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∆ηµογραφικά
στοιχεία

Πληθυσµός (απογραφή 2014)
Ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού (2014)
Ηλιακή διάρθρωση του πληθυσµού (2014)
<14 ετών
>65 ετών
Προσδόκιµο ζωής
Άνδρες
Γυναίκες
Μέσο εισόδηµα (2014)
∆απάνες υγείας κατά κεφαλή (2013)
∆απάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (2013)
Ιατροί ανά 100.000 κατοίκους (2013)
Οδοντίατροι ανά 100.000 κατοίκους (2013)
Νοσοκοµειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους
(2013)

38,5 εκ.
-0,04%
15,0%
15,3%
73,8 έτη
81,6 έτη
€ 10.848,11
€ 656,2
6,38%
224,1
32,4
657,9
Πηγές: GUS, Eurostat

Προοπτικές τοµέα
Υγείας

Αρµόδιο για την κατανοµή και εκταµίευση των κονδυλίων του κρατικού
συστήµατος ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είναι το
Εθνικό Ταµείο Υγείας (NFZ), αν και η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει
την πρόθεσή της να καταργήσει το εν λόγω ταµείο και να αναθέσει τις
αρµοδιότητές του στο Υπουργείο Υγείας και τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύµφωνα µε την Eurostat, οι πολωνικές δαπάνες στον τοµέα της
υγείας ανέρχονται στο 6,8% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται
του µ.ό. της ΕΕ (10,1%) και είναι µικρότερο σε σύγκριση µε τα
αντίστοιχα ποσοστά κρατών όπως η Ολλανδία (11,8%) και η Γαλλία
(11,6%) αλλά είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε τα ποσοστά χωρών όπως
η Ρουµανία (5,6%), η Λετονία (5,7%), η Εσθονία (5,9%) και η
Λιθουανία (6,7%).
Η αξία των δηµοσίων δαπανών για τον τοµέα της υγείας ανήλθε στα
70,9 δισ. Ζλότυ το 2010, στα 82,6 δισ. το 2014 και στα 87,8 δισ. το
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2015. Αναµένεται να αυξηθεί στα 93,9 δισ. το 2016, στα 100,3 δισ. το
2017 και στα 120,2 δισ. Ζλότυ το 2020.
Το Υπουργείο Υγείας έχει ορίσει ως τοµείς προτεραιότητας για
επενδύσεις
κατά
τα
έτη
2014-2020
(www.zdrowie.gov.pl/aktualnosci/download/file_id/23336/aid/2133.html):
-

την ενίσχυση της πρόληψης,
την προσαρµογή του συστήµατος στα νέα δηµογραφικά
δεδοµένα,
την αναβάθµιση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και
της αποδοτικότητας του συστήµατος µέσω της αξιοποίησης
νέων διαδικασιών και τεχνολογιών (π.χ. τηλεϊατρική)
και τη βελτίωση της προσβασιµότητας στις υπηρεσίες υγείας,
µέσω
της
δηµιουργίας
νέων
εγκαταστάσεων,
του
εκσυγχρονισµού
των
υφιστάµενων
και
της
κατάρτισης/εκπαίδευσης του έµψυχου δυναµικού.

Η υλοποίηση έργων και δράσεων στο πλαίσιο αυτών των αξόνων
προτεραιότητας αναµένεται να δηµιουργήσει ευκαιρίες για τις
επιχειρήσεις των συγγενών κλάδων (φαρµακευτικά, ιατρικός
εξοπλισµός κλπ.). Η αξία των διαθέσιµων ευρωπαϊκών
χρηµατοδοτήσεων για τον πολωνικό τοµέα υγείας κατά την περίοδο
2014-2020 ανέρχεται στα 3 δισ. Ευρώ.
Έµφαση αναµένεται να δοθεί, επίσης, στην αντιµετώπιση των
χρόνιων παθήσεων και των λεγόµενων «πολιτισµικών παθήσεων» και
στη βελτίωση των συνθηκών για τις µητέρες, τα νεογνά και τους
ηλικιωµένους.
Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη κινούνται ανοδικά και εκτιµάται
ότι το 30% των δηµοσίων δαπανών για Ε&Α το 2020 θα διοχετεύεται
στον τοµέα της υγείας, µε έµφαση στην ιατρική τεχνολογία, τη
διαγνωστική, την εξατοµικευµένη ιατρική και τη φαρµακολογία.
Πάντως, δεδοµένου ότι στη διάρκεια της προηγούµενης
χρηµατοδοτικής περιόδου 2007-2013 της ΕΕ πραγµατοποιήθηκαν
αρκετές επενδύσεις, κυρίως σε υλικοτεχνική υποδοµή που δεν έχει
ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως, ενδέχεται ο σχεδιασµός των πολωνικών
αρχών να εξορθολογιστεί, µετά και από σχετική προτροπή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπολογίζεται ότι λειτουργούν στη χώρα περίπου 750 νοσοκοµεία,
αριθµός που θεωρείται υπερβολικός για τις ανάγκες της αγοράς.
Περίγραµµα κλάδου
φαρµακευτικών

