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Θέµα: Πολωνικός κλάδος υλικών συσκευασίας 

Εισαγωγικές 
παρατηρήσεις 

Η εγχώρια ζήτηση για υλικά συσκευασίας κινείται ανοδικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι 
προµηθευτές ενισχύουν συστηµατικά τις παραγωγικές δυνατότητές τους. Η 
τόνωση της ζήτησης αποδίδεται, εν µέρει, στην αύξηση της εγχώριας 
κατανάλωσης. ∆ευτερευόντως, σχετίζεται µε την πορεία των εξαγωγών 
συσκευασµένων προϊόντων αλλά και µε την πορεία των εξαγωγών υλικών 
συσκευασίας. 

Όσον αφορά τα συσκευασµένα προϊόντα, οι κλάδοι τροφίµων/ποτών, 
απορρυπαντικών, καλλυντικών, φαρµάκων και ειδών καθηµερινής χρήσης 
εµφανίζονται ως πολλά υποσχόµενοι, καθώς ο εξαγωγικός προσανατολισµός 
τους δηµιουργεί προϋποθέσεις διατήρησης της ζήτησης υλικών συσκευασίας σε 
υψηλό επίπεδο το επόµενο διάστηµα. 

Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου 
(προσανατολισµός και επιδόσεις παραγωγικών επιχειρήσεων). Στη δεύτερη 
παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία του συναφούς εξωτερικού εµπορίου. Στην 
τρίτη ενότητα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα 
επιχειρήσεων άλλων κλάδων, στους οποίους αντιστοιχεί το µεγαλύτερο µέρος 
της εγχώριας ζήτησης προϊόντων/υλικών συσκευασίας. 

Χαρακτηριστικά 
του Κλάδου  

 

Παραγωγοί του 
κλάδου 

Μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως οι Ergis (www.ergis.eu), Erg-System 
(www.erg-system.pl), Gekoplast (http://gekoplast.pl), Plast-Box (www.plast-
box.com) και Suwary (www.suwary.com.pl) ενισχύουν τις παραγωγικές 
δυνατότητές τους, ανταποκρινόµενες: 

- στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και των εγχώριων καταναλωτικών 
δαπανών (η αγορά ειδών/υλικών συσκευασίας θα µεγεθυνθεί κατά 20% 
στο διάστηµα 2016-20181), 

                                                           

1 Ανάλυση της τράπεζας BZ WBK. 
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- στην ανοδική πορεία των εξαγωγών, που δηµιουργεί πρόσθετη ζήτηση 
για συσκευασίες, 

- στη ζήτηση συσκευασιών/µέσων/δοχείων µεταφοράς προϊόντων, καθώς 
πολωνικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται από ολοένα και 
περισσότερες (αλλοδαπές) επιχειρήσεις για τη µεταποίηση, τυποποίηση 
και συσκευασία προϊόντων που παράγονται στην αλλοδαπή, µε στόχο 
την προώθησή τους στους τελικούς προορισµούς της δυτικής και 
ανατολικής Ευρώπης µέσω του αποτελεσµατικού πολωνικού δικτύου 
logistics, 

- στις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές των συσκευασιών συνθετικών υλών. 

Η Ergis, κατασκευάστρια µεµβρανών, ειδικεύεται στην παραγωγή συσκευασιών 
τροφίµων και φαρµακευτικών και τον Ιούλιο του 2016 δροµολόγησε τη 
δηµιουργία µιας ακόµη γραµµής παραγωγής µέχρι το καλοκαίρι του 2017, µε 
στόχο την αναβάθµιση της ετήσιας παραγωγικής της δυνατότητας κατά 15.000-
20.000 τόνους. Οι επενδύσεις της επιχείρησης είναι της τάξης των 30 εκ. Ζλότυ. 

Η Erg-System, κατασκευάστρια συσκευασιών µεταφοράς από συνθετικές ύλες 
(κιβώτια, παλέτες, δοχεία), υλοποιεί το δικό της πρόγραµµα επενδύσεων, µε 
ορίζοντα τον Μάρτιο του 2017. Μετά από τη λειτουργία µιας νέας γραµµής την 
άνοιξη του 2016, που επέτρεψε την αύξηση της δυνητικής παραγωγής της κατά 
22%, σχεδιάζει τη δηµιουργία δύο ακόµη γραµµών παραγωγής µεµβρανών. Η 
Erg-System ενδιαφέρεται πρωτίστως για την εξάπλωση της εξαγωγικής 
παρουσίας της στις αγορές της δυτικής Ευρώπης. 

