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1. Προϊόντα 
 
Λαθρεμπόριο τσιγάρων 
Σύμφωνα με μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας 
KPMG, αυξητικά κινήθηκε το 2013 η κατανάλωση 
λαθραίων τσιγάρων στην Πολωνία. Υπολογίζεται ότι οι 
Πολωνοί αγόρασαν πέρυσι 6,1 δισ. λαθραία τσιγάρα, 
στερώντας από το Δημόσιο εισπράξεις 2,84 δισ. Ζλότυ 
(~680 εκ. Ευρώ). Το 49% των λαθραίων τσιγάρων 
προήλθε από τη Λευκορωσία, ενώ σημαντικές 
ποσότητες (με αυξητική τάση μάλιστα) προήλθαν μέσω 
των πολωνο-σλοβακικών συνόρων από την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία και τη Μολδαβία. Εν τω μεταξύ, οι 
πωλήσεις νόμιμων τσιγάρων μειώθηκαν κατά 11% 
μεταξύ των ετών 2012 και 2013. 
 
Βενζοπυρένιο σε καπνιστά τρόφιμα 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προώθηση 
αναθεωρημένης νομοθεσίας που θα επιτρέψει στους 
παραγωγούς να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα με 
περιεκτικότητα βενζοπυρενίου που υπερβαίνει τα 
προσφάτως τεθέντα ανώτατα όρια. Πάντως, η διάθεση 
των εν λόγω προϊόντων θα επιτρέπεται μόνο στην 
εγχώρια αγορά και θα είναι υποχρεωτική η περίληψή 
τους στον επίσημο κατάλογο «παραδοσιακών 
τροφίμων» του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ η εξαγωγή 
τους σε άλλα κράτη-μέλη θα απαγορεύεται. Από 1ης 
Σεπτεμβρίου τ.έ. θα ήταν παράνομη η πώληση (και 
στην Πολωνία) τροφίμων με περιεκτικότητα 
βενζοπυρενίου μεγαλύτερη των 2 mg/kg. Το μέχρι 
πρότινος ισχύον επιτρεπόμενο όριο ήταν 5 mg/kg. Από 
τη μείωση των επιτρεπόμενων ορίων θίγονται (λιγότερο 
πλέον, μετά την εξεύρεση της συμβιβαστικής λύσης) τα 
συμφέροντα των Πολωνών παραγωγών καπνιστών 
προϊόντων κρέατος, κυρίως από τις νότιες περιφέρειες 
Malopolska και Podkarpackie. 
 
Τσιγάρα 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ινστιτούτου αγροτικής 
οικονομίας IERiGZ, η εγχώρια κατανάλωση τσιγάρων 
θα μειωθεί περαιτέρω κατά 5% το 2014, μετά από 
μείωση 8% το 2013. Το 2013, όπως και το 2012, οι 
τιμές των προϊόντων καπνού αυξήθηκαν κατά 7,8%, 
δηλαδή με ρυθμό ταχύτερο από ότι οι τιμές άλλων 
προϊόντων και ενώ ο πληθωρισμός κινήθηκε γύρω στο 
0,9%. Η σημασία της καπνοβιομηχανίας για τα 
δημόσια έσοδα είναι μεγάλη, καθώς οι έμμεση 
φορολογία που σχετίζεται με τα προϊόντα καπνού 
αποφέρει σχεδόν το 10% των εσόδων του 
προϋπολογισμού. Το 2013, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης καπνού απέφερε στο Δημόσιο περί τα 18 
δισ. Ζλότυ (30% του συνόλου των ειδικών φόρων). Την 
ίδια χρονιά, τα καθαρά κέρδη του κλάδου μειώθηκαν 
κατά 23%, διαμορφούμενα στα 212,4 εκ. Ζλότυ, ενώ η 

αξία των εξαγωγών προϊόντων καπνού ανήλθε στα 
1,5 δισ. Ευρώ. 
 