Ακολουθούν ορισµένα στοιχεία που δίνουν ένα σύντοµο περίγραµµα
του κλάδου των φαρµακευτικών:
-

Η αξία της εγχώριας αγοράς φαρµακευτικών ανέρχεται στα € 6
δισ., αυξήθηκε κατά 40% στο διάστηµα 2006-2016 και
αναµένεται να ανέλθει στα € 8 δισ. το 2018.

-

Η αξία της εγχώριας παραγωγής ανήλθε στα € 2,72 δισ. το
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2013 (9η σηµαντικότερη στην ΕΕ). Ο κλάδος αντιπροσωπεύει
περίπου το 1% του πολωνικού ΑΕΠ.
-

Στην Πολωνία χρησιµοποιούνται κυρίως γενόσηµα φάρµακα
(84,5% του όγκου και 63,5% της αξίας των πωλήσεων).
Εγχωρίως παράγεται περίπου το 55% της ποσότητας και το
30% της αξίας των φαρµάκων που πωλούνται στην πολωνική
αγορά.

-

Στον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας δραστηριοποιούνται
περίπου 100 επιχειρήσεις, 65 εκ των οποίων είναι ξένων
συµφερόντων. Σηµαντικότερες είναι οι Sanofi, Novartis, Glaxo
Smith Kline, Polpharma, Roche. 25 µεγάλες επιχειρήσεις (>250
εργαζόµενοι) εισπράττουν το µεγαλύτερο µέρος (€ 2,9 δισ.)
των συνολικών εσόδων του κλάδου (€ 3,5 δισ.). Στη χώρα
δραστηριοποιούνται, επίσης, περίπου 70 επιχειρήσεις
βιοτεχνολογίας, το 40% των οποίων επικεντρώνει το
ενδιαφέρον του στην έρευνα. Οι περισσότερες από αυτές τις
επιχειρήσεις είναι πολωνικών συµφερόντων και αξιοποιούν
χρηµατοδοτήσεις προερχόµενες από προγράµµατα της ΕΕ.
Στον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας απασχολούνται περίπου
20.400 εργαζόµενοι (1% του συνόλου των εργαζοµένων στον
τοµέα της µεταποίησης). Ο µέσος µηνιαίος µισθός είναι €
1.300, περίπου 30% υψηλότερος σε σχέση µε άλλους
βιοµηχανικούς τοµείς, αλλά και η παραγωγικότητα του κλάδου
είναι περίπου 16% υψηλότερη σε σχέση µε άλλους
βιοµηχανικούς τοµείς.

-

Η αξία των µεν πολωνικών εξαγωγών φαρµακευτικών
προϊόντων είναι της τάξης των € 2,4 δισ., των δε εισαγωγών
της τάξης των € 4,3 δισ..