Η Gekoplast, που δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής πλαστικών 
φύλλων (plastic sheets), στοχεύει στη διεύρυνση του φάσµατος των 
προσφερόµενων προϊόντων της µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων, στην 
αναβάθµιση της παραγωγικότητάς της και στη διείσδυση σε νέες αγορές. 

Η Plast-Box παράγει κιβώτια, κουβάδες, δοχεία, παλέτες και άλλα είδη 
συσκευασίας και µεταφοράς από συνθετικές ύλες και η Suwary µπιτόνια, 
ποτιστήρια, µπουκάλια κλπ.. Η Can-Pack (www.canpack.eu), που παράγει 
µεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, θα θέσει σε λειτουργία νέο εργοστάσιό της 
στο Tarnow εντός του α΄ τριµήνου του 2017, υλοποιώντας επένδυση αξίας 30 εκ. 
Ζλότυ. 

Κατά την τράπεζα BZ WBK, σχεδόν 8.000 επιχειρήσεις παράγουν υλικά 
συσκευασίας στην Πολωνία. Οι περισσότερες από αυτές είναι µικροµεσαίες. 
Μερικές επιχειρήσεις συνθετικών υλών, γυαλιού και χαρτιού καθώς και αρκετά 
τυπογραφεία παράγουν συσκευασίες παράλληλα µε την κύρια δραστηριότητά 
τους. Το 65% των συσκευασιών που πωλούν στο εσωτερικό οι επιχειρήσεις του 
κλάδου καταλήγει στον τοµέα των τροφίµων/ποτών, το 22% σε επιχειρήσεις 
χηµικών οικιακής χρήσης, το 7% στον τοµέα φαρµακευτικών και 6% στον τοµέα 
καλλυντικών. 

Πέραν των ειδών συσκευασίας/µεταφοράς µαζικής χρήσης, υπάρχουν εταιρείες 
όπως η Estimo (http://estimo.co), που κατασκευάζει κασετίνες και θήκες για 
αντικείµενα πολυτελείας και εξυπηρετεί πρωτίστως ντόπιους και δευτερευόντως 
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ξένους πελάτες. 

Εγχωρίως δραστηριοποιούνται, τέλος, οι ελληνικών συµφερόντων Marflex-M.J. 
Maillis Poland Sp. z o.o. (www.maillis.pl), Global Colors Polska SA 
(www.globalcolors.pl) και Flexopack Polska Sp. z.o.o. (www.fescopack.pl), ενώ η 
Megaplast (www.airofilm.com) αγόρασε το 2016 έκταση στην περιοχή 
Gardno/Gryfino, µε σκοπό την ανέγερση εργοστασίου. 

Αύξηση της 
παραγωγής 

Αύξηση της παραγωγής συσκευασιών παρατηρείται εδώ και αρκετά έτη. Ο 
εθνικός µέσος όρος κατανάλωσης συσκευασιών κατά κεφαλή είναι περίπου 226 
Ευρώ2. Μολονότι η τάση είναι ανοδική, ο συγκεκριµένος µ.ό. παραµένει 
χαµηλότερος από τους αντίστοιχους µ.ό. των βιοµηχανικών κρατών (Ευρώπη, 
ΗΠΑ, Ιαπωνία), που είναι της τάξης των € 300-340. 

Το 15%-20% της εγχώριας παραγωγής συσκευασιών εξάγεται στην αλλοδαπή 
και ο κλάδος είναι ανάγκη να προσαρµοστεί γρήγορα στις µεταβαλλόµενες 
προτιµήσεις των ξένων πελατών, µέσω της χρήσης καινοτόµων λύσεων όσον 
αφορά τα υλικά, τα είδη και τις µεθόδους συσκευασίας3. 

Το 2015 παρήχθησαν4: 

- 2.407.900 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Κουτιά και κιβώτια από χαρτί και 
χαρτόνι» (έναντι 2.185.800 τόνων το 2014 και 2.010.300 τόνων το 2013), 

- 262.167 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Σάκοι, τσάντες, σακούλες από 
πολυµερή του αιθυλενίου» (έναντι 249.149 τόνων το 2014 και 219.654 τόνων το 
2013), 

- 267.724 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Κουτιά, κιβώτια, καφάσια από 
συνθετικές ύλες» (έναντι 249.149 τόνων το 2014 και 242.072 τόνων το 2013), 

- 39.565 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Κονσέρβες/τενεκεδάκια λευκοσιδήρου 
για τρόφιµα (<50 l)» (έναντι 36.269 τόνων το 2014 και 37.808 τόνων το 2013). 

