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Θέμα: Πολωνικός κλάδος τροφίμων 

Παραγωγή Η πολωνική αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% τα τελευταία 
οκτώ έτη και κατά 40% από το 2004, έτος ένταξης της χώρας στην 
ΕΕ. Τα πολωνικά αγροδιατροφικά προϊόντα εξάγονται σε 73 χώρες 
εκτός ΕΕ. Η χώρα είναι σήμερα ο μεγαλύτερος προμηθευτής 
πουλερικών, μήλων, μαύρων φραγκοστάφυλων, μανιταριών, τριτικάλε 
και λάχανων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης ο δεύτερος σημαντικότερος 
προμηθευτής σίκαλης, βρώμης και φράουλας και ο τρίτος 
σημαντικότερος προμηθευτής ζαχαρότευτλων, σίτου, κράμβης, 
πατάτας, κουνουπιδιών και κρεμμυδιών στην ΕΕ.. 

Κατά το πολωνικό Υπουργείο Γεωργίας, το 30% των υφιστάμενων 
παραγωγικών δυνατοτήτων παραμένει αναξιοποίητο, αν και το εν 
λόγω ποσοστό βαίνει μειούμενο λόγω των αυξανόμενων εξαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Το 2013, η αξία της πολωνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων 
ανήλθε στα 107,8 δισ. Ζλότυ (τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία: 1 
Ευρώ = 4,2 Ζλότυ), με το 46,2% (49,8 δισ.) αυτής να αντιστοιχεί στη 
ζωική και το 53,8% (58 δισ.) στη φυτική παραγωγή. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πολωνική αγροτική οικονομία 
μπορεί να αναζητήσει κανείς στον ιστότοπο του Υπουργείου 
Γεωργίας, όπου δημοσιεύεται, σε ετήσια βάση, σχετική αναλυτική 
έκθεση, μεταφρασμένη στην αγγλική (βλ. εδώ). 

Εξωτερικό εμπόριο Tο εμπορικό ισοζύγιο των αγροδιατροφικών προϊόντων είναι 
διαχρονικά πλεονασματικό, λόγω του μεγάλου όγκου της παραγωγής.  

Αναφορικά με τα εξαγόμενα προϊόντα που βρίσκονται στις κορυφαίες 
θέσεις της σχετικής λίστας, εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις των 
πουλερικών, της σοκολάτας, των μπισκότων και άλλων ειδών 
αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, του σιταριού, του βόειου κρέατος, του 
χοιρινού κρέατος, των σιροπιών, των καπνιστών ψαριών και των 
τυριών. Καλές είναι οι επιδόσεις των προϊόντων κρέατος σε κονσέρβα, 
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του καφέ, των φρουτοχυμών και των κατεψυγμένων φρούτων. 
Συνολικά, στα προαναφερθέντα προϊόντα αντιστοιχεί το 53% του 
συνόλου των πολωνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Το 2014 εξήχθησαν αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας € 21,5 δισ., αξία 
σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 2010. Τα 4/5 των πολωνικών 
εξαγωγών κατευθύνονται σε ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες 
προέρχονται και τα 2/3 των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων. Σχεδόν 
25% των εξαγωγών καταλήγει στη γειτονική Γερμανία, 9% στο Ην. 
Βασίλειο και 7% στην Τσεχία. 

Εισαγωγές τροφίμων στην Πολωνία (αξία σε εκ. Ευρώ) 
Κωδ. SITC Ομάδα προϊόντων 2013 2014 

01 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 1.516,7  1.486,8  

02 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 719,8  791,2  

03 ΨΑΡΙΑ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜ.ΑΥΤΩΝ,ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ,ΜΑΛΑΚ. 1.464,5  1.545,7  

04 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 867,4  882,6  

05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.323,4  2.393,2  

06 ΖΑΧΑΡΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ 441,7  425,7  

07 ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΚΑΚΑΟ,ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 1.391,0  1.444,9  

09 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 820,9  859,1  

11 ΠΟΤΑ 523,8  518,2  

22, 41 έως 
43 

ΕΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ & ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ, ΛΑΔΙΑ & ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κ.ά. 