Η αξία του αποθέµατος άµεσων ξένων επενδύσεων στη
φαρµακοβιοµηχανία, κυρίως γερµανικών, γαλλικών και βρετανικών,
ανέρχεται στα € 2,21 δισ. και αντιπροσωπεύει το 4,6% των συνολικών
ΑΞΕ στον τοµέα της βιοµηχανικής µεταποίησης. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις ξένες επενδύσεις στον κλάδο περιέχονται
σε σχετική έκδοση του οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ
(βλ. www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24338).
Εξωτερικό εµπόριο
φαρµακευτικών

Καθώς η αξία των µεν πολωνικών εξαγωγών φαρµακευτικών
προϊόντων είναι της τάξης των € 2,4 δισ., των δε εισαγωγών της τάξης
των € 4,3 δισ., το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας είναι ελλειµµατικό.
Πάντως, η αξία των εξαγωγών διπλασιάστηκε κατά τα έτη 2008-2013,
ενώ και το έλλειµµα βαίνει µειούµενο. Η υψηλή αξία των εισαγωγών
αποδίδεται στο γεγονός ότι εισάγονται κυρίως φάρµακα που
προστατεύονται από πατέντες, ενώ η αξία των εξαγωγών είναι
µικρότερη διότι οι εξαγωγές συνίστανται πρωτίστως σε γενόσηµα
φάρµακα.
Οι εξαγωγές καταλήγουν κυρίως στην ΕΕ (76%) και ειδικότερα στη
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Γερµανία (14%), τη Γαλλία (9%) και την Ισπανία (9%). Περίπου 10%
των εξαγωγών καταλήγει στη Ρωσία.
Από την ΕΕ προέρχεται το 80% των εισαγωγών, κυρίως από τη
Γερµανία (16%), το Ηνωµένο Βασίλειο (13%) και τη Γαλλία (10%).
Από τον Ιούλιο του 2015 έγιναν εντατικότεροι οι έλεγχοι στα
αποθέµατα των φαρµακείων για τη διασφάλιση της επάρκειας
προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς, ενώ οι
χονδρέµποροι που επιθυµούν να εξάγουν φάρµακα χρειάζονται
σχετική άδεια από την κεντρική φαρµακευτική επιθεώρηση GIF. Από
01.01.2017
θα
τεθεί
σε
λειτουργία
σύστηµα
καταγραφής/παρακολούθησης
των
αποθεµάτων
των
φαρµακοβιοµηχανιών, των χονδρεµπόρων και των φαρµακείων από
το Υπουργείο Υγείας.
Αγορά λιανικής
φαρµακευτικών
προϊόντων

Η διάρθρωση των πωλήσεων λιανικής έχει ως εξής:
-

40% µη συνταγογραφούµενα φάρµακα OTC,

-

38% συνταγογραφούµενα φάρµακα που καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά ταµεία,

-

22% συνταγογραφούµενα που δεν καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά ταµεία.

Σύµφωνα µε στοιχεία των IHS και PharmaExpert, το 2015 η αξία της
αγοράς λιανικής αυξήθηκε κατά 4,7%, ανερχόµενη στα € 7,10 δισ..
Σηµαντικές ήταν οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στα σκέλη των
συνταγογραφούµενων φαρµάκων που καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά ταµεία (+7,3% και αξία € 2,67 δισ.) και των
συνταγογραφούµενων που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά
ταµεία (+5,4% και αξία € 1,57 δισ.). Η αξία των µη
συνταγογραφούµενων φαρµάκων ανήλθε στα € 2,81 δισ. (+2,3%).
Η αγορά µεγεθύνθηκε το 2015 για δεύτερο συνεχές έτος µετά από την
έναρξη ισχύος νέας νοµοθεσίας σχετικά µε τη συµµετοχή των
ασφαλιστικών ταµείων στην εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη,
η οποία οδήγησε σε σηµαντική (προσωρινή) µείωση της αξίας της
αγοράς το 2012. Το 2014 υπολογίζεται ότι το Εθνικό Ταµείο Υγείας
(NFZ) κατέβαλε περίπου € 1,8 δισ. ως συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην
κάλυψη της δαπάνης αγοράς συνταγογραφούµενων φαρµάκων από
τους ασφαλισµένους. Το µεγαλύτερο µέρος της συµβολής του NFZ
δαπανήθηκε σε φάρµακα για ασθµατικούς (8,5%), καρδιαγγειακά
φάρµακα (8,2%), φάρµακα για διαβητικούς (7%) και φάρµακα για
παθήσεις του νευρικού συστήµατος (5%). Για το 2015 προβλεπόταν
δαπάνη € 1,9 δισ. (+5%) ως συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην κάλυψη
της δαπάνης αγοράς συνταγογραφούµενων φαρµάκων από τους
ασφαλισµένους.
Συµπληρώµατα
διατροφής