Περιβαλλοντική 
προστασία 

Οι παραγωγοί λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ισχύουσες προδιαγραφές 
περιβαλλοντικής προστασίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αρµόδιο για 
την ενσωµάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2015/720 στο εθνικό δίκαιο, µε στόχο 
τον περιορισµό της χρήσης ελαφρών πλαστικών σακουλών κατά τις αγορές των 
καταναλωτών. Η Πολωνία επιθυµεί να επιτύχει, έως το τέλος του 2018, οι εν 
λόγω σακούλες να διατίθενται στα καταστήµατα έναντι αντιτίµου (ανώτατη τιµή 1 
Ζλότυ). ∆ωρεάν θα είναι η διάθεση των µικρών και λεπτών σακουλών που 
χρησιµοποιούνται για το τύλιγµα αγροτικών προϊόντων. 

Εξωτερικό 
Εµπόριο 

Ακολουθούν στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS για το 
εξωτερικό εµπόριο σχετικών κωδικών της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Σ.Ο.) 
κατά το 2015 [αξία σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (USD)]. 

Κωδικός Σ.Ο. 3920 (Μεµβράνες κ.ά.): 

Εισαγωγές USD 1.242.026 (κυρίως Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ην. 

                                                           

2 Στοιχεία κλαδιού επιµελητηρίου ΡΙΟ. 
3 Στοιχεία κλαδιού επιµελητηρίου ΡΙΟ. 
4 Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS. 
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Βασίλειο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τουρκία, Κίνα, Τσεχία, …Ελλάδα USD 4.206) 

Εξαγωγές USD 892.277  (Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Ρωσία, Τσεχία, Γαλλία, 
Σλοβακία, Ουκρανία, Ολλανδία, Ιταλία, …Ελλάδα USD 6.574) 

Κωδ. Σ.Ο. 3923 (Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες): 

Εισαγωγές USD 939.270 (κυρίως Γερµανία, Κίνα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ην. 
Βασίλειο, Γαλλία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, …Ελλάδα USD 5.111) 

Εξαγωγές USD 1.304.014 (Γερµανία, Γαλλία, Τσεχία, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, 
Ρωσία, ∆ανία, Βέλγιο, Σουηδία, …Ελλάδα USD 4.805) 

Κωδ. Σ.Ο. 4415 (Κιβώτια): 

Εισαγωγές USD 57.323 (κυρίως Γερµανία, Τσεχία, Σουηδία, Ουκρανία, Ιταλία)  

Εξαγωγές USD 412.023 (Γερµανία, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία, Σουηδία, ∆ανία, 
Γαλλία, Βέλγιο) 

Κωδ. Σ.Ο. 4819 (Κουτιά και σάκοι από χαρτί και χαρτόνι): 

Εισαγωγές USD 446.589 (κυρίως Γερµανία, Αυστρία, Τσεχία, Ην. Βασίλειο, 
Ολλανδία, Γαλλία, Κίνα, Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, ...Ελλάδα USD 1.414)  

Εξαγωγές USD 760.048 (Γερµανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία, Τσεχία, 
∆ανία, Γαλλία, Ρωσία, ...Ελλάδα USD 2.378) 

Κωδ. Σ.Ο. 6305 (Σάκοι και σακίδια συσκευασίας): 

Εισαγωγές USD 48.849 (κυρίως Γερµανία, Ινδία, Τσεχία)  

Εξαγωγές USD 31.103 (Γερµανία, Ουκρανία, Σλοβακία) 

Κωδ. Σ.Ο. 7010 (Φιάλες, δοχεία, κονσέρβες κλπ.): 

Εισαγωγές USD 190.974 (κυρίως Γερµανία, Τσεχία, Ουκρανία, Γαλλία, Βέλγιο, 
Ιταλία)  

Εξαγωγές USD 294.605 (Γερµανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Τσεχία, ΗΠΑ, 
Λετονία, ...Ελλάδα USD 2.355) 

Κωδ. Σ.Ο. 7612 (∆εξαµενές, βαρέλια, µπιτόνια): 

Εισαγωγές USD 164.772 (κυρίως Γερµανία, Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, ∆ανία, 
Ρωσία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, ...Ελλάδα USD 1.611) 

Εξαγωγές USD 189.157 (Γερµανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τουρκία) 

Εγχώρια Ζήτηση  

Τρόφιµα Η Πολωνία εξάγει το ένα τρίτο της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η 
αξία αυτών των εξαγωγών ανήλθε στα € 24,6 δισ. το 2016 (+4%)5. Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικές ήταν οι επιδόσεις στις περιπτώσεις του κρέατος, των 
γαλακτοκοµικών και των ιχθυηρών, ενώ λιγότερο ικανοποιητικές ήταν οι 
επιδόσεις στα φυτικά προϊόντα, που επηρεάστηκαν από την ανοµβρία. Απώλειες 

                                                           

5 Εκτίµηση ινστιτούτου IERiGZ (www.ierigz.waw.pl). 



