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ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για τις εξελίξεις στον πολωνικό αγροτικό τοµέα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρατίθενται στοιχεία του πολωνικού Οργανισµού Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων (ARR) 
αναφορικά µε τις εξελίξεις του τρέχοντος έτους στον πολωνικό αγροτικό τοµέα. 

Στις 14 ∆εκεµβρίου τ.έ., έλαβε χώρα, στη Βαρσοβία, η ετήσια ενηµέρωση των µελών των εδώ 
διπλωµατικών αποστολών, από τον πολωνικό Οργανισµό Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων (Agencja 
Rynku Rolnego - ARR, www.arr.gov.pl), σχετικά µε τις κυριότερες εξελίξεις στον πολωνικό αγροτικό 
τοµέα κατά την περίοδο 2014/2015. Από την εν λόγω ενηµέρωση συγκρατούνται τα ακόλουθα κυριότερα 
σηµεία: 

Ο ARR είναι κρατικός οργανισµός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας & Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου και το Υπουργείο Οικονοµικών. Η αποστολή του συνίσταται στη στήριξη και διατήρηση της 
οικονοµικής ισορροπίας στον πολωνικό τοµέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Από το 2004, ο 
οργανισµός αποτελεί επίσης πιστοποιηµένη αρχή πληρωµών κοινοτικών ενισχύσεων και διεξαγωγής 
ελέγχων σχετικά µε τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της ΚΑΠ. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τεκµηρίωσης του ARR, που παρουσιάστηκαν κατά την 
ενηµερωτική εκδήλωση, η εγχώρια αγορά βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων (δηµητριακά, χοιρινό 
κρέας, βόειο κρέας, κρέας πουλερικών, γαλακτοκοµικά, φρούτα, λαχανικά και ζάχαρη) έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

∆ηµητριακά 

Το 2014/2015 παρήχθησαν 31,9 εκ. τόνοι δηµητριακών, έναντι 28,5 εκ. το 2013/2014, ενώ για το 
2015/2016 προβλέπεται παραγωγή της τάξης των 27,8 εκ. τόνων. Το 2014/2015 παρήχθησαν 11,6 εκ. 
τόνοι σίτου (πρόβλεψη 2015/2016: 10,9 εκ. τόνοι), 4,4 εκ. τόνοι βρώµης (2015/2016: 3,4 εκ. τόνοι), 5,2 
εκ. τόνοι σιταροσίκαλης/τριτικάλε (πρόβλεψη 2015/2016: 5,3 εκ. τόνοι), 3,3 εκ. τόνοι κριθαριού 
(πρόβλεψη 2015/2016: 3,0 εκ. τόνοι), 2,8 εκ. τόνοι σίκαλης (πρόβλεψη 2015/2016: 2,0 εκ. τόνοι) και 4,5 
εκ. τόνοι αραβόσιτου (πρόβλεψη 2015/2016: 3,2 εκ. τόνοι). Το ισοζύγιο του εξωτερικού εµπορίου στον 
τοµέα των δηµητριακών είναι πλεονασµατικό την τελευταία επταετία (πλεόνασµα 3,8 εκ. τόνων το 
2013/2014 και εκτίµηση για 5,58 εκ. τόνους το 2014/2015). Το 2014/2015 η αξία των σχετικών εξαγωγών 
ανήλθε στα 2,6 δισ. Ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών κατευθύνεται στη Γερµανία (41%), τη 
Σαουδική Αραβία (11,5%), την Αίγυπτο (8%) και το Μαρόκο (8%). 