918,4  875,5  

ΣΥΝΟΛΟ   10.987,6  11.222,9  

Πηγή: Eurostat 

 Κυριότερες χώρες προέλευσης των πολωνικών εισαγωγών είναι η 
Γερμανία (>31%), η Ολλανδία (10%), η Σουηδία (6%), η Ισπανία (6%) 
και η Δανία (6%). 

Διμερές εμπόριο Η αξία των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων στην 
Πολωνία ανήλθε το 2014 στα 108,4 εκ. Ευρώ, ενώ η αξία των 
πολωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα ανήλθε στα 134,6 εκ. Ευρώ.  

Κυριότερες ομάδες εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων ήταν οι 
ακόλουθες: Καρποί και φρούτα βρώσιμα (€ 38,2 εκ.), 
Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων (€ 23,9 εκ.), 
Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού (€ 17,1 εκ.), 
Δημητριακά (€ 7,1 εκ.).  

Όσον αφορά τα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, αυτά είναι τα 
εξής: Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά (€ 15,4 εκ.), Φράουλες, σμέουρα, 
βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κλπ. (€ 6,6 εκ.), Βερίκοκα, κεράσια, 
ροδάκινα κλπ. (€ 5,9 εκ.), Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα (€ 15,6 εκ.), Ντομάτες 
παρασκευασμένες ή διατηρημένες (€ 3 εκ.), Λαχανικά 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι (€ 2,7 εκ.), Πούρα, 
πουράκια και τσιγάρα (€ 10,7 εκ.), Καπνά ακατέργαστα (€ 4,3 εκ.), 
Ρύζι (€ 7,1 εκ.). 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Αγροδιατροφικά Προϊόντα 
Ελληνο-Πολωνικό Εμπόριο 2014 

(Προϊόντα αξίας > € 40.000) 

Προϊόντα Εισαγωγές 
(εκ. Ευρώ) 

Εξαγωγές 
(εκ. Ευρώ) 

Ισοζύγι
ο 

1 Ζώα ζωντανά 5,0   -5,0 

2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 34,5 0,04 -34,4 

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 1,0 1,6 0,6 

4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι 
φυσικό 11,3 1,5 -9,8 

5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, 0,9   -0,9 

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 1,6   -1,6 

7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 11,8 3,5 -8,3 

8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 3,5 38,2 34,7 

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 2,5   -2,5 

10 Δημητριακά 0,06 7,1 7,0 

11 Προϊόντα αλευροποιίας. 0,3   -0,3 

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. 0,3 3,4 3,1 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 2,3 1,0 -1,3 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, 0,8 0,05 -0,7 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 5,6 2,3 -3,3 

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 10,6 0,2 -10,5 

19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, 7,4 1,8 -5,6 

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων 4,5 23,9 19,4 

21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 7,8 3,9 -3,9 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 2,3 2,8 0,5 

23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών 
διατροφής. 3,6   -3,6 

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού. 16,9 17,1 0,2 

ΣΥΝΟΛΟ 134,6 108,4 -26,2 

Πηγή: Έκθεση Γρ. ΟΕΥ Βαρσοβίας 2015 

Εγχώρια αγορά Η Πολωνία εξελίσσεται σταδιακά σε μια από τις σημαντικότερες χώρες 
παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. Η εσωτερική ζήτηση κινείται 
αυξητικά τα τελευταία έτη, αν και με λιγότερο εντυπωσιακό ρυθμό σε 
σχέση με τις εξαγωγές. Οι πωλήσεις αυξάνονται, κυρίως λόγω της 
καθοδικής πορείας των τιμών, παραμένοντας, πάντως, κάτω από το 
επίπεδο του 2008. Οι Πολωνοί καταναλωτές δοκιμάζουν ολοένα και 
συχνότερα προϊόντα με υψηλότερη τιμή πώλησης, όπως τα βιολογικά 
και τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

Δαπάνες Το 24% των καταναλωτικών δαπανών των πολωνικών νοικοκυριών 
αφορά την αγορά τροφίμων, ενώ το 2,5% αφορά την αγορά 
οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντων καπνού. Μολονότι τα 
ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad6710B%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_2014.pdf
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δυτικοευρωπαϊκών χωρών, η πορεία είναι καθοδική, καθώς το 
ποσοστό των καταναλωτικών δαπανών που αφορά την αγορά 
τροφίμων ήταν 28% το 2012 και σχεδόν 31% το 2004. 

