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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Το ξίδι είναι υδατικό διάλυμα οξικού οξέος, συνη ́θως με συγκέντρωση μεταξυ ́ 

4% και 10% v/v, το οποι ́ο προκύπτει ως αποτέλεσμα της ζύμωσης του αλκοόλ. 

Η γεύση και το άρωμα του ξιδιού εξαρτάται από το αλκοόλ που θα 

χρησιμοποιηθει ́ για την παραγωγή του. Το ξίδι παρασκευάζεται με αερόβια 

ζύμωση προι ̈όντων που περιέχουν ζάχαρη, κυρι ́ως φρούτων, αλλά όχι 

απαραίτητα: στη διάρκεια των αιώνων έχει παραχθει ́ ξι ́δι από καρύδα, μέλι, 

πατάτα ή ρύζι. Το 2020, το ξίδι και τα υποκατάστατα του από οξικό οξύ 

συνιστούσαν το 2.164ο πιο εμπορεύσιμο προϊόν στον κόσμο, με συνολική αξία 

797 εκατομμυρι ́ων δολαρίων. Το εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων ξιδιού από 

οξικό οξύ αντιπροσωπεύει το 0,0048% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου.  

Γεωγραφικά, η Ευρώπη αποτελεί την κορυφαι ́α περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του παγκόσμιου συνολικού μεριδι ́ου 

αγοράς. Ενδεικτικά, τα έσοδα της αγοράς ξιδιού στην Ευρωπαι ̈κή Ένωση 

ανήλθαν σε 871 εκατομμύρια δολάρια για το 2018, μέγεθος που παρουσιάζει 

αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτός ο αριθμός 

αντικατοπτρι ́ζει τα συνολικά έσοδα των παραγωγών και των εισαγωγέων 

(εξαιρουμένων των δαπανών εφοδιαστικής αλυσίδας, του κόστους λιανικής, 

μάρκετινγκ και των περιθωρι ́ων κέρδους των πωλητών λιανικής, τα οποι ́α 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή καταναλωτή). Οι χώρες με τους υψηλότερους 

όγκους κατανάλωσης ξιδιού το 2018 ήταν η Γερμανι ́α (232 εκατομμύρια λίτρα), 

η Γαλλία (183 εκατομμύρια λίτρα) και η Ιταλι ́α (119 εκατομμύρια λίτρα), με 

συνολική αντιπροσώπευση του 49% της συνολικής κατανάλωσης. Αγοραστικά 

έπονται η Ισπανία, η Πολωνία, η Ολλανδι ́α, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Τσεχία, η 

Πορτογαλι ́α και η Αυστρι ́α, οι οποίες μαζι ́ συνθέτουν ένα επιπλέον 41% της 

ζήτησης. Από το 2007 έως το 2018, ο πιο αξιοσημείωτος ρυθμός αύξησης 

όσον αφορά την κατανάλωση ξιδιού, μεταξύ των βασικών χωρών 

κατανάλωσης, σημειώθηκε στην Αυστρι ́α, ενώ η κατανάλωση ξιδιού για τις 

υπόλοιπες χώρες-ηγέτες στην εν λόγω κατανάλωση κινήθηκε σε αναμενόμενα 

επίπεδα. 

Σε όρους αξι ́ας, η Ιταλι ́α (214 εκατομμύρια δολάρια), η Γερμανι ́α (137 

εκατομμύρια δολάρια) και η Γαλλι ́α (120 εκατομμύρια δολάρια) αποτελούν τις 

χώρες με τα υψηλότερα επι ́πεδα αγοραι ́ας αξι ́ας το 2018, αντιπροσωπεύοντας 

μαζι ́ το 54% της συνολικής αγοράς. Η Ισπανι ́α, η Ολλανδι ́α, το Βέλγιο, η 

Αυστρι ́α, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ρουμανία και η Πορτογαλία υστερούν 

συγκριτικά, αντιπροσωπεύοντας μαζι ́ ένα επιπλέον 37%. Οι χώρες με τα 

υψηλότερα επι ́πεδα κατά κεφαλήν κατανάλωσης ξιδιού για το 2018 ήταν η 
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Ολλανδία (3.108 λίτρα ανά 1.000 άτομα), η Γερμανι ́α (2.828 λίτρα ανά 1.000 

άτομα) και η Γαλλία (2.800 λίτρα ανά 1.000 άτομα).  