Σύµφωνα µε στοιχεία της κλαδικής εταιρείας ερευνών αγοράς IMS
Health, στο α΄ εξάµηνο του 2015 αγοράστηκαν 94,5 εκ. συσκευασίες
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συµπληρωµάτων διατροφής, αξίας 1,54 δισ. Ζλότυ. Όσον αφορά τον
αριθµό των συσκευασιών, η αύξηση ήταν της τάξης των 10 εκ. σε
σχέση µε το α΄ εξάµηνο του 2014 και των 22 εκ. σε σχέση µε το α΄
εξάµηνο του 2012.
Σύµφωνα µε ειδικούς της εδώ αγοράς, είναι πολύ ευκολότερο για µια
φαρµακευτική εταιρεία να διαθέσει στην αγορά συµπληρώµατα
διατροφής σε σχέση µε τη διαδικασία που ακολουθείται στην
περίπτωση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Τα
συµπληρώµατα διατροφής θεωρούνται τρόφιµα και για την πώλησή
τους δεν προϋποτίθεται η εξασφάλιση ειδικής άδειας.
Η εταιρεία ερευνών αγοράς PMR εκτιµά ότι στο σύνολο του 2015
πωλήθηκαν συµπληρώµατα διατροφής αξίας 3,55 δισ. Ζλότυ (+6,6%)
και ότι η αξία των πωλήσεων θα αυξηθεί στα 3,73 δισ. το 2016, στα
4,02 δισ. το 2017 και στα 5,04 δισ. το 2020 (ετήσιος ρυθµός αύξησης
>7%).
Φαρµακεία

Στη χώρα λειτουργούσαν στα µέσα του 2015 περίπου 14.420
φαρµακεία, 460 περισσότερα σε σχέση µε το 2014. Το 70% των
φαρµακείων είναι ανεξάρτητα, το 10% ανήκει σε αλυσίδες µε λιγότερα
από είκοσι φαρµακεία και το 20% ανήκει σε αλυσίδες µε περισσότερα
από 20 φαρµακεία.
Σύµφωνα µε το πολωνικό Φαρµακευτικό Επιµελητήριο NIA, ο αριθµός
των λειτουργούντων φαρµακείων είναι ήδη αρκετά µεγάλος και
κρίνεται σκόπιµο να επιβληθούν περιορισµοί ως προς το άνοιγµα
νέων, ενώ η κλαδική Ένωση Εργοδοτών ZPA PharmaNET θεωρεί ότι
τέτοιου είδους περιορισµοί θα απέβαιναν επιζήµιες για τον
ανταγωνισµό και τελικά για τους καταναλωτές.
Μεγαλύτερη αλυσίδα είναι η Dbam o Zdrowie (600 φαρµακεία),
ακολουθούµενη από τις Dr Max (300), Ziko Apteka (100) Euroapteka
(70) και Super-Pharm (40).

Ιατρικός
εξοπλισµός,
υγειονοµικό υλικό
κλπ.

Κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία υπάρχουν περίπου 8.000
επιχειρήσεις κατασκευής ιατρικών συσκευών/µηχανηµάτων και
ιατρικού εξοπλισµού. Η αξία της εγχώριας παραγωγής ανήλθε το
2014 στα 735 εκ. Ευρώ (+17%). Οι πολωνικές επιχειρήσεις του
κλάδου είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς.
Σηµαντικότερες επιχειρήσεις θεωρούνται οι: Grupa TZMO SA
(www.tzmo.pl), Reckitt Benckiser Production Sp. z o.o.
Roche
Polska
(www.roche.pl),
Lux-Med
(www.rb.com/pl),
(www.luxmed.pl), PZ Cormay (www.cormay.pl), Pani Teresa Medica
SA (www.pani-teresa.com.pl).
Γνωστές πολωνικές επιχειρήσεις είναι οι Art-Reh (ορθοπεδικά), Aspel
(διαγνωστικές συσκευές), Famed (διαγνωστικά κ.ά.), Farum
(αναισθησιολογικά, καρδιολογικά, ακτινολογικά, ιατρικά έπιπλα),
Galmed, LfC, Metrum CryoFlex, Medgal, Medort, Mikromed,
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Renomed-Technika Medyczna και TZMO.
∆ραστηριοποιούνται, επίσης, ξένοι κολοσσοί όπως οι Johnson &
Johnson, Dräger, GE Healthcare, Olympus, Philips και Siemens
Healthcare.
Τα νοσοκοµεία αγοράζουν συνήθως απευθείας από τους µεγάλους
προµηθευτές τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό που χρειάζονται, χωρίς τη
µεσολάβηση άλλων φορέων.
Εξωτερικό εµπόριο
ιατρικού
εξοπλισµού,
υγειονοµικού υλικού
κλπ.

