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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 12 ∆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 2015/2016. 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. 

 

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα πολωνικού αγροτικού τοµέα 

Το 2015, η αξία της παραγωγής του πολωνικού κλάδου αγροδιατροφικών προϊόντων – 
συµπεριλαµβανοµένων των ποτών και των προϊόντων της καπνοβιοµηχανίας – ανήλθε στα PLN 210 δισ. 
(€ 50 δισ.). Ως προς τις παραγωγικές δυνατότητές της, η Πολωνία κατατάσσεται 7η µεταξύ των 28 
κρατών-µελών της ΕΕ, διατηρώντας, µάλιστα, πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο από το 2003 µέχρι 
σήµερα. Κατά τον ARR, στα κύρια πλεονεκτήµατα του κλάδου συγκαταλέγονται: 

- η νεαρή ηλικία των αγροτών, 

- το γεγονός ότι το 47% της συνολικής έκτασης της χώρας θεωρείται αγροτικά αξιοποιήσιµη γη (14,4 
εκ. εκτάρια θεωρούνται αξιοποιήσιµη γη «ευρισκόµενη σε καλή κατάσταση»: 75% αυτών είναι 
σπαρµένα, 19% µόνιµες λιβαδικές εκτάσεις, 3% µόνιµα βοσκοτόπια και 2% οπωρώνες), 

- το γεγονός ότι τα οικογενειακά αγροκτήµατα αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου, 

- το γεγονός ότι το 40% του πληθυσµού της χώρας κατοικεί στην ύπαιθρο, 

- οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόµες λύσεις στα πεδία της παραγωγής, του 
µηχανολογικού εξοπλισµού και των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (ειδικές εγκαταστάσεις ψύξης 
χωρητικότητας 1 εκ. τόνων για προϊόντα όπως µήλα και βούτυρο, flat stores για προϊόντα όπως 
σκόνη γάλακτος, ανελκυστήρες δυναµικότητας άνω των 650 χιλ. τόνων για δηµητριακά), 

- η τήρηση αυστηρών φυτοϋγειονοµικών προτύπων και των προδιαγραφών της ΕΕ, 

- ο σεβασµός στα ζώα, την βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον, 

- η έµφαση στην προστασία της γονιµότητας του εδάφους µέσω της χρήσης βιώσιµων (αειφορικών) 
µεθόδων καλλιέργειας, 
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- η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής των έµπειρων παραγωγών στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 
καταναλωτών και τις συνθήκες της αγοράς, 

- οι ανταγωνιστικές τιµές και η βελτιούµενη παραγωγικότητα της εργασίας, 

- η πιστοποιηµένη εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων και η χρήση εξελιγµένων συστηµάτων ποιοτικού 
ελέγχου. 

 

Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία 

Βασικά στοιχεία του πολωνικού Σχεδίου ∆ράσης για τον τοµέα των Τροφίµων και της Γεωργίας για τα 
έτη 2014-2020 αποτελούν ο στόχος της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας και της 
αγοράς βιολογικών τροφίµων, η αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της βιολογικής γεωργίας-
κτηνοτροφίας, η αύξηση της προσφοράς βιολογικών τροφίµων στην αγορά και η έµφαση στη σχετική 
εκπαίδευση των καταναλωτών. 

Στη χώρα υπάρχουν περίπου 25.000 παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο. 
Εκµεταλλεύονται περίπου 660.000 εκτάρια που ελέγχονται από τις αρµόδιες αρχές πιστοποίησης. Η 
Πολωνία κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ όσον αφορά τον αριθµό των βιολογικών αγροκτηµάτων των 
κρατών-µελών. Επίσης, υπάρχουν (2015) περίπου 480 επιχειρήσεις µεταποίησης βιολογικών τροφίµων, 
έναντι 55 το 2004 και 270 το 2011. 

 

Κυριότερα προϊόντα: παραγωγή και εξαγωγές 

Κρέας πουλερικών 

Η Πολωνία είναι ο σηµαντικότερος παραγωγός κρέατος πουλερικών στην ΕΕ, µε παραγωγή της τάξης 
των 2 εκ. τόνων το 2015 (16% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ). Το 2015 εξήχθησαν 1 εκ. τόνοι, αξίας 
€ 1,65 δισ., κυρίως προς Γερµανία (23,8% του συνόλου), Ηνωµένο Βασίλειο (13,8%) και Γαλλία (8,3%). 

Χοιρινό κρέας 

Η Πολωνία είναι ο 4ος µεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην ΕΕ, µε παραγωγή της τάξης των 
1,8 εκ. τόνων το 2015 (8% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ), πίσω από Γερµανία, Ισπανία και Γαλλία. 
Το 2015 εξήχθησαν 0,7 εκ. τόνοι, αξίας € 703 εκ., κυρίως προς Ιταλία (13,5% του συνόλου), Τσεχία 
(11,1%), Σλοβακία (10,3%) και άλλες χώρες της ΕΕ. 