Κρέας 

Το 2014 παρήχθησαν 4,378 εκ. τόνοι (HCW) κρέατος, ενώ για το 2015 προβλέπεται αύξηση στους 4,635 
εκ. τόνους. Ανά κατηγορία κρέατος, το 2014 παρήχθησαν 1,86 εκ. τόνοι κρέατος πουλερικών (2015: 2,06 
εκ. τόνοι), 1,80 εκ. τόνοι χοιρινού κρέατος (2015: 1,86 εκ. τόνοι), 0,44 εκ. τόνοι βόειου κρέατος (2015: 
0,45 εκ. τόνοι) και 0,27 εκ. τόνοι άλλων κρεάτων (συµπερ. παραπροϊόντων-υποπροϊόντων σφαγίων). 
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Χοιρινό κρέας  

Το 2014 παρήχθησαν 1,80 εκ. τόνοι (2015: 1,86 εκ. τόνοι), εξήχθησαν 0,63 εκ. τόνοι (2015: 0,64 εκ. 
τόνοι) και εισήχθησαν 0,82 εκ. τόνοι (2015: 0,83 εκ. τόνοι) χοιρινού κρέατος. Το 84% των εξαγωγών του 
διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (298.000 τόνοι) κατέληξε στην ΕΕ (κυρίως Ιταλία και 
Γερµανία), το 5% στις ΗΠΑ και το 5% στο Χονγκ Κονγκ. Η τιµή παραγωγού του χοιρινού κρέατος (cold 
carcass weight, class E) έφτασε τα € 170 / 100 κιλά τον Ιούνιο του 2014 και ήταν περίπου € 123,30 / 100 
κιλά τον Νοέµβριο του 2015. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στο 99% του µ.ό. της ΕΕ. 

Βόειο κρέας 

Το 2014 παρήχθησαν 0,44 εκ. τόνοι (2015: 0,45 εκ. τόνοι), εξήχθησαν 0,38 εκ. τόνοι (2015: 0,42 εκ. 
τόνοι) και εισήχθησαν 0,035 εκ. τόνοι (2015: 0,040 εκ. τόνοι) βόειου κρέατος. Το 23% των εξαγωγών του 
διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (271.000 τόνοι) κατέληξε στην Ιταλία, το 17% στη Γερµανία 
και το 13% στην Ολλανδία.  Η τιµή του βόειου κρέατος (cold carcass weight, class R3) έφτασε τα € 320 / 
100 κιλά τον Φεβρουάριο του 2015 και ήταν € 319,89 / 100 κιλά τον Νοέµβριο του 2015. Η τιµή αυτή 
αντιστοιχεί στο 80% του µ.ό. της ΕΕ. 

Κρέας Πουλερικών 

Η πολωνική παραγωγή πουλερικών κινείται σταθερά ανοδικά κατά τα τελευταία είκοσι έτη. Το 2014 
παρήχθησαν 1,86 εκ. τόνοι (2015: 2,06 εκ. τόνοι), εξήχθησαν 0,82 εκ. τόνοι (2015: 1,1 εκ. τόνοι) και 
εισήχθησαν 0,054 εκ. τόνοι (2015: 0,195 εκ. τόνοι) κρέατος πουλερικών. Το 16% των εξαγωγών του 
διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (588.000 τόνοι) κατέληξε στην Γερµανία, το 9% στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, 8% στην Τσεχία, 7% στη Γαλλία και 7% στην Ολλανδία. Η τιµή του κρέατος πουλερικών 
έφτασε τα € 150 / 100 κιλά τον Ιούνιο του 2014 και ήταν € 119,17 / 100 κιλά τον Νοέµβριο του 2015. Η 
τιµή αυτή αντιστοιχεί στο 70% του µ.ό. της ΕΕ. 