5 

 

 

καταγράφηκαν στις εξαγωγές προς τη Ρωσική Οµοσπονδία (€ 398 εκ. το 2015, 
έναντι 880 εκ. το 2014 και 1.252 εκ. το 2013), κυρίως λόγω της εκεί επιβληθείσης 
απαγόρευσης εισαγωγών. Αυτά τα δεδοµένα έχουν ωθήσει τους Πολωνούς 
εξαγωγείς στην αναζήτηση νέων αγορών. Βεβαίως, σηµαντικότερες εξαγωγικές 
αγορές παραµένουν εκείνες των κρατών µελών της ΕΕ. Το 22,5% των πολωνικών 
προϊόντων καταλήγει στη Γερµανία, το 8,5% στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 6,8% 
στην Τσεχία και το 6,3% στη Γαλλία. Το ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων 
παραµένει πλεονασµατικό, µε αξία της τάξης των € 7,7 δισ. το 2015 (εξαγωγές 
23,6 δισ. και εισαγωγές 15,9 δισ.) και των 8,2 δισ. το 2016 (εξαγωγές 24,6 δισ. 
και εισαγωγές 16,4 δισ.). 

Στο εσωτερικό, ο κύκλος εργασιών στον τοµέα του λιανεµπορίου 
αγροδιατροφικών προϊόντων είναι της τάξης των € 58 δισ.6 και η αξία του κινείται 
ανοδικά. Πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου πραγµατοποιούν 
επενδύσεις, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν την αυξηµένη ζήτηση. Οι 
επιχειρήσεις τροφίµων δαπάνησαν 6,75 δισ. Ζλότυ το 2015, µε προοπτική 
αύξησης της τάξης του 10% το 20167. Αξιοσηµείωτες είναι επενδύσεις όπως 
αυτές των Maspex8 (http://en.maspex.com) και Mars9 
(www.mars.com/poland/en/index.aspx). Στο σκέλος της καπνοβιοµηχανίας 
καταγράφεται αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία τρία έτη (602 εκ. το 2014, 
920 εκ. το 2015 και περαιτέρω αύξηση το 2016). 

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις του κλάδου των ποτών πραγµατοποίησαν το 
2016 επενδύσεις µικρότερες εκείνων του 2015 (832,8 εκ. Ζλότυ), που ήταν µε τη 
σειρά τους µικρότερες εκείνων του 2014 (1,08 δισ.). 

Σηµειώνεται ότι οι εξαγωγές καπνού, οινοπνευµατωδών ποτών, καφέ, τσαγιού, 
καρυκευµάτων και κακάο διπλασιάστηκαν στο διάστηµα 2010-2015, καθώς η 
αξία τους ανήλθε το 2015 στα 3,9 δισ. Ευρώ. Το 56,6% αυτής της αξίας 
αντιστοιχούσε στα προϊόντα της καπνοβιοµηχανίας, έναντι 24% που 
αναλογούσε σε καφέ, κακάο, τσάι και καρυκεύµατα, 10,2% στα οινοπνευµατώδη 
ποτά και 9,1% στα µη οινοπνευµατώδη ποτά. 

Τα βιολογικά προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν µικρό τµήµα της αγοράς. Η 
µεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου, Bio Planet (www.bioplanet.pl), αναµένει 
ετήσια µεγέθυνση του κύκλου εργασιών της κατά 20% τα επόµενα έτη. Το 2015, 
η αξία της οικείας αγοράς λιανεµπορίου ανήλθε στα 774 εκ. Ζλότυ. Η ζήτηση 
συσκευασµένων βιολογικών προϊόντων κινείται αυξητικά, καλύπτεται όµως σε 
σηµαντικό βαθµό µε εισαγόµενα προϊόντα, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν 
επαρκεί. Το 2016 πωλήθηκαν συσκευασµένα βιολογικά τρόφιµα αξίας 243,6 εκ. 
Ζλότυ, έναντι 230,7 εκ. το 2015, 216,9 εκ. το 2014 και πρόβλεψης για 256 εκ. το 
201710. 