Πωλήσεις βότκας 
Σύμφωνα με στοιχεία των παραγωγών του κλάδου, 
οι πωλήσεις βότκας μειώθηκαν κατά 5% στους 
πέντε πρώτους μήνες του τ.έ., λόγω των 
αυξανόμενων τιμών. Από τη μείωση των πωλήσεων 
εκτιμάται ότι θα πληγούν κυρίως τα μικρά εμπορικά 
καταστήματα, στα οποία αντιστοιχεί το 62% της 
αγοράς οινοπνευματωδών. Μάλιστα, υπάρχουν 
φόβοι ότι οι αυξημένες τιμές είναι πιθανό να 
ωθήσουν αρκετούς καταναλωτές στη μαύρη αγορά. 
Αυξητικά αναμένεται να κινηθούν οι πωλήσεις 
ουίσκι, κονιάκ και μπράντι. Η Πολωνία είναι ο 
μεγαλύτερος παραγωγός βότκας στην Ευρώπη και ο 
τέταρτος μεγαλύτερος διεθνώς. Το 2013, 
παρήχθησαν στη χώρα 288 εκ. λίτρα 
οινοπνευματωδών ποτών, η διακίνηση των οποίων 
απέφερε δημόσια έσοδα ύψους 10 δισ. Ζλότυ. 
 
Φραγκοστάφυλα 
Οι Πολωνοί παραγωγοί μαύρων φραγκοστάφυλων 
(black currants) διαμαρτύρονται διότι η τιμή του 
προϊόντος έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους 
μήνες και ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για την 
προστασία των εισοδημάτων τους. Το 2013, οι 
παραγωγοί πωλούσαν ένα κιλό μαύρων 
φραγκοστάφυλων προς 1,20 Ζλότυ ενώ φέτος η τιμή 
έχει διαμορφωθεί στα 0,40 Ζλότυ / κιλό (~10 λεπτά). 
Επιχειρώντας να καθησυχάσει τους παραγωγούς, ο 
Υπουργός Γεωργίας κ. Marek Sawicki δήλωσε (20/7) 
στην Πολωνική Ραδιοφωνία ότι θα συναντηθεί 
σύντομα με εκπροσώπους τους και ότι μια καλή 
ιδέα θα ήταν η συγκρότηση ομάδων παραγωγών, 
καθώς τέτοιου είδους ομάδες δικαιούνται κοινοτική 
χρηματοδότηση (σε ποσοστό μέχρι 10%) π.χ. για τη 
δημιουργία αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, έτσι 
ώστε τα φρούτα να παραμένουν αποθηκευμένα 
μέχρι η ζήτηση να επανέλθει σε ικανοποιητικό 
επίπεδο. 
 
Φορολογία προϊόντων καπνού 
Η Υφυπουργός Οικονομικών Izabela Leszczyna 
ανακοίνωσε (24/7) ότι ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού δεν πρόκειται 
να αυξηθεί το 2015. Η Πολωνία έχει την υποχρέωση 
να αυξήσει σταδιακά τον εν λόγω φόρο, 
εναρμονιζόμενη με τους σχετικούς κοινοτικούς 
στόχους, μέχρι το 2018. Φέτος, ο φόρος αυξήθηκε 
κατά 5%. Υπολογίζεται ότι αυτή η αύξηση θα 
αποφέρει πρόσθετα δημόσια έσοδα της τάξης των  
345 εκ. Ζλότυ.  
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2. Εξωτερικό Εμπόριο 
 
Εξαγωγές τροφίμων 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Πολωνών 
Παραγωγών Τροφίμων, οι πολωνικές εξαγωγές 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 15% το 2014, 
παρά τη συνεχιζόμενη απαγόρευση εισαγωγής 
πολωνικών προϊόντων χοιρινού κρέατος που έχουν 
επιβάλει η Ρωσία και η Κίνα. Στο α΄ εξάμηνο τ.έ., οι 
πολωνικές εξαγωγές τροφίμων προς χώρες της ΕΕ 
αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2013. Η Κίνα – 
εξαιρουμένου του χοιρινού κρέατος – εμφανίζεται ως 
πολλά υποσχόμενη αγορά για τα πολωνικά προϊόντα, 
ενώ τα πολωνικά γαλακτοκομικά είναι δημοφιλή στις 
αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της 
Σαουδικής Αραβίας. Σημαντικότεροι εισαγωγείς 
πολωνικών τροφίμων παραμένουν η Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2013, η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών τροφίμων ανήλθε στα 19,9 δισ. Ευρώ.  
 