Τα τελευταία δύο έτη, οι δαπάνες των νοικοκυριών για την αγορά 
τροφίμων δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Ο μέσος Πολωνός ξοδεύει 
περίπου 60 Ευρώ μηνιαίως για την αγορά διατροφικών ειδών.  

Όσον αφορά τις τάσεις κατανάλωσης συγκεκριμένων ειδών τροφίμων, 
χαρακτηριστικά αυξητική είναι η τάση στην περίπτωση της 
κατανάλωσης κρέατος. Τα μεγέθη έχουν ως εξής: 

Οικιακή κατανάλωση επιλεγμένων διατροφικών ειδών  
(κιλά ή λίτρα κατ’ έτος κατά κεφαλήν)  

Είδος 2012 2014 Μεταβολή (%) 

Ψωμί 52,2  47,3  -9,4  

Ζυμαρικά 4,32  4,4  +2,8  

Κρέας  64,6  63,5  -1,7  

Ιχθυηρά 4,9  4,0  -19,5  

Γάλα (λίτρα)  40,7  39,1  -3,8  

Τυρί  11,3  9,8  -12,8  

Κρέμα γάλακτος (λίτρα) 4,4  4,3  -2,7  

Βούτυρο  3,0  3,0  0,0  

Μαργαρίνη  5,5  5,0  -8,7  

Άλλα λίπη και έλαια 8,3  6,5  -21,7  

Φρούτα  40,9  43,1  +5,3  

Λαχανικά  113,9  107,9  -5,3  

Ζάχαρη  14,2  14,3  +0,8  

Πηγή: GUS 

Αγοραστικές 
συνήθειες 

Στους Πολωνούς δεν αρέσουν οι μεγάλες/μαζικές αγορές σε αντίθεση 
με τους Αμερικανούς, τους Γερμανούς ή τους Άγγλους. Προτιμούν να 
αγοράζουν σε καθημερινή βάση μέχρι δέκα προϊόντα από το (μικρό) 
κατάστημα της γειτονιάς. Ακόμη και στις υπεραγορές 
(hypermarkets/supermarkets), οι περισσότεροι πελάτες 
πραγματοποιούν, κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αγορές αξίας έως 
100 Ζλότυ (περίπου € 25). 

Ο Πολωνός καταναλωτής επιλέγει συχνότερα καταστήματα που 
προσφέρουν προϊόντα με βάση το πρότυπο «Πρωινό – Μεσημεριανό 
- Δείπνο». Αυτό σημαίνει ότι πληθαίνουν οι αγοραστικές επισκέψεις 
στο κατάστημα αλλά μειώνονται οι αγοραζόμενες ποσότητες. 
Προτεραιότητα δίνεται στα φρέσκα 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.).  

Τα Supermarkets λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα (ωράριο 8-
21 τις καθημερινές και 9-20 το Σαβ/κο). 

http://www.stat.gov.pl/
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Νέες τάσεις Ο κλάδος τροφίμων αναμένεται να λάβει ώθηση από τις 
παρατηρούμενες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, όπως 
αυτές που αφορούν τα διαιτητικά προϊόντα, ενώ ολοένα και πιο 
δημοφιλή φαίνεται πως είναι τα βιολογικά προϊόντα, τα προϊόντα 
χωρίς γλουτένη και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω καταστημάτων 
delicatessen. 

Προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας 

Οι Πολωνοί ξοδεύουν πλέον 21 δισ. Ζλότυ (περίπου 5 δισ. Ευρώ) 
κάθε χρόνο για την απόκτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του 
λιανεμπορίου, ιδίως για την απόκτηση προϊόντων FMCG (25% του 
προαναφερθέντος ποσού). Το 2014 η αύξηση της αξίας των 
πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (+2,8%) ήταν δέκα 
φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων των 
αντίστοιχων προϊόντων γνωστών εμπορικών σημάτων.  