                                                           

6 Εταιρεία ερευνών αγοράς PMR. 
7 Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS. 
8 Επένδυση 200 εκ. Ζλότυ για την επέκταση εργοστασίου επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών στο Lowicz, εργοστασίου που αγόρασε από 
την Agros Nova. 
9 Επένδυση 100 εκ. Ζλότυ για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικότητας εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών κατοικιδίων στο 
Sochaczew. 
10 Στοιχεία Euromonitor International. 
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Όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή επιλεγµένων διατροφικών προϊόντων το 
2015, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας 
GUS: 774.800 τόνοι (-0,1%) αλλαντικών (εκτός κρέατος πουλερικών), 182.700 
τόνοι αλλαντικών από κρέας πουλερικών (-6,8%), 112.166 τόνοι εδώδιµων 
ζωικών λιπών (+17,9%), 610.400 τόνοι κατεψυγµένων λαχανικών (-6,4%), 
404.600 τόνοι µαργαρίνης (-4,0%), 191.411 τόνοι βουτύρου (+6,6%), 833.422 
τόνοι τυριού (+4,2%), 4.125.000 εκατόλιτρα γιαουρτιού (-1,8%) και 495.574 τόνοι 
ζωοτροφών (+10,7%). 

Σε παλαιότερα σχετικά ενηµερωτικά σηµειώµατα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας 
µπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους πολωνικούς 
κλάδους τροφίµων11 και αγροτικής παραγωγής12. 

Κρέας Η χώρα είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός κρέατος πουλερικών στην ΕΕ (άνω των 
2 δισ. τόνων), ενώ το 2016 εκτιµάται ότι καταγράφηκε αύξηση 10% έναντι του 
201513. Οι εξαγωγές είναι της τάξης των € 2 δισ.. Οι τρεις µεγάλες επιχειρήσεις 
του κλάδου, SuperDrob (www.superdrob.pl), Indykpol (www.indykpol.pl) και 
Cedrob (www.cedrob.com.pl), υλοποιούν σηµαντικά επενδυτικά σχέδια 
συνολικής αξίας 200 εκ. Ζλότυ. Η SuperDrob αναµένεται να ολοκληρώσει µέχρι 
το τέλος του 2017 την κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων (σφαγής, 
τεµαχισµού και συσκευασίας) στο Koluszki, εντός της Ειδικής Οικονοµικής 
Ζώνης του Lodz. Η Drosed (www.drosed.com.pl) επενδύει ετησίως περισσότερα 
από 20 εκ. Ζλότυ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών 
της, βλέποντας θετικές προοπτικές όσον αφορά τη ζήτηση 
προµαγειρεµένων/έτοιµων γευµάτων και τον εφοδιασµό των επιχειρήσεων 
εστίασης (κλάδος HoReCa). 

Οι µεγάλες επιχειρήσεις επεξεργασίας κόκκινου κρέατος, Animex 
(www.animex.pl), Sokolow (https://sokolow.pl) και PKM Duda (www.pkmduda.pl), 
συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται δυναµικά. Μολονότι παρουσιάστηκε κάµψη 
των εξαγωγών τους προς την Ασία λόγω της εµφάνισης (άσχετων µε τις ίδιες) 
κρουσµάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF), υπάρχουν ενθαρρυντικές 
ενδείξεις ως προς άλλες αγορές (π.χ. ΗΠΑ). Η Πολωνία εξάγει κυρίως πρώτες 
ύλες και ηµικατεργασµένα προϊόντα. Στην εγχώρια αγορά αναµένεται µείωση της 
ζήτησης για αλλαντικά κατά 2-3% ετησίως αλλά στο σκέλος των ακριβών 
προϊόντων υφίσταται αισιοδοξία καθώς το 2020 εκτιµάται ότι η µηνιαία 
κατανάλωση κατά κεφαλή θα είναι της τάξης των 0,75 κιλών (+5,3% από το 
2014)14. Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για την αγορά αλλαντικών ανέρχονται στα 
14 δισ. Ζλότυ. 

                                                           

11 
http://agora.mfa.gr/infofiles/radB1210%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE
%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_2015.doc 
12 http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91RR.pdf 
13 Στοιχεία IERiGZ. 
14 Στοιχεία BGZ BNP Paribas. 
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Όσον αφορά την ετήσια κατανάλωση κρέατος κατά κεφαλή, το 201615 αυτή ήταν 
74,5 κιλά (76,3 κιλά το 2015), εκ των οποίων 39,5 κιλά χοιρινό (41,7 το 2015), 
28,8 κιλά κρέας πουλερικών (28,3 το 2015) και µόλις 1,5 κιλό βόειο (1,6 το 2015). 

