξνθαο -ε νπνία 

δελ απνηειεί θζελό πξντόλ ζηελ εδώ αγνξά-, 

απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ κεηά 

από ηελ έληαμε ηεο ρώξαο ζηελ Δ.Δ. ην 2004, 

θαζώο εθηηκάηαη όηη ε βειηησκέλε ζήκαλζε 

ελζαξξύλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα πξνηηκήζνπλ 

έλα πξντόλ. 

 

Μειίηεο νίλνο 

ύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο εηαηξείαο 

παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο θξαζηώλ θαη 

αιθννινύρσλ πνηώλ ‘’Ambra Group’’ 

www.ambra.com.pl/index/, ε ζπλνιηθή 

πνζόηεηα θαηαλάισζεο κειίηε νίλνπ ζηελ 

Πνισλία, ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αύμεζε 

ηελ επόκελε ηεηξαεηία θαη ελδέρεηαη λα θζάζεη 

ζηα 40 εθ.ιίηξα. 

Καζώο ε δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο αιιάδνπλ, 

κεγαιώλεη θαη ην πνζνζηό ησλ θαηαλαισηώλ 

πνπ πξνηηκνύλ κπύξεο κε δηάθνξεο γεύζεηο 

π.ρ. radler, ή θξαζί κε ιηγόηεξε πνζόηεηα 

αιθνόι θαη είλαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 

απεπζύλεηαη ν κειίηεο νίλνο. 

εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε αλαιπηηθόηεξα 

ζηνηρεία ηνπ Euromonitor θαη αλ ε αύμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο ζπλερηζζεί κε ηνπο ίδηνπο 

ξπζκνύο, ε θαηαλάισζε κειίηε ζηελ 

Πνισλία εθηηκάηαη όηη ζα θζάζεη θαηά ην 

2014 ζηα πεξίπνπ 28 εθ. ιίηξα, ην 2015 ζα 

θζάζεη ζηα 31 εθ. ιίηξα, ην 2016 ζηα 35 εθ. 

ιίηξα, ελώ ην 2017 ζηα 40 εθ. ιίηξα. 

 

4. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηξνθίκωλ 

Δγθαίληα αιπζίδαο γαιιηθώλ αξηνπνηείωλ 

‘’PAUL’’ ζηε Πνιωλία 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο πνισληθήο 

αιπζίδαο θαθέ ‘’ LS travel foodservice 

Poland’’ (δηαρεηξίδεηαη ηηο αιπζίδεο θαθέ κε 

ηηο επσλπκίεο Voyage Cafe, SO! COFFEE 

θαη Bread&Co.), εληόο ηνπ Α’ Δμακήλνπ ηνπ 

η.ε., ζα εγθαηληάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο αιπζίδαο ησλ 

γαιιηθώλ αξηνπνηείσλ PAUL, κε ζηόρν έσο 

ην ηέινο ηνπ 2015 λα έρνπλ αλνίμεη 15 

ζπλνιηθά θαηαζηήκαηα. 

εκεηώλνπκε όηη ‘’Boulangeries Paul SAS’’ 

αλήθεη ζηνλ γαιιηθό όκηιν ‘’Groupe 

Holder’’ θαη έρεη παξνπζία ζε 29 ρώξεο –

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα-. 

 

5. Δπηρεηξήζεηο 

Αγνξά βόηθαο/ Stock Spirits Group 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ νκίινπ 

αιθννινύρσλ πνηώλ Stock Spirits Group 

(http://www.stockspirits.com/index.asp ), ε 

εηαηξεία (brand names : Stock, Zoladkowa, 

1906, Keglevich θιπ) θαηέιαβε ζπλνιηθά ην 

2013 άλσ ηνπ 37% ησλ πσιήζεσλ βόηθαο 

ζηελ πνισληθή αγνξά, ελώ νη θαζαξέο ηεο 

πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 18% έλαληη ηνπ 

2012, θζάλνληαο ζηα 206 εθ.Δπξώ. 

Γηα ηελ Stock Spirits Group, ε νπνία θαη 

είλαη εγέηεο ζηελ αγνξά βόηθαο ζηνλ ρώξν 

ηεο Κ.Α.Δπξώπεο (δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

ινβελία, ινβαθία, Σζερία, Πνισλία, 

Κξναηία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε αιιά θαη 

Ιηαιία θαη ΗΠΑ), ε Πνισλία είλαη ε 

κεγαιύηεξε αγνξά ζηελ πεξηνρή αιιά 

απνηειεί θαη ηελ 3
ε
 ηεο κεγαιύηεξε αγνξά 

παγθόζκηα ζε αμία θαη ηελ 4
ε
 παγθόζκηα ζε 

πνζόηεηα. 
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