Βιολογικά Έντονα αυξητική είναι η τάση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων, 
μολονότι δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ένταση του 
φαινομένου οφείλεται πρωτίστως στο χαμηλό επίπεδο από το οποίο 
ξεκινά αυτή η άνοδος, καθώς η τάση κατανάλωσης προϊόντων της 
ευρύτερης κατηγορίας προϊόντων «υγιεινής διατροφής» εκδηλώνεται 
στην πολωνική αγορά με κάποια καθυστέρηση, σε σχέση με τις 
δυτικοευρωπαϊκές αγορές. 

Όσον αφορά στην παραγωγική βάση, οι εγχώριες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις διαμαρτύρονται για την περιορισμένη διαθεσιμότητα 
ντόπιων πρώτων υλών, καθώς σημαντικό μέρος των τελευταίων 
εξάγεται. Αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να διορθωθεί σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, καθώς ολοένα και περισσότερες εκτάσεις 
αγροτικών καλλιεργειών χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις παραγωγής 
τροφίμων βιολογικής καλλιέργειας. 

Η εγχώρια ζήτηση βιολογικών τροφίμων τριπλασιάστηκε στα 
τελευταία τέσσερα έτη (ανερχόμενη στα € 160 εκ. το 2014) και ανήλθε 
περίπου στα € 190 εκ. το 2015. Παρ’ όλα αυτά, τα οικολογικά και 
βιολογικά προϊόντα εξακολουθούν να ανήκουν σε μια εξειδικευμένη 
αγορά (niche market), ενώ υπάρχουν ακόμη περιθώρια 
δραστηριοποίησης ξένων προμηθευτών, αφού η ποικιλία των 
εμπορευμάτων που παράγονται εγχωρίως παραμένει περιορισμένη. 

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη πολωνική επιχείρηση του κλάδου Bio 
Planet, εκτιμάται ότι η ζήτηση βιολογικών προϊόντων θα μπορούσε να 
αυξηθεί στα € 660 εκ. μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, στα βιολογικά τρόφιμα θα αντιστοιχούσε το 1% της 
συνολικής αγοράς τροφίμων, από 0,2% που τούς αντιστοιχεί σήμερα. 
Επισημαίνεται ότι τα βιολογικά τρόφιμα διατίθενται στην εγχώρια 
αγορά σε τιμές 50% έως 150% υψηλότερες εκείνων των ομοειδών 
συμβατικών (δηλ. μη βιολογικών) προϊόντων. Οι υψηλές τιμές 
αποθαρρύνουν αρκετούς υποψήφιους καταναλωτές και καθιστούν, εκ 
των πραγμάτων, τα εν λόγω προϊόντα προσιτά πρωτίστως στους 
εύπορους κατοίκους των αστικών κέντρων. Πέραν των υψηλών τιμών 

http://www.bioplanet.pl/
http://www.bioplanet.pl/
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του λιανεμπορίου, εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς 
βιολογικών τροφίμων αποτελούν τα σχετικώς αναποτελεσματικά 
δίκτυα διανομής και το μικρό μέγεθος των παραγωγικών δομών. 

Περισσότερα στοιχεία περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 
του Γραφείου μας (βλ. εδώ). 

Convenience Food Όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αυξητική είναι η τάση στη ζήτηση 
έτοιμων γευμάτων και πρόχειρου φαγητού (“Convenience Food”). 

HoReCa Ομοίως, ανοδικά κινείται η ζήτηση τροφίμων που διατίθενται μέσω του 
κλάδου εστίασης (HoReCa), ιδίως στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 
Κατά την GUS, ο μέσος καταναλωτής δαπάνησε το 2014 περίπου 90 
Ευρώ στον συγκεκριμένο κλάδο, ποσό αυξημένο κατά 56% σε 
σύγκριση με το 2012. Κατά την εταιρεία ερευνών αγοράς PMR, η αξία 
του κύκλου εργασιών του κλάδου αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,4% το 
2014, διαμορφούμενη στα 6 δισ. Ευρώ. 