Εξαγωγές χοιρινού 
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Αγοράς 
Αγροτικών Προϊόντων ARR, οι πολωνικές εξαγωγές 
χοιρινού ήσαν κατά 6% μειωμένες στο α΄ τρίμηνο τ.έ., 
σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καθώς 
η χώρα «έχασε» αρκετές σημαντικές αγορές (μεταξύ 
άλλων Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα, Ιαπωνία), συνεπεία της 
επιβολής απαγόρευσης εισαγωγής πολωνικού 
χοιρινού, λόγω των εντοπισθέντων κρουσμάτων 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF) στις αρχές 
του τ.έ. στην Πολωνία. Στο α΄ τετράμηνο τ.έ. εξήχθησαν 
191.000 τόνοι προϊόντων χοιρινού κρέατος. Πάντως, ο 
ARR επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα ήσαν πολύ 
χειρότερα, εάν μεγάλο μέρος της πλεονάζουσας 
παραγωγής δεν είχε πωληθεί σε κράτη-μέλη της ΕΕ. 
 
3. Εσωτερική Αγορά 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, οι 
λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% τον Ιούνιο τ.έ. 
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013 και μειώθηκαν κατά 
1,1% σε σχέση με τον Μάιο τ.έ..  
 
Αγορά τροφίμων & ποτών 
Σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρείας ερευνών αγοράς 
PMR, που επικαλείται σε δημοσίευμά του το 
ειδησεογραφικό site www.isbnews.pl, η πολωνική 
αγορά τροφίμων & ποτών πρόκειται να αναπτυχθεί 
κατά 20% εντός της επόμενης πενταετίας. Το 2013, η 
αξία του κλάδου αυξήθηκε μόλις κατά 2%, ανερχόμενη 
στα 234 δισ. Ζλότυ, ενώ οι αναλυτές της PMR εκτιμούν 
ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης θα επιταχυνθεί τα επόμενα 
έτη,  φτάνοντας έως και το 5%, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι ο κλάδος ποτών & τροφίμων είναι ο 

μόνος στον οποίο δεν έχει καταγραφεί ετήσια 
μείωση από το 2008. 
 
Αγορά ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 
σχετικά με τις αγορές γης από αλλοδαπούς το 2013, 
η πλειονότητα αυτών πραγματοποιήθηκε από 
Ολλανδούς, Γάλλους και Γερμανούς. Οι 
περισσότερες άδειες που χορηγήθηκαν αφορούσαν 
αρόσιμη γη και δασικές εκτάσεις. Συνολικά, 320 
αλλοδαποί έλαβαν άδεια για αγορά ακίνητης 
περιουσίας (αρόσιμης γης, δασικών εκτάσεων, 
κατοικιών, ακινήτων εμπορικής χρήσης και μετοχών 
εταιρειών που κατέχουν ακίνητη περιουσία). 251 
από αυτές τις άδειες αφορούσαν αγορά γης, κατά 
κύριο λόγο στη δυτική Πολωνία, συνολικού εμβαδού 
6.970 στρεμμάτων, έναντι 10.000 στρεμμάτων το 
2012. Το 30% αυτών χορηγήθηκε σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα από την Ουκρανία (40 άδειες) και 
τη Γερμανία (34 άδειες). 1.610 στρέμματα 
αγοράστηκαν από Ολλανδούς, 1.430 από Γάλλους 
και 1.400 από Γερμανούς. Προκειμένου να αγοράσει 
ακίνητη περιουσία στην Πολωνία, ένας αλλοδαπός 
οφείλει να αποδείξει ότι συνδέεται με τη χώρα με 
ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς. Δεν απαιτείται η 
χορήγηση άδειας στην περίπτωση αλλοδαπών που 
ζουν στην Πολωνία για πέντε τουλάχιστον έτη μετά 
από την απόκτηση της κάρτας μονίμου κατοίκου. 
Πέρυσι, περίπου 24.180 στρέμματα αγοράστηκαν 
από αλλοδαπούς που δεν χρειάζονταν ειδική άδεια, 
κυρίως από Γερμανούς (19.410 στρ.), Ολλανδούς 
(6.160 στρ.), Βρετανούς (5.600), Ουκρανούς (5.370) 
και Γάλλους (4.650). Στο διάστημα 1999-2013 
χορηγήθηκαν περισσότερες από 24.000 άδειες για 
την αγορά περισσοτέρων από 500.000 στρ. γης. 
 