Με γνώμονα την αυξανόμενη ζήτηση για ξίδι στην Ευρωπαϊκη ́ Ένωση, η αγορά 

αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική τάση της κατανάλωσης στο εγγύς 

μέλλον. Ο όγκος της αγοράς προβλέπεται να επεκταθει ́ με αναμενόμενο CAGR 

+1,1% (σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης) έως το 2025, το οποι ́ο εκτιμάται ότι 

θα ανεβάσει τον όγκο της αγοράς στα 1,2 δισεκατομμύρια λι ́τρα μέχρι το τέλος 

του 2025.  

Η παραγωγη ́ ξιδιού στην Πολωνία ανήλθε στις 315 χιλιάδες εκατόλιτρα κατά το 

2022, μία αύξηση της τάξεως του 6,46% σε σύγκριση με το 2021. Γενικά 

πρόκειται για έναν κλάδο με ανοδική πορει ́α με βάση τα στοιχει ́α της τελευται ́ας 

πενταετι ́ας. Ενδεικτικά, μόνο κατά το 2019, το ενδιαφέρον για το πολωνικό ξίδι 

αυξήθηκε κατά 52,1% σε σύγκριση με το έτος 2018. Τον Φεβρουάριο του 2022 

παρατηρήθηκε αύξηση της πωλούμενης παραγωγής στο ξίδι της τάξεως του 

18,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021, ενώ τον Αύγουστο του ι ́διου έτους 

σημειώθηκε επίσης αύξηση 27,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους. Κατά τα μέσα του 2022 παρουσιάστηκαν σοβαρές 

ελλει ́ψεις συσκευασμένου ξιδιού στις μεγάλες αλυσι ́δες πολωνικών 

σουπερμάρκετ ενώ εκφράστηκαν κατά καιρούς φόβοι ότι θα επιβληθούν 

περιορισμοί στην αγορά του, στο ίδιο πλαίσιο που επιβλήθηκαν και στην 

πώληση ζάχαρης. Τελικά, τα καταστη ́ματα επανήλθαν στα συνήθη αποθέματα 

μέχρι το Δεκέμβριο του ι ́διου έτους.  

Από τα διάφορα ει ́δη ξιδιού, στην Πολωνία διαδεδομένα ει ́ναι το ξίδι από 

οινόπνευμα, το ξίδι από μηλίτη (κοινώς γνωστό ως μηλόξιδο) και το ξίδι 

μπαλσάμικο. Το ξίδι από σταφύλια που γνωρίζει ιδιαι ́τερη άνθηση στην Ελλάδα 

όχι μόνο δεν παράγεται στην Πολωνία (λόγω έλλειψης αμπελώνων και, 

συνεπώς, πρώτων υλών) αλλά δεν μπορει ́ να θεωρηθει ́ τόσο σύνηθες όσο τα 

ως άνω τρι ́α προαναφερθέντα ει ́δη. Στην Πολωνία υπάρχει, ακόμη, η 

παράδοση χρήσης ξιδιού μπύρας που εμφανιζόταν συχνά σε βασιλικά και 

σαρματικά τραπέζια την εποχή του Μπαρόκ (17ος αιώνας). Είναι δε 

αξιοσημείωτο ότι το ξίδι ήταν το μόνο προϊόν διατροφής που δεν έλειπε από τα 

ράφια των καταστημάτων σε περιόδους δελτιοποι ́ησης των εμπορευμάτων την 

εποχή του κομμουνισμού. Ιστορικές εγκαταστάσεις παραγωγής ξιδιού στην 

Πολωνία βρίσκονται στην γεωγραφική περιφέρεια του Białystok. 

 

 

Α.2 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος 

 

Η σημαντικότερη χρήση του ξιδιού στην πολωνική κουζι ́να παραδόξως δεν 

συνι ́σταται στη συμπερίληψή του σε συνταγές. Παραδοσιακά, το προϊόν 
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χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως συντηρητικό για την παρασκευή 

λαχανικών τουρσι ́ και πικλών, δύο παρασκευάσματα που πρωταγωνιστούν 

στην τοπική κουζίνα. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται ευθέως ανάλογα στη 

ζήτηση του ξιδιού καθώς και στα χρονικά όρια εντός των οποίων η ζήτηση 

αυτή κινείται (αύξηση στη θερινή περίοδο). Ταυτόχρονα, το αλκοολούχο ξίδι 

χρησιμοποιείται τακτικά για παραϊατρικούς σκοπούς, όπως και ως προϊόν 

καθαριότητας και υγιεινής.  