Προϊόντα ελληνικού 
ενδιαφέροντος 

 

Ελαιόλαδο Στην Πολωνία εισάγονται κάθε χρόνο περίπου 7.800 τόνοι 
ελαιολάδου, με κύριες χώρες προέλευσης την Ιταλία και την Ισπανία. 

Για την πώληση ελαιολάδου – το οποίο για τον μέσο Πολωνό 
καταναλωτή αποτελεί προϊόν delicatessen – η προτιμώμενη 
συσκευασία είναι εκείνη των 500 ml ή 750 ml, ενώ συναντώνται και 
συσκευασίες των 250 ml. 

Περισσότερα στοιχεία περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 
του Γραφείου μας (βλ. εδώ). 

Γαλακτοκομικά Όσον αφορά την πώληση φέτας, σημειώνεται ότι στην εδώ αγορά 
συναντώνται συσκευασίες αεροστεγείς και μικρές (200-250 gr) σε 
ενδεικτικές τιμές 10-17 Ζλότυ/200gr ή συσκευασίες με έτοιμα κομμένα 
μικρά τεμάχια σε άλμη (250 gr), καθώς και αρκετά προϊόντα «τύπου 
φέτας». 

Επίσης, επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι Πολωνοί 
καταναλώνουν (και παράγουν) μεγάλες ποσότητες κίτρινων τυριών 
(edam, gouda κλπ.), δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαίτερα εύγευστα 
ελληνικά κίτρινα τυριά. Τα εγχωρίως παραγόμενα κίτρινα τυριά 
διατίθενται σε αεροστεγείς συσκευασίες, κομμένα σε φέτες ή ως ενιαία 
τεμάχια, σε τιμές της τάξης των 6 Ζλότυ  / 250 gr. 

Δημοφιλή είναι, επίσης, τα τυριά τύπου “cottage”, σε συσκευασίες των 
200 gr, με ενδεικτική τιμή πώλησης τα 2 Ζλότυ. 

Όσον αφορά το γιαούρτι, σημειώνεται ότι η λιανική τιμή πώλησης των 
πολωνικών γιαουρτιών είναι περίπου 4 φορές μικρότερη από την 
αντίστοιχη τιμή πώλησης των ελληνικών. 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42353
http://www.stat.gov.pl/
http://www.research-pmr.com/
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=39249
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Μέλι Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας και των εγχώριων 
κλαδικών φορέων, ο αριθμός των κυψελών κινήθηκε αυξητικά τα 
τελευταία έτη, διαμορφούμενος στα 1,5 εκ. το 2014 από 1 εκ. το 2006. 
Η ετήσια παραγωγή μελιού, που εξαρτάται από εποχικούς 
παράγοντες, ήταν 9.000 τόνοι το 2004, 23.000 τόνοι το 2011 και 
περίπου 14.000 τόνοι το 2014. Η μέση ετήσια παραγωγή των 
τελευταίων ένδεκα ετών ήταν της τάξης των 17.200 τόνων. Καθώς η 
εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει την εγχώρια ζήτηση, η χώρα εισάγει 
σημαντικές ποσότητες μελιού, κυρίως από την Ουκρανία και την Κίνα. 
Το Υπουργείο Γεωργίας υλοποιεί πρόγραμμα στήριξης των Πολωνών 
μελισσοκόμων, με τριετή προϋπολογισμό ύψους 16,6 εκ. Ευρώ 
(χρηματοδοτείται κατά 50% από την ΕΕ). Υπολογίζεται ότι 
δραστηριοποιούνται στη χώρα περίπου 50.000 μελισσοκόμοι – οι 
περισσότεροι ερασιτέχνες – και 200 μεγάλα μελισσοτροφεία. Η σοδειά 
μελιού του 2015 είναι πιθανό να ανέλθει στους 20.000 τόνους. 

Περισσότερα στοιχεία περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 
του Γραφείου μας (βλ. εδώ). 