Σύµφωνα µε στοιχεία των GUS και Εurostat, η χώρα εισήγαγε το 2014
προϊόντα αξίας € 1,23 δισ., έναντι € 1,17 δισ. το 2013. Πρόκειται για
αγαθά των ακόλουθων κατηγοριών της συνδυασµένης ονοµατολογίας
(CN και HS):
-

Οµάδες 9018.11 έως 20: € 114,8 εκ.
Οµάδα 9022: € 112,3 εκ.
Οµάδα 8419.20: € 7,0 εκ.
Οµάδα 8713: € 7,4 εκ.
Οµάδες 9018.41 και 9018.49: € 46,4 εκ.
Οµάδες 9018.31 έως 39: € 175,0 εκ.
Οµάδα 9018.50: € 28,0 εκ.
Οµάδα 9018.90: € 309,7 εκ.
Οµάδες 9019 και 9020: € 83,2 εκ.
Οµάδα 9402: € 41,7 εκ.
Οµάδα 9021: € 310,9 εκ.

Οι περισσότερες εισαγωγές προέρχονται από τη γειτονική Γερµανία (€
418 εκ.), την Ολλανδία (€ 175 εκ.), το Βέλγιο (96 εκ.), την Κίνα (79 εκ.)
και τις ΗΠΑ (74 εκ.).
Οι πολωνικές επιχειρήσεις εξήγαγαν το 2014 προϊόντα αξίας € 846,3
εκ., έναντι € 795,5 εκ. το 2013.
Καλλυντικά και
προϊόντα
περιποίησης
σώµατος:
Πωλήσεις

∆ίκτυα διανοµής
καλλυντικών

Κατά την εταιρεία ερευνών αγοράς PMR, οι πωλήσεις καλλυντικών και
προϊόντων περιποίησης σώµατος ακολουθούν ανοδική πορεία τα
τελευταία έτη:
2010

2011

2012

2013

2014

2016
(εκτίµηση)

18,0 δισ.
Ζλότυ

18,5 δισ.
Ζλότυ

19,1 δισ.
Ζλότυ

19,8 δισ.
Ζλότυ

20,9 δισ.
Ζλότυ

22,7 δισ.
Ζλότυ

Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης καλλυντικών και φαρµάκων
γίνονται ολοένα και σηµαντικότερα για την εγχώρια αγορά λιανικής,
καθώς οι καταναλωτές τα προτιµούν (στοιχεία 2014) για τις αγορές
των σχετικών προϊόντων σε ποσοστό 44%, από 41,8% το 2012.
Πτωτική είναι η τάση στην περίπτωση των Supermarkets και των
συνοικιακών καταστηµάτων. Από αυτές τις απώλειες επωφελούνται
κυρίως οι αλυσίδες εκπτωτικών καταστηµάτων (discount stores),
όπως οι Biedronka, Kaufland και Lidl, αλλά και τα καταστήµατα
6

διαδικτυακού εµπορίου.
Μερίδιο αγοράς ανά δίκτυο διανοµής
2012
Καταστήµατα
λιανικής
πώλησης 41,8%
καλλυντικών και φαρµάκων (Drogerie)
Supermarkets, συνοικιακά καταστήµατα 33,3%
Discount stores
8,6%
Υπεραγορές (hypermarkets)
11,9%
∆ιαδικτυακά καταστήµατα
4,4%