Γαλακτοκοµικά 

Το 2014 παρήχθησαν 12,60 δισ. λίτρα γάλακτος (2015: 12,69 δισ. λίτρα), εξήχθησαν προϊόντα που 
αντιστοιχούσαν σε 2,82 δισ. λίτρα (2015: 3,0 δισ. λίτρα) και εισήχθησαν προϊόντα που αντιστοιχούσαν 
σε 1,54 δισ. λίτρα γάλακτος. Το 2015 παρήχθησαν 190.000 τόνοι βουτύρου, 170.000 τόνοι 
αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη, 284.000 τόνοι τυριών ωρίµανσης, 420.000 τόνοι 
τυροπήγµατος/στάλπης, και 698.000 τόνοι γαλακτοκοµικών-αναψυκτικών. Το 73% των εξαγωγών του 
διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (€ 1,3 δισ.) κατέληξε στην ΕΕ, το 2% στις χώρες ΚΑΚ, 3% 
στην Αλγερία, 3% στην Κίνα, 2% στο Βιετνάµ, 2% στη Σαουδική Αραβία, 1% στο Μεξικό και 14% σε 
άλλες χώρες. Το 35% των εξαγωγών αφορούσε τυριά και τυρόπηγµα, το 18% συµπυκνωµένο γάλα και 
γάλα σε σκόνη, το 16% γάλα και κρέµα γάλακτος σε ρευστή µορφή, το 10% ορό γάλακτος, το 7% 
βούτυρο, το 7% γιαούρτι και ποτά, το 6% παγωτά και το 1% καζεΐνη.  

Το 2014 εξήχθησαν 385.000 τόνοι και εισήχθησαν 191.000 τόνοι γάλακτος και κρέµας γάλακτος σε 
ρευστή µορφή. Το 63% των εξαγωγών του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (373.000 τόνοι) 
κατέληξε στη Γερµανία, 6% στη Λευκορωσία, 4% στη Ν. Αφρική και 4% στο Ην. Βασίλειο. 

Το 2014, παρήχθησαν 301.000 τόνοι, εξήχθησαν 144.000 τόνοι και εισήχθησαν 43.000 τόνοι τυριών 
ωρίµανσης. Το 69% των εξαγωγών του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (102.000 τόνοι) 
κατέληξε στην ΕΕ (15% Τσεχία, από 7% Ιταλία, Γερµανία, Σλοβακία και Ουγγαρία, από 5% Ολλανδία 
και ∆ανία), 5% στις χώρες ΚΑΚ, 6% στη Σαουδική Αραβία και 5% στο Ιράκ. 

Το 2014, παρήχθησαν 180.000 τόνοι, εξήχθησαν 36.000 τόνοι και εισήχθησαν 15.000 τόνοι βουτύρου. 
Το 15% των εξαγωγών του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 (32.000 τόνοι) κατέληξε στη 
Γερµανία, 15% στην Ολλανδία, 13% στην Τσεχία, 11% στη Σλοβακία, 6% στη Γαλλία, 6% στη Ρουµανία, 
4% στο Ην. Βασίλειο και 4% στο Βέλγιο. 

Το 2014, παρήχθησαν 180.000 τόνοι, εξήχθησαν 118.000 τόνοι και εισήχθησαν 23.000 τόνοι 
αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη. Το 38% των εξαγωγών του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 
2015 (89.000 τόνοι) κατέληξε στην ΕΕ (11% Ολλανδία, 6% Βουλγαρία, 6% Ιταλία, 5% Γερµανία), 21% 
στην Αλγερία, 9% στο Βιετνάµ και 8% στο Μεξικό. 
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Το 2014, παρήχθησαν 714.000 τόνοι, εξήχθησαν 110.000 τόνοι και εισήχθησαν 34.000 τόνοι γιαουρτιών 
και αναψυκτικών-προϊόντων ζύµωσης. Το 14% των εξαγωγών του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 
2015 (78.000 τόνοι) κατέληξε στην Ουγγαρία, 13% στο Ην. Βασίλειο, 9% στη Ρουµανία, 9% στην 
Τσεχία, 9% στη Γερµανία και 7% στη Φινλανδία. Στην ΕΕ κατέληξε το 97% των εξαγωγών. 