Ιχθυηρά Στις πωλήσεις ψαριών, η κύρια καταναλωτική τάση συνίσταται στην 
προτίμηση φιλέτων ψαριών χωρίς κόκαλα, είτε νωπών είτε 
κατεψυγμένων. Επίσης, δημοφιλή είναι τα κονσερβοποιημένα ψάρια 
και θαλασσινά (ενδεικτική τιμή 2-4 Ζλότυ / 100 gr). 

Φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά 

Μολονότι στην Πολωνία παράγονται πολλά από τα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά που καταναλώνονται εγχωρίως, οι ιδιαίτερες καιρικές 
συνθήκες δημιουργούν κενά τα οποία αναπληρώνονται αποκλειστικά 
μέσω εισαγωγών. Φυσικά, εισάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εγχωρίως, καθώς και προϊόντα 
που παράγονται εγχωρίως αλλά δεν επαρκούν για την κάλυψη της 
ζήτησης. 

Ποτά Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen (Δεκ. 2013 – Νοέ. 2014) η μπύρα 
είναι το δημοφιλέστερο ποτό των Πολωνών καταναλωτών, που 
ξοδεύουν περίπου € 3,5 δισ. ετησίως για την αγορά του 
συγκεκριμένου οινοπνευματώδους. Στην δεύτερη θέση κατατάσσεται 
η βότκα με συνολικές πωλήσεις € 2,5 δισ., στην τρίτη το κρασί με € 
1,1 δισ. και στην τέταρτη οι χυμοί και τα αναψυκτικά  με συνολικές 
πωλήσεις € 880 εκ.. 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση της 
κατανάλωσης μηλίτη, τάση που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και τα 
επόμενα έτη. Το 2013 οι Πολωνοί κατανάλωσαν 2 εκ. λίτρα μηλίτη, 
ενώ το 2014 κατανάλωσαν 10 εκ. λίτρα. Υπολογίζεται ότι η ετήσια 
κατανάλωση μηλίτη θα ανέλθει σύντομα στα 30-50 εκ. λίτρα. 

Κρασί Το 2014 οι Πολωνοί καταναλωτές αγόρασαν 15 εκ. λίτρα 
βουλγαρικών κρασιών (+10%), 9 εκ. λίτρα γαλλικών, 8 εκ. λίτρα 
κρασιών από τις ΗΠΑ, 7 εκ. λίτρα ισπανικών, 7 εκ. λίτρα 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=35165
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πορτογαλικών και 5 εκ. λίτρα ιταλικών κρασιών [Rzeczpospolita]. 
Πάντως, δεδομένου του χαμηλού κόστους των βουλγαρικών οίνων, η 
αξία των πωλήσεων των τελευταίων στην πολωνική αγορά (~190 εκ. 
Ζλότυ) υπολείπεται τόσο εκείνης των κρασιών ΗΠΑ όσο και εκείνης 
των γαλλικών κρασιών.  

Σύμφωνα με στοιχεία της KPMG, η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση 
κρασιού στην Πολωνία είναι της τάξης των 5,5 λίτρων, δηλαδή 
σημαντικά μικρότερη της αντίστοιχης κατανάλωσης σε Γαλλία και 
Ιταλία (άνω των 40 λίτρων) αλλά και μικρότερη εκείνης στις γειτονικές 
Τσεχία (21 λίτρα) και Σλοβακία (19 λίτρα). Οι Πολωνοί θα ξοδέψουν το 
2015 περισσότερα από 4,6 δισ. Ζλότυ για την αγορά κρασιού, δηλαδή 
5,7% περισσότερα σε σχέση με το 2014. Στους επιτραπέζιους οίνους 
αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μερίδιο της τοπικής αγοράς, αφού για το 
2015 προβλέπονται αγορές επιτραπέζιου οίνου αξίας 2,4 δισ. Ζλότυ, 
έναντι 1,7 δισ. το 2011. 