Αγροτικές αποζημιώσεις 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας κ. 
Marek Sawicki, το υπουργείο του παρουσίασε στην 
Κυβέρνηση σχέδιο νόμου με τον οποίο 
δημιουργείται ειδικό ταμείο αποζημίωσης αγροτών 
που υπέστησαν σημαντική μείωση εισοδήματος. Η 
δημιουργία του εν λόγω ταμείου αποτελεί αίτημα 
των αγροτών εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με την 
πρόταση του υπουργείου, αποζημίωση θα 
λαμβάνουν αγρότες των οποίων το εισόδημα 
μειώθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, 
συνεπεία φυσικών καταστροφών (που δεν 
καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες), επιβολής 
περιορισμών που σχετίζονται με ζωικές και φυτικές 
ασθένειες, πτώσης των τιμών παραγωγής και μη 
εξόφλησης ήδη πωληθέντων προϊόντων. Αφορμή 
για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας 
απετέλεσε, μεταξύ άλλων, η υπόθεση της 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF). Οι 
περιορισμοί που επέβαλαν αρκετές χώρες στις 

http://www.isbnews.pl/
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εισαγωγές πολωνικών προϊόντων – μετά από τον 
εντοπισμό κρουσμάτων ASF στην πολωνική επικράτεια 
– οδήγησαν στη δραστική μείωση των τιμών του 
χοιρινού στην Πολωνία. Οι κτηνοτρόφοι της ζώνης-
καραντίνας στα ανατολικά της χώρας αποζημιώθηκαν 
από την ΕΕ, σε αντίθεση με άλλους κτηνοτρόφους που 
δεν έλαβαν καμία αποζημίωση, μολονότι το εισόδημά 
τους επλήγη. 
 
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 2014-2020 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας κ. 
Marek Sawicki, ο πολωνικός αγροτικός τομέας θα 
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με περισσότερα από 40 
δισ. Ευρώ στη διάρκεια  της περιόδου 2014-2020. Το 
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου» θα 
χρηματοδοτηθεί με 13,5 δισ. Ευρώ, ενώ οι άμεσες 
ενισχύσεις στους αγρότες θα υπερβούν τα 23 δισ. 
Ευρώ. Επιπλέον, οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα 
να ωφεληθούν από μέρος των διαθέσιμων πόρων (5,2 
δισ.) στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των 
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η 
μέση άμεση ενίσχυση ανά εκτάριο (10 στρέμματα) 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 246 Ευρώ. 
 
«Συνεταιριστικά κρεοπωλεία» 
Σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υπουργού κ. Marek 
Sawicki, το Υπουργείο Γεωργίας σκοπεύει να επιτρέψει 
– ενδεχομένως ήδη από το 2015 – τη λειτουργία 
τοπικών καταστημάτων στα οποία οι κτηνοτρόφοι θα 
μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς 
μεσάζοντες. Ακολουθώντας το παράδειγμα της 
Βαυαρίας ή της Ελβετίας, οι παραγωγοί θα μπορούν 
να διαθέτουν προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος σε 
καταστήματα που θα συστήνουν από κοινού, χωρίς να 
απαιτείται πρόσθετη εγγραφή σε μητρώα και χωρίς 
πρόσθετες κτηνιατρικές / υγειονομικές προϋποθέσεις. 
Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι οι άμεσες πωλήσεις 
ποιοτικών τροφίμων θα μπορούσαν να τονώσουν τα 
αγροτικά εισοδήματα και να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας. Κατά τον κ. Sawicki, οι άμεσες πωλήσεις 
αντιπροσωπεύουν μόλις το 12% των συνολικών 
πωλήσεων των Πολωνών παραγωγών, έναντι μεριδίων 
που φτάνουν μέχρι και το 30% σε χώρες όπως η 
Ελλάδα και η Ιταλία. 
 