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Β.1 Δομή Παραγωγής 

 

Η μετατροπη ́ του κρασιού σε ξίδι ει ́ναι μια χημική διαδικασία κατά την οποι ́α η 

αιθυλική αλκοόλη οξειδώνεται μερικώς για να σχηματι ́σει ακεταλδεΰδη. Στο 

τρι ́το στάδιο, η ακεταλδεΰδη μετατρέπεται σε οξικό οξύ. Η χημική αντι ́δραση 

ει ́ναι η εξής: CH3CH2OH = 2HCH3 CHO = CH3COOH.  

Για την παρασκευή ξιδιού έχουν χρησιμοποιηθει ́ διάφορες διαδικασι ́ες. Σε μια 

αργή και φυσική διαδικασία, οι κάδοι ή τα δοχει ́α με χυμό ωριμάζουν ανοιχτά 

σε μια ευνοϊκή και κατάλληλη θερμοκρασία. Μέσα σε λίγους μήνες, οι χυμοί 

φρούτων ζυμώνονται πρώτα σε αλκοόλη και στη συνέχεια οξειδώνονται από 

οξικά βακτήρια σε οξικό οξύ.  

Τόσο η αργή, σιωπηλή ζύμωση όσο και η συνεχής μέθοδος ει ́ναι πολύ 

μακροχρόνιες διαδικασίες και διαρκούν από λι ́γους έως αρκετούς μήνες έως 

την τελική παραγωγή του ξιδιού. Στη σύγχρονη, εμπορική παραγωγή, 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της γεννήτριας και η μέθοδος της βυθισμένης 

ζύμωσης. Αυτές οι μέθοδοι στοχεύουν στην παροχή όσο το δυνατόν 

περισσότερου οξυγόνου στο αλκοολούχο προι ̈όν, γεγονός που επιταχύνει 

σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής.  

Αργή ζύμωση: προκύπτει από τη σύνθλιψη ολόκληρων φρούτων χωρι ́ς τη 

χρήση μαγιάς. Στη συνέχεια, ο πολτός περιχύνεται με νερό και παραμένει σε 

ανοιχτές δεξαμενές για μερικές ή αρκετές εβδομάδες για να οξυγονωθει ́. Αυτη ́ 

την περι ́οδο αρχι ́ζει μια σύντομη αλκοολική ζύμωση, η οποι ́α στη συνέχεια, 

χάρη σε μικροσκοπικούς οργανισμούς, μύκητες και βακτήρια, μετατρέπεται σε 

ζύμωση ξιδιού. Μετά τη διαδικασία ζύμωσης, η περιεκτικότητα σε αλκοόλ 

μειώνεται σε περι ́που 0,2%. Για να συμβει ́ αυτό, βακτήρια από την οικογένεια 

Acetobacter ξεκινούν μια φυσική διαδικασία ζύμωσης ξιδιού που βασι ́ζεται σε 

προι ̈όντα που περιέχουν αλκοόλ. Τα οξικά βακτη ́ρια οξειδώνουν την αιθανόλη 

σε οξικό οξύ, μετατρέποντάς την πρώτα σε ακεταλδεΰδη μέσω της αλκοολικής 

αφυδρογονάσης που συνδέεται με τη μεμβράνη και στη συνέχεια 
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μετατρέποντας την προκύπτουσα αλδεΰδη σε οξύ με τη δεσμευμένη στη 

μεμβράνη αλδεϋδη αφυδρογονάση. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται ως οξική 

ζύμωση.  