Τα ελληνικά κρασιά, παρά την αναμφίβολη ποιότητά τους, 
καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στις εισαγωγές. Αυτό αποδίδεται, 
κυρίως, στη σημαντικά υψηλότερη τιμή τους (το 85% της πολωνικής 
αγοράς λιανικής κινείται στην τιμή των 25 Ζλότυ δηλ. περίπου 6 
Ευρώ) και στη μικρή αναγνωρισιμότητά τους σε σχέση με τα ιταλικά, 
γαλλικά, αμερικανικά και ισπανικά κρασιά. 

Περισσότερα στοιχεία περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 
του Γραφείου μας (βλ. εδώ). 

Δίκτυα διανομής Λειτουργούν περισσότερες από 40 αλυσίδες Super Market. Περίπου 
15 διαθέτουν καταστήματα σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ οι 
υπόλοιπες δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
Σημαντικές αλυσίδες λιανεμπορίου τροφίμων είναι οι: Biedronka, 
POLOMarket, Top Market, Piotr i Paweł, Alma Market, Lewiatan, 
Carrefour, Lidl, Aldi, Netto, Kaufland, Tesco, Real, Marcpol, Mokpol, 
Stokrotka, E.Leclerc, Intermarché, Małpka Express, Żabka, Auchan 
και το (αποκλειστικά) διαδικτυακό supermarket Frisco. 

Όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης των καταστημάτων τους, η 
αλυσίδα Biedronka, η οποία είναι και ο leader της εδώ αγοράς (2500 
καταστ.), λειτουργεί με μικρά σε μέγεθος καταστήματα (περίπου 200-
300 τ.μ.) τα οποία, όμως, βρίσκονται σε όλα τα κεντρικά σημεία των 
μεγάλων πολωνικών πόλεων. Οι Tesco και Auchan λειτουργούν με 
πολύ μεγάλα καταστήματα (άνω των 2.000 τ.μ.) τα οποία βρίσκονται 
στη περιφέρεια των μεγάλων πόλεων, ενώ η Carrefour λειτουργεί με 
πολύ μικρά καταστήματα σε κεντρικά σημεία των πόλεων, με 
μεγαλύτερα (500-600 τ.μ.) σε κάποια άλλα σημεία και με 
hypermarkets στην περιφέρεια των πόλεων. 

Η επιλογή των προμηθευτών ορισμένων αλυσίδων (κυρίως 
θυγατρικών ξένων εταιρειών) γίνεται κεντρικά από τις μητρικές 
επιχειρήσεις. Άλλες αλυσίδες προτιμούν να αναζητούν προμηθευτές 
με δική τους πρωτοβουλία, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι 

http://www.rp.pl/
http://www.kpmg.pl/
agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=39214
http://www.biedronka.pl/
http://www.polomarket.pl/
http://www.topmarket.biz.pl/
http://www.piotripawel.pl/
http://www.almamarket.pl/
http://www.lewiatan.pl/
http://www.carrefour.pl/
http://www.lidl.pl/
http://www.aldi.pl/
http://netto.pl/
http://www.kaufland.pl/
http://www.tesco.pl/
http://www.real.pl/
http://www.marcpol.pl/
http://www.mokpol.pl/
http://stokrotka.pl/
e-leclerc.pl
intermarche.pl
malpkaexpress.pl
zabka.pl
http://www.auchan.pl/
http://www.frisco.pl/
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ανοικτές στην υποβολή προτάσεων συνεργασίας από υποψήφιους 
προμηθευτές. 

Πέραν των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου (supermarkets, λίγα 
delicatessen και αρκετά μικρά καταστήματα τροφίμων), τρόφιμα και 
ποτά ελληνικού ενδιαφέροντος εισάγονται από (χονδρεμπορικές) 
επιχειρήσεις διανομής, ορισμένες από τις οποίες επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους σε ελληνικά προϊόντα. 

Όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κύρια πύλη εισόδου 
είναι η Κεντρική Λαχαναγορά Βαρσοβίας (Bronisze), όπου διατηρούν 
γραφεία οι κυριότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τάσεις των εγχώριων αγορών 
λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου  περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό 
σημείωμα του Γραφείου μας (βλ. εδώ). Κατάλογοι εισαγωγέων 
τροφίμων και ποτών αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους κατόπιν 
σχετικού αιτήματός τους. 