2014
44,0%
30,2%
11,0%
9,5%
5,3%

∆υναµικά αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις (λιανικής πώλησης
καλλυντικών
και
φαρµάκων)
είναι
οι
Rossmann
(www.rossmann.com.pl) και Kerdos Group (www.kerdosgroup.com)
που ελέγχει την αλυσίδα Dayli (http://dayli.com.pl). Εκτός των
µεγάλων αλυσίδων φαρµακείων (Dbam o Zdrowie, Dr Max, Ziko
Apteka, Euroapteka, Super-Pharm), άξιες αναφοράς είναι οι Drogerie
Natura (www.drogerienatura.pl), Douglas (www.douglas.pl), Sephora
(www.sephora.pl), Drogerie Hebe (www.hebe.pl), Drogerie Laboo
(http://drogerielaboo.pl) και Drogerie Polskie (http://drogeriepolskie.pl).
Καλλυντικά σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιµές παράγει και
εµπορεύεται η Ziaja (http://ziaja.com), ενώ πρόσφατα εγκαινίασε
κατάστηµα στη Βαρσοβία η Avon (www.avon.pl)
Παραγωγή

Εξωτερικό εµπόριο
καλλυντικών

Εκτός από τις πολυεθνικές όπως οι L’Oreal και Avon (τα πολωνικά
εργοστάσια των δύο εταιρειών είναι τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη),
σηµαντικές πολωνικές επιχειρήσεις παραγωγής καλλυντικών είναι οι
Dr Irena Eris (http://drirenaeris.com), Inglot (www.inglot.pl), Biogened
Joanna
(www.joanna.pl),
Bielenda
(http://biogened.pl),
Dermika
(http://dermika.pl), Oceanic
(http://bielenda.pl),
(www.oceanic.com.pl)
και
Soraya
(www.soraya.pl),
που
υποστηρίζονται από το κράτος µέσω και ενός προγράµµατος
προώθησης της πολωνικής οικονοµίας στις διεθνείς αγορές (βλ.
σχετικά www.polishcosmetics.pl).
Εξαγωγές-Εισαγωγές Καλλυντικών 2013
Εξαγωγές
Αρώµατα , Eau de Toilette
1,37 δισ.
(κωδ. CN 3303)
Ζλότυ
Προϊόντα οµορφιάς & περιποίησης
3,92 δισ.
δέρµατος (κωδ. 3304)
Ζλότυ
Προϊόντα περιποίησης µαλλιών
1,09 δισ.
(κωδ. 3305)
Ζλότυ

Εισαγωγές
1,04 δισ.
Ζλότυ
1,80 δισ.
Ζλότυ
0,75 δισ.
Ζλότυ
Πηγή: GUS

Κύριες χώρες προέλευσης των καλλυντικών που εισάγονται είναι οι
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κίνα και Σουηδία.
∆ιµερές εµπόριο

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία του διµερούς εµπορίου (2015)
προϊόντων των κυριότερων δασµολογικών κατηγοριών (Συνδυασµένη
7

Ονοµατολογία / CN) που σχετίζονται µε το παρόν σηµείωµα.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
∆ασµολογικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
Κωδικός
(CN4)
3003'
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002,
1.541.543
2005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα
αναµειγµένα µεταξύ τους, παρασκευασµένα για
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που
δεν παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ούτε είναι
συσκευασµένα για τη...
3004'
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002,
25.932.597
3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα
αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι
συσκευασµένα για τη λιανικ..
3005'
Βαµβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσµοι, 15.366
τσιρότα, σιναπισµοί, εµποτισµένα ή καλυµµένα µε
ουσίες φαρµακευτικές ή συσκευασµένα για τη λιανική
πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή
κτηνιατρικούς σκοπούς
3006'
Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που
61.474
αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90
3301'
Αιθέρια έλαια, αποτερπενωµένα ή µη, στα οποία
36.938
περιλαµβάνονται και εκείνα µε την ονοµασία πηγµένα ή
απόλυτα. Ρητινοειδή. Εκχυλισµένες ελαιορητίνες.
Συµπυκνώµατα αιθερίων ελαίων σε λίπη, µη πτητικά
έλαια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαµβάνονται µε
εµφύσ...
3302'
Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα, στα οποία
99.600
περιλαµβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύµατα, µε
βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των
τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στη
βιοµηχανία. Άλλα παρασκευάσµατα που βασίζονται σε
ευώδεις ο...
3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος
2.691.472
λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και
εκτός από λοσιόν για τα µαλλιά)...
3304'
Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ)
3.529.732
παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη
συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος (εκτός από τα
φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και τα
αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα
για το µαύρισµα. ...
3305'
Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά
672.393