Συνεχής ζυ ́μωση: Μια άλλη από τις διαδικασι ́ες παραγωγής ξιδιού ει ́ναι η 

γαλλική διαδικασία, γνωστή και ως συνεχής μέθοδος. Σε αυτή, χυμός φρούτων 

προστι ́θεται περιοδικά σε μικρές παρτίδες ξιδιού και αποθηκεύεται σε ξύλινα 

βαρέλια. Καθώς ο χυμός ξινι ́ζει, αφαιρει ́ται από την κορυφή των βαρελιών. Η 

συνεχής μέθοδος περιλαμβάνει την έκχυση αλκοόλης ή αραιωμένης αλκοόλης 

σε ξύλινα βαρέλια, στα οποία στη συνέχεια προστι ́θενται στελέχη οξικών 

βακτηρι ́ων. Το προϊόν δύναται έτσι να παλαιώσει για αρκετούς μήνες και μετά 

την παραγωγή ξιδιού, ένα σημαντικό μέρος του χύνεται και τα υπολει ́μματα 

αναμειγνύονται εκ νέου με διάλυμα αλκοόλης.  

Μέθοδος της γεννήτριας: Το ξι ́δι για κατανάλωση, που ονομάζεται επίσης 

αλκοολούχο ξι ́δι, είναι ένα υδατικό διάλυμα οξικού οξέος, που λαμβάνεται με 

οξική ζύμωση από αραιωμένο αλκοόλ. Αυτή η ζύμωση πραγματοποιείται από 

βακτήρια οξικού οξέος και η βιοχημική διαδικασι ́α περιλαμβάνει την οξει ́δωση 

της αιθυλικής αλκοόλης κατά την παραγωγή της με τη μέθοδο της γεννήτριας. 

Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, το ξίδι λαμβάνεται από μια χωρική ξύλινη δεξαμενή, 

γεμάτη με τσιπς (ροκανίδια) οξιάς. Ο πολτός ρέει μέσα από ένα στρώμα τσιπς, 

χάρη στο οποι ́ο η αιθανόλη οξειδώνεται σε οξικό οξύ. Η μεγάλη επιφάνεια των 

τσιπ επιτρέπει την πρόσβαση στο οξυγόνο που χρειάζονται τα βακτήρια του 

οξικού οξέος για να μετατρέψουν την αλκοόλη σε οξικό οξύ. Το παραγόμενο 

ξίδι διατηρει ́ται με θείωση, η οποι ́α εμποδι ́ζει κυρι ́ως την ανάπτυξη βακτηρι ́ων 

λάσπης, τα οποι ́α θα προκαλούσαν θολότητα και θα άλλαζαν τη γεύση και τη 

μυρωδιά του αποθηκευμένου προι ̈όντος.  

Το ξίδι πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασι ́α μεταξύ +2°C και +20°C και 

σχετική υγρασι ́α αέρα έως 80°C. Κατά την περίοδο τελικής παρασκευής και για 

τους επόμενους 6 μήνες, το ξίδι δεν πρέπει να παρουσιάζει ποιοτικά 

ελαττώματα και αλλαγές υπό τη μορφή φιλμ στην επιφάνεια υγρών, 

εναιωρημάτων και ιζημάτων.  

Μέθοδος βυθισμένης ζύμωσης: Η μέθοδος της βυθισμένης ζύμωσης 

χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή ξιδιού κρασιού. Οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής ει ́ναι γεμάτες με μεγάλες ανοξει ́δωτες δεξαμενές. Οι δεξαμενές ει ́ναι 

εξοπλισμένες με αντλίες οξυγόνωσης που αντλούν φυσαλίδες αέρα στη 

δεξαμενή με τον ίδιο τρόπο όπως μια αντλία ενυδρει ́ου. Το αλκοόλ και η 

θερμοκρασι ́α διεγείρουν την ανάπτυξη οξικών βακτηρι ́ων. Το ξίδι που 

δημιουργείται σε λίγες μόνο ώρες στη συνέχεια φιλτράρεται και αραιώνεται. Η 

μέθοδος βύθισης επιτρέπει την παραγωγή ξιδιού με μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για να επιτευχθει ́ η αναμενόμενη 

υψηλή παραγωγικότητα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα στελέχη 
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βακτηρι ́ων. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την έναρξη χρήσης 

εμβόλου, ο αριθμός των βακτηρι ́ων στον βιομηχανικό ζυμωτήρα αυξάνεται (τα 

βακτήρια πολλαπλασιάζονται) και επαρκεί για τη διεξαγωγή της ζύμωσης. Οι 

δεξαμενές ει ́ναι γεμάτες με ροκανι ́δια οξιάς, κάρβουνο ή μούστο σταφυλιού. Το 

αλκοολούχο διάλυμα που χύνεται από πάνω συμπυκνώνεται αργά μέσα από 

τις γεμι ́σεις και το οξυγόνο παρέχεται από αεροσυμπιεστές. Μέσα σε λι ́γες 

μέρες, το αλκοόλ μετατρέπεται σε ξίδι με υψηλή συγκέντρωση οξικού οξέος. Στη 

συνέχεια αποστάζεται, ψύχεται και αραιώνεται. 