Συγκομιδή δημητριακών 
Ο Οργανισμός Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων ARR 
προβλέπει ότι η εγχώρια συγκομιδή δημητριακών θα 
ανέλθει φέτος στους 28,5 έως 29 εκ. τόνους, έναντι 
28,4 εκ. τόνων το 2013. Η εγχώρια κατανάλωση της 
περιόδου 2014/2015 θα είναι αυξημένη κατά 0,5 εκ. 
τόνους, διαμορφούμενη έτσι στους 27,2 εκ. τόνους. Οι 
εξαγωγές θα μειωθούν στους 4 εκ. τόνους, από 4,6 εκ., 
ενώ οι εισαγωγές θα παραμείνουν αμετάβλητες 
(περίπου 2,2 εκ. τόνοι). Το 2013 η συγκομιδή 
δημητριακών μειώθηκε κατά 1%, διαμορφούμενη στους 

28,4 εκ. τόνους, αλλά αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση 
με τον μ.ό. του διαστήματος 2006-2010. 
 
Επιστροφές κονδυλίων ΚΑΠ 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η Πολωνία συγκαταλέγεται μεταξύ των 
15 κρατών-μελών που θα πρέπει να επιστρέψουν 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό 57 εκ. Ευρώ που 
δαπάνησαν στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, λόγω της μη τήρησης κανόνων της ΕΕ. 
Στην περίπτωση της Πολωνίας, το ποσό που πρέπει 
να επιστραφεί ανέρχεται στα 5,84 εκ. Ευρώ. 
 
Λιανικές πωλήσεις FMCG 
Σύμφωνα με στοιχεία του Πολωνικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου (PIH), τον Ιούνιο τ.έ. οι λιανικές 
πωλήσεις προϊόντων FMCG υποχώρησαν κατά 
3,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα 
και κατά 4,2% σε σχέση με τον Μάιο τ.έ.. Η μείωση 
αποδίδεται εν μέρει στην εμφάνιση 
αποπληθωρισμού το φετινό καλοκαίρι και εν μέρει 
στο κλείσιμο αρκετών μικρών καταστημάτων, μέσω 
των οποίων διακινούνται προϊόντα FMCG. 
 
Ιδιωτικοποίηση δασικών εκτάσεων 
Το μικρότερο κόμμα του κεντροδεξιού κυβερνητικού 
συνασπισμού PSL (Αγροτικό Κόμμα) και βουλευτές 
του πλειοψηφούντος PO του Π/Θ κ. Tusk και του 
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της αντιπολίτευσης 
SLD έχουν καταθέσει στο σώμα της Κάτω Βουλής 
(Sejm) πρόταση αναθεώρηση του Συντάγματος, με 
στόχο τη θέσπιση της απαγόρευσης της 
ιδιωτικοποίησης κρατικών δασικών εκτάσεων, εκτός 
από περιπτώσεις στις οποίες αυτό επιβάλλεται από 
το δημόσιο συμφέρον (π.χ. εν όψει της διέλευσης 
γραμμής μεταφοράς ενέργειας ή αυτοκινητοδρόμου). 
Η πρόταση θα συζητηθεί κατ’ αρχάς στην αρμόδια 
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Οι 
εκπρόσωποι του PSL τονίζουν ότι το περιεχόμενο 
της πρότασής τους είναι συμβατό με το δίκαιο της 
ΕΕ. 
 
Κρούσματα Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων 
(ASF) 
Ο επικεφαλής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
επιβεβαίωσε τον εντοπισμό νέου κρούσματος ASF 
σε έξι νεκρούς αγριόχοιρους σε δάσος σε 
απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τα σύνορα 
Πολωνίας-Λευκορωσίας στις 4 τ.μ.. Πρόκειται για το 
έβδομο κρούσμα από τις αρχές του 2014. Επίσης, η 
ίδια υπηρεσία γνωστοποίησε ότι κρούσμα ASF 
εντοπίστηκε και σε δύο οικόσιτους χοίρους της 
περιοχής του Bialystok της Αν. Πολωνίας και ότι 
ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
(καραντίνα και θανάτωση υπόλοιπων χοίρων 
αγροκτήματος). Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα κράτη, 
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μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, έχουν επιβάλει 
απαγόρευση εισαγωγής πολωνικού χοιρινού, λόγω του 
εντοπισμού κρουσμάτων ASF στην Πολωνία.  
 