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(κιλά)
14.491

853.672

236

1.093
1.720

12.263

421.253

758.370

98.741
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3306'

3307'

3401'

9003'
9004'

9018'

9019'

9020'

9021'

9401'

Παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος και των
δοντιών, στα οποία περιλαµβάνονται και οι σκόνες και
κρέµες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των
οδοντοστοιχιών. Νήµατα που χρησιµοποιούνται για τον
καθαρισµό των µεσοδοντίων διαστηµάτων (οδοντικά ...
Παρασκευάσµατα για πριν το ξύρισµα, για το ξύρισµα
και για µετά το ξύρισµα, αποσµητικά σώµατος,
παρασκευάσµατα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα
προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού
παρασκευασµένα και άλλα καλλυντικά
παρασκευάσµατα, που δεν κατονοµάζονται
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσµατα οργανικά
που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που
χρησιµοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε
σχήµα στρογγυλού ψωµιού σε τεµάχια ή είδη έκτυπα,
έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήµατα
και ....
Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη
αυτών, π.δ.κ.α.
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και
παρόµοια είδη (εκτός από µατογυάλια για τον έλεγχο της
οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και φακούς ή
σκελετούς για µατογυάλια)
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική,
οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συµπ. οι
σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας,
καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της
όρασης, π.δ.κ.α.
Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ).
Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας,
οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου
και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή
αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική ...

80.147

11.547

1.954.739

627.237

2.241.060

1.221.210

1.973

5

46.295

229

408.232

7.298

58.469

387

Αναπνευστικές συσκευές και µάσκες αερίου (εκτός από
προστατευτικές µάσκες χωρίς µηχανικά µέρη και χωρίς
κινητό στοιχείο φιλτραρίσµατος, καθώς και εκτός από
αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και
άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία)...
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις,
ό. συµπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι
επίδεσµοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη
θεραπεία καταγµάτων. Προθέσεις και άλλα είδη
προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ...

1.214

18

143

7

Καθίσµατα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την
ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη
χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν µπορούν να
µετατρέπονται σε κρεβάτια και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α....

45.247

5.589
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9402'

Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την
κτηνιατρική ή τη χειρουργική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια,
τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια µε µηχανισµό για
θεραπευτήρια και οδοντιατρικές πολυθρόνες).
Πολυθρόνες κοµµωτηρίων, µε µηχανισµό περιστροφής,
ανατροπή...

ΣΥΝΟΛΟ

∆ασµολογικός
Κωδικός
(CN4)
3003'
3004'
3005'
3006'
3301'
3302'
3303'
3304'
3305'
3306'
3307'
3401'
8713'
9003'
9004'
9011'
9013'
9018'
9019'
9020'
9021'
9022'
9401'
9402'
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Φάρµακα
Φάρµακα
Βαµβάκι, γάζες, ...
Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα ...
Αιθέρια έλαια, ...
Μείγµατα ευωδών ουσιών ...
Αρώµατα και κολώνιες ...
Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος ...
Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά
Παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος και των
δοντιών...
Παρασκευάσµατα για πριν το ξύρισµα, για το ξύρισµα
και για µετά το ξύρισµα, αποσµητικά ....
Σαπούνια. ...
Αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς
...
Σκελετοί για µατογυάλια ...
Ματογυάλια...
Μικροσκόπια οπτικά ...
∆ιατάξεις µε υγρούς κρυστάλλους, ... Λέιζερ...
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική,
οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση....
Συσκευές µηχανοθεραπείας. ...
Αναπνευστικές συσκευές και µάσκες αερίου ...
Ορθοπεδικές συσκευές ....
Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιµοποιούν
τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα και γάµα ....
Καθίσµατα ...
Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την
κτηνιατρική ή τη χειρουργική ...