 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής – Καθετοποίηση παραγωγικής διαδικασίας 

 

Η παραγωγική διαδικασία για το ξίδι από τις εκάστοτε εταιρείες 

δραστηριοποιούμενες στον κλάδο δεν περιορίζεται στην παρασκευή του ξιδιού 

αλλά έχει επεκταθει ́ στη συσκευασι ́α και στη διανομή του. Οι εταιρει ́ες 

ανταποκρι ́νονται στη ζήτηση και τις επιθυμίες του κοινού και έχουν στραφει ́ σε 

πιο οικολογικές συσκευασι ́ες (eco), συχνά γυάλινες, ή σε συσκευασι ́ες από 

ανακυκλωμένα υλικά. Στον συσκευαστικό κλάδο ενδεικτικά διακρίνονται οι 

εταιρει ́ες Octim και Jamar.  

Ταυτόχρονα, η Πολωνία σημειώνει σταθερή πρόοδο στο σχετικό τομέα 

κατασκευής πλαστικών και φιαλών για τη μεταφορά και συσκευασι ́α 

εμπορευμάτων και στον εν λόγω εξοπλισμό εμφιάλωσης (HS 39.23.30, HS 

39.23.50 και HS 84.22.30):  

Η συνολική αξι ́α για νταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες και παρόμοια είδη για τη 

μεταφορά ή τη συσκευασι ́α εμπορευμάτων ήταν 391,08 εκ. $ και η ποσότητα 

70.631 τόνοι.  

Οι εξαγωγές σχετικών προϊόντων ήταν επι ́σης σημαντικές: Η Πολωνία εξήγαγε 

πλαστικά, νταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες και παρόμοια ει ́δη για τη μεταφορά 

η ́ τη συσκευασι ́α εμπορευμάτων στη Γερμανι ́α (88,055 εκ. $, 13.894,8 τόνοι), 

στη Γαλλι ́α (62,071 εκ. $, 11.965,5 τόνοι), στην Ολλανδία (61,055 εκ. $), στην 

Ιταλι ́α (23,895 εκ. $, 4,289 τόνοι).  

Για το έτος 2021, κορυφαι ́οι εξαγωγείς πλαστικών σε πώματα, καπάκια και 

άλλα πώματα για τη μεταφορά ή τη συσκευασι ́α των εμπορευμάτων ει ́ναι η 

Κι ́να, η Ευρωπαι ̈κή Ε ́νωση εν συνόλω και η Γαλλία. Η Πολωνι ́α κατέλαβε τη 10η 

θέση στον πίνακα εξαγωγών, ενώ οι πολωνικές εξαγωγές πλαστικών για 

πώματα και καπάκια για τη μεταφορά ή τη συσκευασι ́α εμπορευμάτων 

ανήλθαν σε αξία τα 306,481 εκ. $ και σε ποσότητα τους 53.611,7 τόνους.  
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Σχετικά με τους βασικούς εταίρους, εξήγαγε πλαστικά, πώματα και καπάκια για 

τη μεταφορά ή τη συσκευασι ́α εμπορευμάτων κατά κύριο λόγο στη Γερμανία 

(66,78 εκ.$, 12,54 τόνοι), στη Γαλλία (33,42 εκ. $, 4,51 τόνοι), στη Ρωσία (21 εκ. $ 

και 3,148 τόνοι), και στο Ηνωμένο Βασι ́λειο (15,806 εκ.$, 2,403 τόνοι).  

Στην Πολωνία οι εξαγωγές μηχανημάτων για την πλήρωση, το κλείσιμο, τη 

σφράγιση, την τοποθέτηση σε κάψουλες ή την επισήμανση φιαλών, κουτιών, 

σακουλών ή άλλων δοχει ́ων και μηχανημάτων για τον αερισμό ποτών 

ανήλθαν σε 41,205 εκ.$. Το ποσό αυτό διαμοιράζεται ως εξής: στη Ρωσία (6,71 

εκ. $), τη Γερμανία (5,23 εκ. $), το Ηνωμένο Βασι ́λειο (3,39 εκ. $), τις Ηνωμένες 

Πολιτει ́ες (13 εκ. $) και την Αυστρι ́α (2,13 εκ. $).  