Φρούτα 

Το 2014 παρήχθησαν 4,19 εκ. τόνοι φρούτων, έναντι 4,13 εκ. τόνων το 2013, ενώ για το 2015 
προβλέπεται παραγωγή της τάξης των 4,01 εκ. τόνων. Το 2014 παρήχθησαν 3,19 εκ. τόνοι µήλων 
(πρόβλεψη 2015: 3,10 εκ. τόνοι), 0,57 εκ. τόνοι διάφορων µούρων (2015: 0,50 εκ. τόνοι) και 0,42 εκ. 
τόνοι άλλων φρούτων (πρόβλεψη 2015: 0,42 εκ. τόνοι). Το ισοζύγιο του εξωτερικού εµπορίου στον τοµέα 
των φρέσκων φρούτων είναι, µε την εξαίρεση των ετών 2012 και 2013, ελλειµµατικό την τελευταία 
δεκαετία (εισαγωγές 1,42 εκ. τόνων και εξαγωγές 1,37 εκ. τόνων το 2014). 

Το 2014/2015 παρήχθησαν 1,06 εκ. τόνοι συντηρηµένων φρούτων (συµπυκνωµένοι χυµοί, κατεψυγµένα 
φρούτα, µαρµελάδες, αποξηραµένα φρούτα), έναντι 1,02 εκ. τόνων το 2013/2014. Το 2014 εξήχθησαν 
συντηρηµένα φρούτα αξίας € 1,09 δισ. και εισήχθησαν συντηρηµένα φρούτα αξίας € 539 εκ.. Το 37% 
των εξαγωγών κατεψυγµένων φρούτων του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 κατέληξε στη 
Γερµανία, το 10% στη Λευκορωσία, το 10% στο Βέλγιο και το 8% στη Γαλλία. Το 46% των εξαγωγών 
συµπυκνωµένου χυµού µήλου του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 κατέληξε στη Γερµανία, το 
12% στις ΗΠΑ, το 10% στο Ηνωµένο Βασίλειο και το 7% στην Ολλανδία.  

Λαχανικά 

Το 2014 παρήχθησαν 5,6 εκ. τόνοι λαχανικών, έναντι 4,98 εκ. τόνων το 2013, ενώ για το 2015 
προβλέπεται παραγωγή της τάξης των 4,84 εκ. τόνων. Αναλυτικότερα, παρήχθησαν 1,15 εκ. τόνοι 
λάχανων (πρόβλεψη 2015: 0,9 εκ. τόνοι), 0,82 εκ. τόνοι καρότων (2015: 0,7 εκ. τόνοι), 0,97 εκ. τόνοι 
λαχανικών θερµοκηπίου (πρόβλεψη 2015: 0,97 εκ. τόνοι) και 2,66 εκ. τόνοι άλλων λαχανικών (πρόβλεψη 
2015: 2,28 εκ. τόνοι), εκ των οποίων 0,272 εκ. τόνοι ντοµάτες και 0,267 τόνοι αγγούρια. 

Το 75% των (συνολικά 349.000 τόνων) εξαγωγών νωπών λαχανικών του διαστήµατος Ιανουαρίου-
Σεπτεµβρίου 2015 κατέληξε στην ΕΕ και 23% στις χώρες ΚΑΚ. Ανά χώρα προορισµού, το 20% των 
εξαγωγών κατέληξε στη Λευκορωσία, το 13% στην Τσεχία, το 10% στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 8% στη 
Σλοβακία, το 7% στην Ολλανδία και το 7% στη Γερµανία. 

Όσον αφορά την παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων, το 2013/2014 παρήχθησαν 1,15 εκ. τόνοι 
(πρόβλεψη για 1,2 εκ. το 2014/2015), εκ των οποίων 0,63 εκ. τόνοι κατεψυγµένων λαχανικών (0,65 εκ. 
τόνοι το 2014/2015), 0,16 εκ. τόνοι λαχανικών σε κονσέρβα (0,17 εκ. τόνοι το 2014/2015), 0,12 εκ. τόνοι 
µαριναρισµένων λαχανικών (0,13 εκ. τόνοι το 2014/2015) και 0,117 εκ. τόνοι ντοµάτας σε µορφή 
σάλτσας και ketchup (0,115 εκ. τόνοι το 2014/2015). 