Γαλακτοκοµικά Ο κλάδος γαλακτοκοµικών, που χαρακτηρίζεται ακόµη και σήµερα από 
κατακερµατισµό, δοκιµάζεται µετά από την κατάργηση του καθεστώτος των 
ποσοστώσεων το 2015. Έτσι, ενώ τον Μάρτιο του 2015 (δηλ. προ της 
κατάργησης) η τιµή αγοράς του γάλακτος ήταν 1,21 Ζλότυ / λίτρο, τον Μάιο του 
2016 είχε πέσει στο 1,00 Ζλότυ/λίτρο16. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στην περαιτέρω 
απορρόφηση αρκετών µικρών επιχειρήσεων από τις µεγαλύτερες. Τα έσοδα των 
σχεδόν 200 επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος ήταν το 2015 περίπου 26,5 
δισ. Ζλότυ (-3,5 δισ.)17. Την ίδια χρονιά παρήχθησαν 30 εκ. εκατόλιτρα γάλακτος 
(+9,2%) και εξήχθησαν γαλακτοκοµικά αξίας € 1,53 δισ.18. 

Ιχθυηρά Η ετήσια κατανάλωση ιχθυηρών κατά κεφαλή είναι περίπου 12,75 κιλά 19. Από 
τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας, που θεωρούνται σχετικά ακριβά για τα 
πολωνικά δεδοµένα, προτιµώνται η ρέγκα, ο βακαλάος και ο σολοµός. Κάθε 
χρόνο οι πολωνικές µονάδες µεταποίησης20 επεξεργάζονται 150.00 τόνους 
σολοµού. Περισσότερες πληροφορίες για τον κλάδο ιχθυηρών περιέχονται σε 
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας21. 

∆ηµητριακά, 
ζυµαρικά και ξηροί 
καρποί 

Η σοδειά των δηµητριακών ήταν της τάξης των 30 εκ. τόνων το 2016 (+8%)22. 
Βασικοί αγοραστές των συγκεκριµένων πρώτων υλών είναι οι παραγωγοί 
ζυµαρικών, που επιδιώκουν τη διεύρυνση της γκάµας των προσφερόµενων 
προϊόντων τους, κυρίως µέσω της προσθήκης νέων ειδών ολικής άλεσης. Η 
Lubella (www.lubella.pl) του οµίλου Maspex, επιχείρηση παραγωγής ζυµαρικών, 
δηµητριακών πρωινού και σνακ µε βάση τα δηµητριακά, επενδύει 87 εκ. Ζλότυ 
για την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισµό των 
αποθηκών της. Η Bakalland (www.bakalland.pl), που ασχολείται µε ξηρούς 
καρπούς και δηµητριακά πρωινού, προετοιµάζεται για τη χρήση πιο εύχρηστων 
συσκευασιών. Σηµειώνεται ότι τόσο οι τιµές των ξηρών καρπών όσο και ο 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου κινούνται ανοδικά τα τελευταία 
έτη και οι πωλήσεις πλησιάζουν το 1 δισ. Ζλότυ/έτος. Άλλες πρωταγωνιστικές 
επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι Nestle, Helio (www.helio.pl) και Sante 
(www.sante.pl). 

Ζάχαρη, ζαχαρώδη Την περίοδο 2015/2016 η παραγωγή ζάχαρης µειώθηκε στους 1,5 εκ. τόνους 
(υπερβαίνοντας την ποσόστωση των 1,4 εκ. τόνων), ενώ την περίοδο 2016/2017 

                                                           

15 Στοιχεία IERiGZ. 
16 Στοιχεία IERiGZ. 
17 Στοιχεία κλαδικής ένωσης KZSM. 
18 Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS και κλαδικής ένωσης KZSM. 
19 Στοιχεία IERiGZ. 
20 Π.χ. των εταιρειών Lisner και Nordfish. 
21 http://agora.mfa.gr/infofiles/rad5E55C%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%B7%CF%81%CE%AC_Agora.doc 
22 Στοιχεία IERiGZ. 
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εκτιµάται ότι θα ανέλθει στους 1,8 έως 2,0 εκ. τόνους23. Τον Οκτώβριο του 2017 
αναµένεται να καταργηθούν οι ισχύουσες ποσοστώσεις της ΕΕ. 

Η ετήσια κατανάλωση ζάχαρης κατά κεφαλήν είναι περίπου 43,3 κιλά. Οι 
επιχειρήσεις µεταποίησης τροφίµων αναµένεται να αυξήσουν τη ζήτησή τους, σε 
αντίθεση µε τα νοικοκυριά. Η αξία των πωλήσεων ζαχαρωδών ανέρχεται στα 13 
δισ. Ζλότυ / έτος, από τα οποία 6 δισ. αντιστοιχούν στις σοκολάτες. Η ZPC 
Otmuchow (www.grupaotmuchow.pl), παραγωγός ζαχαρωδών, αλµυρών σνακ 
και προϊόντων πρωινού, θα επενδύσει στο διάστηµα 2016-2018 περίπου 50 εκ. 
Ζλότυ για την αναβάθµιση της παραγωγικής δυναµικότητάς της. 