 

Διμερές εμπορικό ισοζύγιο κωδικού HS 39.23.30 Ελλάδας – Πολωνίας (Νταμιτζάνες, 

μπουκάλια, φιάλες και παρόμοια είδη) 

Σε διμερές επίπεδο, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα, μολονότι υπερτερεί σαφώς 

στην εξαγωγή του ξιδιού, υστερεί σε επίπεδο εξαγωγής μπουκαλιών, φιάλων 

και συναφών ειδών συσκευασίας του προϊόντος. 
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Διμερές εμπορικό ισοζύγιο κωδικού HS 39.23.50 Ελλάδας – Πολωνίας (Πώματα, 

καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος) 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όσον αφορά τα πώματα και τα λοιπά 

εξαρτήματα εμφιάλωσης των σκευών που περιέχουν μεταξύ άλλων και ξύδι. 

 

Διμερές εμπορικό ισοζύγιο κωδικού HS 84.22.30 Ελλάδας – Πολωνίας (Μηχανήµατα 

πλήρωσης ή κλεισίµατος φιαλών, κυτίων ή άλλων δοχείων) 

Καλύτερη είναι η εξαγωγική εικόνα της Ελλάδας τα τελευταία έτη όσον αφορά 

τον εξοπλισμό για την πλήρωση των φιαλών. 
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Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι, καθώς τα προϊόντα ξιδιού έχουν ισχυρή 

δυναμικότητα προς την πολωνική αγορά, στο σκέλος της καθετοποίησης τους 

(εξαγωγή «ολοκληρωμένης» συσκευασίας ως τελικού προϊόντος προς τον 

καταναλωτή), υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της 

συσκευασίας και της εμφιάλωσης. 

 

Β.3 Τεχνολογία παραγωγής / προοπτικές εξέλιξης 

 

Η παραγωγή ξιδιού στην Πολωνία έχει επηρεαστει ́ πολύ από τις κρατικές και 

ευρωπαι ̈κές ενισχύσεις. Το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας, Γεωργι ́ας και Τροφι ́μων 

(IBPRS) που υπάγεται στο πολωνικό Υπουργει ́ο Γεωργι ́ας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης διεξήγαγε έρευνα κατά τα έτη 2019-2020 με στόχο την ανάπτυξη και 

εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνολογίας για την παραγωγή φρουτόξιδου με 

χρήση του τοπικού μικροβιώματος, χαρακτηριστικού της περιοχής.  

Η καινοτομι ́α του προι ̈όντος έγκειται στο γεγονός ότι δεν παράγονται προϊόντα 

που κατασκευάζονται σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά αντίθετα 

χρησιμοποιούνται έτοιμες, εμπορικά διαθέσιμες βιομηχανικές καλλιέργειες 

μικροοργανισμών και τεχνολογικές γραμμές υψηλής απόδοσης. Από την άλλη, 

δεν θα ει ́ναι προϊόντα που δημιουργούνται κατά την αυθόρμητη, «άγρια» 

ζύμωση που πραγματοποιει ́ται σε μικρή κλι ́μακα, τις περισσότερες φορές σε 

περιβάλλον ιδιοπαραγωγής για οικιακή χρήση.  

Τα οφέλη της ανευρεθει ́σας εφαρμοσμένης τεχνολογι ́ας και του λαμβανόμενου 

φυσικού προϊόντος για το αγρόκτημα, όπως προέκυψαν, ει ́ναι η 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων μέσω της δυνατότητας επέκτασης της 

προσφοράς της ποικιλίας (πέρα από την πώληση χυμού, την πώληση 

φρουτόξιδου), η διαχει ́ριση του υπερβολικού χυμού φρούτων και η δυνατότητα 

πρόσθετων κερδών, που μπορούν να έχουν οικονομικά πρόσφορες 

προεκτάσεις. Η καινοτόμος τεχνολογία αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση 

του βαθμού παραγωγής και χρήσης των τοπικών χυμών φρούτων και στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος για την περιφερειακή επιχειρηματικότητα και την 

αγορά τοπικών προϊόντων. Το όφελος για τους καταναλωτές ει ́ναι ένα προϊόν 

χωρι ́ς ζάχαρη, χάρη στη ζύμωση δύο σταδι ́ων που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, 

μπορει ́ να αποτελέσει σημαντικό στοιχει ́ο της μελλοντικής ανάπτυξης των 

εξαγωγών φρουτόξιδου λόγω των θρεπτικών αξιών του για την υγει ́α.  