Βόειο κρέας 

Η Πολωνία είναι σηµαντικός παραγωγός βόειου κρέατος, µε παραγωγή της τάξης των 484 χιλ. τόνων το 
2015. Το 2015 εξήχθησαν 446 χιλ. τόνοι, αξίας € 1,21 δισ., κυρίως προς Ιταλία (23,9% του συνόλου), 
Γερµανία (14,1%), Ολλανδία (10,1%) και άλλες χώρες της ΕΕ. 

Γάλα και γαλακτοκοµικά 

Το 2015 παρήχθησαν 12,7 δισ. λίτρα γάλακτος (5η στην ΕΕ). Το ίδιο έτος εξήχθησαν γάλα και 
γαλακτοκοµικά αξίας € 1,65 δισ., κυρίως προς Γερµανία (19,2% του συνόλου), Τσεχία (7,8%), Ολλανδία 
(5,9%) και λοιπές χώρες ΕΕ. 

Φρούτα και λαχανικά 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πολωνία είναι ο σηµαντικότερος παραγωγός µήλων, φραγκοστάφυλων 
(blackcurrant), κερασιών, σµέουρων (raspberry), µανιταριών, καρότων και λάχανων, ο δεύτερος 
σηµαντικότερος παραγωγός φράουλας και ο τρίτος µεγαλύτερος παραγωγός κρεµµυδιών. Το 2015 
παρήχθησαν 3,17 εκ. τόνοι µήλων. Εξήχθησαν 946 χιλ. τόνοι, αξίας € 294 εκ., κυρίως προς Λευκορωσία, 
Λετονία, Λιθουανία, Τσεχία, Καζακστάν, Ουκρανία, Γερµανία, Ρουµανία, Κύπρο και Αίγυπτο. 
Εξήχθησαν, επίσης, συµπυκνωµένος χυµός µήλου αξίας € 265 εκ. και κατεψυγµένα φρούτα και λαχανικά 
αξίας € 700 εκ.. 

Ζάχαρη 

Η Πολωνία είναι η τρίτη σηµαντικότερη παραγωγός στην ΕΕ (10% συνόλου). Το 2015 εξήχθησαν 
ποσότητες αξίας € 187 εκ., κυρίως προς Γερµανία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία και Τσεχία. 
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∆ηµητριακά 

Η Πολωνία είναι η τρίτη σηµαντικότερη παραγωγός στην ΕΕ (10% συνόλου). Το 2015 παρήχθησαν 29,9  
εκ. τόνοι και εξήχθησαν ποσότητες αξίας € 1,13 δισ., κυρίως προς Γερµανία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, 
Αλγερία και Μαρόκο. 

Η αξία των συνολικών πολωνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε στα € 23,9 δισ. το 
2015 και αναµένεται να ξεπεράσει τα 24 δισ. το 2016. Η διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία 
προϊόντος είχε ως εξής: ζωντανά ζώα και κρέας 20%, φρούτα, λαχανικά και χυµοί 13%, δηµητριακά 
13%, γλυκά και ζάχαρη 8%, γαλακτοκοµικά 7%, οινοπνευµατώδη, καφές, τσάι και κακάο 6%, ιχθυηρά 
6%. Η γεωγραφική διάρθρωση ήταν η ακόλουθη: Γερµανία 22,5%, Ηνωµένο Βασίλειο 8,5%, Τσεχία 
6,8%, Γαλλία 6,3%, Ιταλία 5,9%, Ολλανδία 5,6%, Σλοβακία 3,1%, Ουγγαρία 2,5%, Λιθουανία 2,2%, 
Βέλγιο 2,2%, Ισπανία 2,2%, υπόλοιπες χώρες ΕΕ 14,3%, χώρες ΚΑΚ 4,7%, άλλες Τρίτες Χώρες 13,3%. 

 

Έκτακτη στήριξη παραγωγών που εκταµιεύτηκε µέσω ARR 

Μέσω του οργανισµού ARR εκταµιεύτηκαν το προηγούµενο διάστηµα έκτακτες χρηµατοδοτήσεις 
στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από µια σειρά κρίσεων. Μεταξύ άλλων, 

- Κατά τα έτη 2014-2016 δόθηκαν € 203,5 εκ. για τη στήριξη παραγωγών φρούτων και λαχανικών 
(κυρίως µήλων, καρότων και λάχανων) που επλήγησαν από το ρωσικό εµπάργκο. 

- ∆όθηκαν € 28,9 εκ. για τη στήριξη 63.000 χοιροτρόφων και € 28,9 εκ. για τη στήριξη 91.500 
παραγωγών γάλακτος. 