5.504

2

39.424.138

4.035.368

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(κιλά)

5.612
7.946.067
337.527
190.749
28.247
30.302
1.880.588
8.807.836
5.303.557
2.807.858

253
130.045
1.293
4.871
3.739
16.844
336.065
1.606.446
3.066.545
1.242.921

2.129.015

921.637

1.186.914
43.024

2.099.861
3.029

7.419
399.812
198
12
2.024.306

116
7.810
1
1
44.623

619.568
53.912
1.108.380
3.423

5.134
2.128
4.758
1

1.042.852
423.727

233.265
8.269

36.380.905

9.739.655
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Νοµοθεσία

Ισχύουν οι προδιαγραφές που ισχύουν και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη
της ΕΕ. Οι κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν την κυκλοφορία
φαρµακευτικών προϊόντων στα κράτη µέλη της Ένωσης έχουν
ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο.

∆ιαγωνισµοί
προµηθειών

Προκηρύξεις διαγωνισµών προµηθειών δηµοσιεύονται, κυρίως, στην
επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ted.europa.eu)
και στους ιστοτόπους του Εθνικού Ταµείου Υγείας (www.nfz.gov.pl),
του Υπουργείου Υγείας (www.mz.gov.pl), της υπηρεσίας προµηθειών
του δηµοσίου UZP (www.uzp.gov.pl) και των νοσοκοµείων
(µικρότερης αξίας προµήθειες), ως επί το πλείστον στην πολωνική
γλώσσα.

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, στα
οποία µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση µέσω του υπερσυνδέσµου
www.agora.mfa.gr/pl101.

Συναλλαγµατική
ισοτιµία

1 Ευρώ = 4,34 Ζλότυ (01.03.2016)
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Ενδιαφέροντες και χρήσιµοι ιστότοποι
Φορέας
Ιστότοπος
Παρατηρήσεις
Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl
Υπουργείο Υγείας
Narodowy Fundusz Zdrowia
www.nfz.gov.pl
Εθνικό Ταµείο Υγείας
Główny Inspektorat
www.gif.gov.pl
Main Pharmaceutical
Farmaceutyczny
Inspectorate
Urząd Rejestracji
http://urpl.gov.pl
Office for Registration of
Produktów Leczniczych,
Medicinal Products,
Wyrobów Medycznych i
Medical Devices and
Produktów Biobójczych
Biocidal Products
Polski Związek
www.producencilekow.pl
Polish Association of
Pracodawców
Pharmaceutical Industry
Przemysłu
Employers
Farmaceutycznego
Związek Pracodawców
www.infarma.pl
Employers' Association of
Innowacyjnych Firm
Innovative Pharmaceutical
Companies INFARMA
Farmaceutycznych
INFARMA
Polska Izba Przemysłu
http://polfarmed.pl
Polish Chamber of
Farmaceutycznego i
Pharmaceutical and
Wyrobów Medycznych
Medical Device Industry
POLFARMED
Izba Gospodarcza
www.farmacja-polska.org.pl
"FARMACJA POLSKA"
"FARMACJA POLSKA"
Chamber of Commerce
POLMED
www.polmed.org.pl
Polish Chamber of
Commerce of Medical
Devices
Krajowa Izba Diagnostów
http://kidl.org.pl
National Chamber of
Laboratoryjnych
Laboratory Diagnosticians
Izba Producentów i
https://ipddl.pl
Chamber of Producers
Dystrybutorów Diagnostyki
and Distributors of
Laboratoryjnej
Laboratory Diagnostics
Polski Związek Przemysłu
www.kosmetyczni.pl
Polish Union of Cosmetics
Kosmetycznego
Industry
SALMED
www.salmed.pl
Κλαδική εµπορική έκθεση
WIHE Hospital
www.wihehospital.pl
Κλαδική εµπορική έκθεση
Beauty Vision
http://beautyvision.mtp.pl
Κλαδική εµπορική έκθεση
Esthetic Show
http://estheticshow.pl
Κλαδική εµπορική έκθεση
Ogolnopolski Przeglad
www.opm.elamed.pl
Κλαδικό έντυπο
Medyczny
Rynekzdrowia
www.rynekzdrowia.pl
Κλαδικός ιστότοπος
TargiMedyczne
www.targimedyczne.pl
Κλαδικός ιστότοπος
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