Νομοθεσία Ισχύει, ασφαλώς, η οικεία νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, ειδικά όσον 
αφορά τη σήμανση των διατροφικών προϊόντων, ισχύει ο Κανονισμός 
του πολωνικού Υπουργείου Γεωργίας της 23.12.2014 (βλ. πλήρες 
κείμενο στην πολωνική στο 
http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Departament%20Bezpiecze%C
5%84stwa%20%C5%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Prawo%2
0B%C5%BB/znakowanie_2015_poz_29.pdf) 

Περισσότερες 
πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολωνική οικονομία και το 
εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας, στην οποία μπορεί κανείς να έχει 
πρόσβαση μέσω του υπερσυνδέσμου 
agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad6710BΕτήσια_Έκθεση_2014.pdf. 
Ειδήσεις επιχειρηματικού / οικονομικού ενδιαφέροντος περιέχονται 
στα «Ενημερωτικά Δελτία» του Γραφείου μας, που δημοσιεύονται 
τακτικά στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr/pl101. 

 

http://www.bronisze.com.pl/
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42045
http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Departament%20Bezpiecze%C5%84stwa%20%C5%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Prawo%20B%C5%BB/znakowanie_2015_poz_29.pdf
http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Departament%20Bezpiecze%C5%84stwa%20%C5%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Prawo%20B%C5%BB/znakowanie_2015_poz_29.pdf
http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Departament%20Bezpiecze%C5%84stwa%20%C5%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Prawo%20B%C5%BB/znakowanie_2015_poz_29.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad6710BΕτήσια_Έκθεση_2014.pdf
http://www.agora.mfa.gr/pl101
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Ενδιαφέροντες και χρήσιμοι ιστότοποι 

Φορέας  Ιστότοπος Παρατηρήσεις 

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

www.minrol.gov.pl Υπουργείο Γεωργίας & 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου  

Agencja Rynku Rolnego 
(ARR) 

www.arr.gov.pl Οργανισμός Αγοράς 
Αγροδιατροφικών 
Προϊόντων (εκταμίευση 
κονδυλίων ΚΑΠ) 

Agencja Nieruchomości 
Rolnych 

www.anr.gov.pl  Οργανισμός Αγροτικών 
Γαιών  

Główny Inspektorat 
Sanitarny 

www.gis.gov.pl Κεντρική Υγειονομική 
Επιθεώρηση  

IJHARS 
www.ijhar-s.gov.pl  Επιθεώρηση Ποιότητας 

Αγροδιατροφικών 
Προϊόντων 

Krajowa Rada Izb 
Rolniczych 
 

www.krir.pl 
Κεντρικό Συμβούλιο 
Αγροτικών Επιμελητηρίων 

Polska Federacja 
Producentów Żywności 
Związek Pracodawców 

www.pfpz.pl Ένωση Εργοδοτών 
Κλάδου Παραγωγής 
Τροφίμων  

Przemysl Spozywczy  
http://przemyslspozywczy.eu  Περιοδικό και ιστότοπος 

κλάδου παραγωγής 
τροφίμων 

Rynek Spozywczy  
www.portalspozywczy.pl Περιοδικό και ιστότοπος 

κλάδου τροφίμων 

Polagra Food  
www.polagra-food.pl Σημαντικότερη εμπορική 

έκθεση τροφίμων 

HORECA / GASTROFOOD 
/ ENOEXPO 

http://targi.krakow.pl Εμπορική έκθεση 
τροφίμων 

World Food Warsaw 
www.worldfood.pl  Εμπορική έκθεση 

τροφίμων 

 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arr.gov.pl/
http://www.anr.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.ijhar-s.gov.pl/
http://www.krir.pl/
http://www.pfpz.pl/
http://przemyslspozywczy.eu/
http://www.portalspozywczy.pl/
http://www.polagra-food.pl/
http://targi.krakow.pl/
http://www.worldfood.pl/