Κοινοτική Οδηγία για προϊόντα καπνοβιομηχανίας 
Η Κυβέρνηση αποφάσισε την προσφυγή στο 
Δικαστήριο της ΕΕ για το θέμα της Κοινοτικής Οδηγίας 
για τα προϊόντα της καπνοβιομηχανίας. Σύμφωνα με 
την Οδηγία, από το 2016 θα απαγορεύεται η πώληση 
τσιγάρων με αρωματικά στοιχεία ή γεύσεις και από το 
2020 θα απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων μενθόλης. 
Η τελευταία θίγει τα συμφέροντα των Πολωνών 
παραγωγών, καθώς η χώρα κατέχει τα πρωτεία στην 
παραγωγή των προϊόντων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας. 
 
Παράνομη εκμετάλλευση κρατικών εκτάσεων 
Σύμφωνα με έκθεση του πολωνικού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, τα τελευταία 4 έτη το Δημόσιο είχε πιθανώς 
απώλειες σχεδόν 500 εκ. Ζλότυ σε επίπεδο εσόδων, 
λόγω της μη εγκεκριμένης εκμετάλλευσης 
καλλιεργήσιμων κρατικών εκτάσεων από ιδιώτες. 
Μάλιστα, αυτού του είδους η «αγροτική πειρατεία» δεν 
συνίσταται μόνο στην οικειοποίηση των κρατικών 
εκτάσεων δια της καλλιέργειάς τους και της είσπραξης 
των εσόδων από την πώληση της παράνομης 
παραγωγής αλλά φτάνει ως την παράνομη είσπραξη 
ενισχύσεων από την ΕΕ. Εκτιμάται ότι η ανωτέρω 
πρακτική αφορά τουλάχιστον το 12% των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δημοσίου. 
 
4. Ειδήσεις Επιχειρήσεων 
 
Tyskie 
Οι εξαγωγές της μπύρας Tyskie (www.tyskie.pl) – της 
πολωνικής ζυθοποιίας Kompania Piwowarska, που 
ανήκει στη βρετανική SABMiller – στο Ηνωμένο 
Βασίλειο κινούνται σε εξαιρετικά ικανοποιητικά 
επίπεδα, καθώς οι πωλήσεις της Tyskie στην εν λόγω 
αγορά σημείωσαν αύξηση κατά 39,9% το τελευταίο 
έτος, ανερχόμενες στις 26,2 εκ. λίρες. [Πηγή: 
www.thegrocer.co.uk] 
 
Ajinomoto - Jawo 
Η ιαπωνική εταιρεία του κλάδου τροφίμων Ajinomoto 
(www.ajinomoto.com) σχεδιάζει να συνεργαστεί 
στενότερα με την πολωνική επιχείρηση κατεψυγμένων 
τροφίμων Jawo (www.jawo.pl). Αίτημα έγκρισης της 
δημιουργίας σχετικής κοινοπραξίας έχει ήδη υποβληθεί 
στην πολωνική αρχή ανταγωνισμού και προστασίας 
καταναλωτών. Οι δύο εταιρείες άρχισαν να 
συνεργάζονται το 2013, όταν η Jawo ξεκίνησε την 
παραγωγή ιαπωνικών gyoza dumplings για 
λογαριασμό της Ajinomoto. Η συγκεκριμένη παραγωγή 
εξάγεται στη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο και τη Γερμανία, 
ενώ το νέο εγχείρημα αποβλέπει στη χρησιμοποίηση 

της Πολωνίας ως πύλης εισόδου της Ajinomoto σε 
ολόκληρη την αγορά της ΕΕ. Τον Απρίλιο του 2015 
πρόκειται να λειτουργήσει νέο εργοστάσιο της 
κοινοπραξίας, το οποίο θα απασχολεί 40 άτομα, 
που θα προστεθούν στους 150 εργαζομένους της 
Jawo. [Πηγή: Εφημερίδα Puls Biznesu] 
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