Οινοπνευµατώδη 
ποτά 

Μολονότι η ετήσια κατανάλωση µπύρας κατά κεφαλή είναι της τάξης των 98 
λίτρων και παραµένει σχετικά σταθερή τα τελευταία έτη, η ποικιλία των 
διαθέσιµων προϊόντων διευρύνεται διαρκώς. Όσον αφορά τις εναλλακτικές 
επιλογές, ο µηλίτης κερδίζει έδαφος, µε πωλήσεις 15,5 εκ. λίτρων το 2016, έναντι 
12 εκ. το 2015. Ευδιάκριτη είναι η σταδιακή στροφή των καταναλωτών στα ποτά 
ανώτερης ποιότητας. Το 2016 εκτιµάται ότι πωλήθηκαν 34 εκ. εκατόλιτρα 
µπύρας, 2,13 εκ. εκατόλιτρα βότκας, 1,97 εκ. εκατόλιτρα κρασιού από σταφύλια 
και 0,25 εκ. εκατόλιτρα ουίσκι. Το 2015 παρήχθησαν εγχωρίως 961.000 
εκατόλιτρα βότκας, 1,24 εκ. εκατόλιτρα κρασιού από φρούτα και 40,89 εκ. 
εκατόλιτρα µπίρας24. 

Η ηγέτιδα επιχείρηση οινοπνευµατωδών CEDC (www.cedc.com) έχει 
προγραµµατίσει την επένδυση περισσότερων από 52 εκ. Ζλότυ τη διετία 2016-
2017 στα εργοστάσιά της σε Oborniki και Bialystok. Η εταιρεία έχει διαπιστώσει 
την αύξηση της ζήτησης προϊόντων σε µικρές συσκευασίες. Ένας άλλος µεγάλος 
παίκτης του κλάδου, η Marie Brizard Wine&Spirits (MBW&S, http://en.mbws.com) 
επενδύει € 40 εκ. στο διάστηµα 2015-2018 για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων 
απόσταξης στο Lancut. 

Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά οινοπνευµατωδών περιέχονται σε 
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας25. 

Προϊόντα καπνού Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ανοδική τάση της εξωτερικής ζήτησης, οι πολωνικές 
επιχειρήσεις καπνοβιοµηχανίας είναι αρκετά αισιόδοξες. Η εγχώρια παραγωγή 
τσιγάρων του 2015 ήταν της τάξης των 171,3 δισ. τεµαχίων (+10%), ενώ κατά το 
α΄ εξάµηνο του 2016 έφτασε τα 94,1 δισ. τεµάχια (+17%)26. Το 70% εξάγεται, 
πρωτίστως σε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ. Οι τέσσερεις µεγάλες επιχειρήσεις του 
κλάδου (British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI και Philip Morris) 
υλοποιούν µεγάλες επενδύσεις, σε µια προσπάθεια να καλύψουν τη ζήτηση 
αλλά και να συµµορφωθούν, µε καθυστέρηση (οφειλόµενη και στο πολωνικό 
Κοινοβούλιο), µε τις προδιαγραφές της κοινοτικής Οδηγίας 2014/40, που αφορά, 
µεταξύ άλλων, τις συσκευασίες των τσιγάρων. Οι παράνοµες πωλήσεις και το 
λαθρεµπόριο προϊόντων καπνού πλήττουν την πολωνική αγορά (το 2015 

                                                           

23 Στοιχεία κλαδικού φορέα KZPBC. 
24 Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS. 
25 http://agora.mfa.gr/infofiles/2016_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf 
26 Στοιχεία πολωνικής GUS. 
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παρήχθησαν παρανόµως 3 δισ. τσιγάρα). Η εγχώρια ζήτηση κινείται πτωτικά τα 
τελευταία έτη και οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 41 δισ. τεµάχια το 2015. 
Τέλος, σηµειώνεται ότι περίπου το 11% των καπνιστών κάνει τακτική χρήση 
ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η Πολωνία είναι η τρίτη µεγαλύτερη αγορά διεθνώς 
στον συγκεκριµένο τοµέα. 