Το 27% των (συνολικά 331.000 τόνων) εξαγωγών κατεψυγµένων λαχανικών του διαστήµατος 
Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 κατέληξε στη Γερµανία, το 11% στη Λευκορωσία, το 10% στο Ην. 
Βασίλειο, το 10% στη Γαλλία και το 8% στο Βέλγιο. 

Το 24% των (συνολικά 151.000 τόνων) εξαγωγών µανιταριών του διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 
2015 κατέληξε στη Γερµανία, το 14% στο Ην. Βασίλειο, το 10% στη Γαλλία, το 6% στη Λευκορωσία και 
το 6% στη Λετονία.  

Ζάχαρη 

Το 2014/2015 (προσωρινά στοιχεία) παρήχθησαν 1,98 εκ. τόνοι ζάχαρης (έναντι 1,71 εκ. τόνων το 
2013/2014). Εγχωρίως καταναλώθηκαν 1,70 εκ. τόνοι (1,68 εκ. τόνοι το 2013/2014). Το 2014 εξήχθησαν 
468.000 τόνοι (450.000 τόνοι το 2015) και εισήχθησαν 209.000 τόνοι (150.000 τόνοι) ζάχαρης. Το 26% 
των (συνολικά 423.000 τόνων) εξαγωγών ζάχαρης του διαστήµατος 2014/2015 κατέληξε στη Γερµανία, 
13% στο Ισραήλ, 9% στο Καζακστάν, 6% στην Ουγγαρία, 5% στη Λιθουανία, 5% στη Λετονία, 5% στη 
Ρωσία και από 4% σε Ελλάδα και Τσεχία. Τον Οκτώβριο του 2015, η τιµή πώλησης της ζάχαρης ήταν 
1,99 Ζλότυ / κιλό στην περίπτωση των συσκευασιών των 50 κιλών και 2,16 Ζλότυ / κιλό στην περίπτωση 
των συσκευασιών του ενός κιλού. 
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Εµπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων 

Το πολωνικό εµπορικό ισοζύγιο στον τοµέα των αγροδιατροφικών προϊόντων παραµένει πλεονασµατικό 
τα τελευταία δέκα έτη. Το 2014 εξήχθησαν αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας € 21,9 δισ. (20,4 δισ. το 
2013) και εισήχθησαν προϊόντα αξίας € 15,1 δισ. (14,3 δισ. το 2013). Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο ήταν 
πλεονασµατικό κατά € 6,8 δισ. (6,1 δισ. το 2013). Στους πρώτους εννέα µήνες του 2015, η αξία των 
εξαγωγών ανήλθε στα € 17,3 δισ., των εισαγωγών στα 11,6 δισ. και του πλεονάσµατος του ισοζυγίου 
αγροδιατροφικών προϊόντων στα 5,7 δισ.. 

Ποσοστό 20% των (συνολικής αξίας € 17,3 δισ.) εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων του 
διαστήµατος Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2015 αντιστοιχούσε στα ζωντανά ζώα και το κρέας, 13% στα 
δηµητριακά, 10% στα προϊόντα καπνού, 7% στα ζαχαρώδη, 7% στα γαλακτοκοµικά, 6% στα ιχθυηρά, 
6% σε οινοπνευµατώδη ποτά, καφέ, τσάι και κακάο, 6% στα λαχανικά (συµπ. µανιταριών), 5% στα 
φρούτα (συµπ. ξηρών καρπών) 4% στα λίπη, 2% στους χυµούς φρούτων και λαχανικών και 14% σε 
άλλα προϊόντα.  

Ο Προϊστάµενος 
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