Φαρµακευτικά,  
προϊόντα 
προσωπικής 
περιποίησης και 
καλλυντικά 

Οι πωλήσεις χονδρικής φαρµακευτικών σε φαρµακεία και νοσοκοµεία 
πιθανότατα αυξήθηκαν το 2016 κατά 3,5% - 5,0%27. Για τον κύκλο εργασιών των 
φαρµακείων προβλέπεται µεγέθυνση κατά 4,8% κατ’ έτος στο διάστηµα 2016-
2021. Το 2016 η αξία του ανήλθε στα 31,4 δισ. Ζλότυ (+5,2%). Ώθηση 
αναµένεται να δώσει ένα κυβερνητικό πρόγραµµα διάθεσης δωρεάν φαρµάκων 
σε ασφαλισµένους άνω των 75 ετών. Τα φαρµακεία είχαν τζίρο 31 δισ. Ζλότυ το 
2016, εκ των οποίων περίπου 12 δισ. αντιστοιχούσαν στα µη 
συνταγογραφούµενα28. Η δυναµική εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία είχε κύκλο 
εργασιών 13,24 δισ. Ζλότυ το 2015 (+4,8%) και 6,77 δισ. το α΄ εξάµηνο του 2016 
(+5,3%)29.  

Τόσο οι πολωνικές όσο και οι ξένες επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγή 
προϊόντων προσωπικής περιποίησης και καλλυντικών. Οι πολωνικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν το 2015 στους 215.500 τόνους, αξίας 10 δισ. Ζλότυ. Το 43% 
αφορούσε προϊόντα περιποίησης δέρµατος, το 14% προϊόντα περιποίησης 
µαλλιών, το 13,8% προϊόντα στοµατικής υγιεινής, το 14,8% ξυριστικά και 
αποσµητικά και το 14,4% αρώµατα30. Η µεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση της 
χώρας, L'Oreal, συνεχίζει να επενδύει στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, 
όπως και η Beiersdorf Manufacturing Poznan. 

Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά φαρµακευτικών, καλλυντικών και 
ιατρικού εξοπλισµού περιέχονται σε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του 
Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας31. 

Απορρυπαντικά και 
καθαριστικά 

Η αξία των πωλήσεων απορρυπαντικών ανήλθε στα 1,95 δισ. Ζλότυ το 2015 
(+3,2%)32. Στην αγορά πρωταγωνιστούν οι Henkel (µερίδιο αγοράς 33,4%), 
Procter & Gamble (29,2%) και Reckitt Benckiser (12,0%), ενώ η Unilever 
προσπαθεί να ξαναµπεί στο παιχνίδι. ∆υναµικά δραστηριοποιούνται, επίσης, οι 
Lakma Strefa (www.lakma.com), Swit, Colgate-Palmolive και Velvet Care (χαρτί 
υγείας κλπ.). Η παραγωγή σαπουνιού και προϊόντων αυτής της κατηγορίας ήταν 
περίπου 166.750 τόνοι το 2015 (+10,5%), ενώ των απορρυπαντικών και 
καθαριστικών που διατίθενται συσκευασµένα στο λιανεµπόριο περίπου 743.000 
τόνοι (- 4,8%)33. Εξάγονται απορρυπαντικά και καθαριστικά αξίας 3 δισ. Ζλότυ. 
Κατά τον ευρωπαϊκό κλαδικό φορέα AISE (www.aise.eu), το 31% των πωλήσεων 
απορρυπαντικών/καθαριστικών αφορά προϊόντα σε υγρή µορφή, το 23,5% 
προϊόντα σε σκόνη, το 19,8% άλλα προϊόντα (συµπεριλ. λευκαντικών) και το 8% 

                                                           

27 Εκτίµηση IMS Health (www.imshealth.com). 
28 Στοιχεία PharmaExpert (www.pharmaexpert.pl). 
29 Στοιχεία πολωνικής GUS. 
30 Στοιχεία πολωνικής GUS. 
31 http://agora.mfa.gr/infofiles/rad0169FPharmaceuticals_2016.pdf 
32 Στοιχεία Euromonitor International. 
33 Στοιχεία πολωνικής GUS. 
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κάψουλες/ταµπλέτες. 

Περισσότερες 
πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πολωνική οικονοµία και το εγχώριο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον περιέχονται στην ετήσια έκθεση και στα 
«Ενηµερωτικά ∆ελτία» του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας: www.agora.mfa.gr. 

Συναλλαγµ. ισοτιµία 1 Ευρώ = 4,33 Ζλότυ (31.01.2017) 

Ενδιαφέροντες και χρήσιµοι ιστότοποι 

Φορέας  Ιστότοπος Παρατηρήσεις 

Polska Izba Opakowan www.pio.org.pl Κλαδικό επιµελητήριο 

Packaging Innovations www.packaginginnovations.pl Κλαδική έκθεση 

Taropak www.taropak.pl Κλαδική έκθεση 

Pakfood www.pakfood.pl Κλαδική έκθεση 

Polagra  www.polagra.pl 
Εκθέσεις κλάδου τροφίµων, 
συµπεριλαµβανοµένων ενοτήτων 
σχετικών µε τις συσκευασίες.  

Plastics & Rubber Fair www.epla.pl Έκθεση πλαστικών 

 