Η μέθοδος χρησιμοποιείται στη διαδικασία λήψης ξιδιού μηλίτη, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθει ́ και για την έναρξη της ζύμωσης με τη χρήση οποιασδήποτε 

πρώτης ύλης. 
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Β.4 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου 

 

Η αγορά των ξιδιών και των μπαχαρικών στην Πολωνι ́α επεκτει ́νεται συνεχώς. Η 

εξέταση της παραγωγής δείχνει ότι οι Πολωνοι ́ παραγωγοί παρακολουθούν τις 

διατροφικές τάσεις και προσπαθούν να ανταποκρίνονται σε αυτές. Η μόδα για 

γυάλινες συσκευασι ́ες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν υπό το 

πνεύμα μηδενικών απορριμμάτων/λιγότερων απορριμμάτων, π.χ. για 

κονσέρβες, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη 

τον παράγοντα της οικολογίας και οι παραγωγοί κατευθύνονται όλο και 

περισσότερο σε προι ̈όντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε περιττές πρώτες ύλες. 

Παρατηρείται, επακόλουθα, η ανάπτυξη ειδών από την οικολογική κατηγορι ́α, 

η οποία περιλαμβάνει επίσης τα βιολογικά μηλόξιδα και τον μηλίτη.  

Οι αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών που σχετι ́ζονται με φυσικά και τοπικά 

προι ̈όντα, οι επιρροές από τη Δύση και η αναζήτηση μοναδικών γευστικών 

συνθέσεων σημαι ́νουν ότι οι παραγωγοί ξιδιού και μουστάρδας έχουν κάθε 

περιθώριο να εργάζονται σε νέες συνταγές. Το 2021, η παραγωγή μηλόξιδου 

αυξήθηκε κατά 26%. Ωστόσο, εκπρόσωποι του κλάδου τονι ́ζουν ότι η 

κατάσταση ει ́ναι δυναμική και η αύξηση της παραγωγής συνεπάγεται την 

ανάγκη για επενδύσεις, γεγονός που μεταφράστηκε με αύξηση των 

κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 35%. 

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
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Β.5 Προηγούμενες διακυμάνσεις στην παραγωγή 

 

Το 2022 ήταν έτος αναταράξεων για τη λειτουργι ́α του κλάδου, καθώς η 

πολωνική παραγωγή ξιδιού παρουσι ́ασε προβλήματα κατά το δεύτερο μισό 

του έτους. Εκπρόσωποι του κλάδου ανέφεραν ήδη από τον Σεπτέμβριο 2022 ότι 

τα αποθέματα ξιδιού για το έτος ει ́χαν ήδη εξαντληθει ́ ενώ ο κλάδος 

αδυνατούσε να παραγάγει περισσότερο γιατί τα εργοστάσια ήδη ευρι ́σκονταν 

σε συνεχή λειτουργι ́α.  

Το πρόβλημα αποδόθηκε στην έλλειψη επαρκούς οινοπνεύματος, βασικό 

συστατικό για την παραγωγή ξιδιού και στον μειούμενο αριθμό των 

αποστακτηρι ́ων. Χαρακτηριστικά, το 2011 υπήρχαν περι ́που 170 τέτοια 

εργοστάσια στην Πολωνία και το 2017 περι ́που 70. Ο αριθμός τους 

εξακολουθει ́ να μειώνεται.  

Επιπλέον, το οινόπνευμα χρησιμοποιείται και σε άλλες βιομηχανι ́ες, π.χ. για την 

παραγωγή βιοκαυσι ́μων, γεγονός που έχει δημιουργήσει μεγάλο ανταγωνισμό 

στη βιομηχανία τροφι ́μων. Η τιμή αποτελεί επίσης πρόβλημα, καθώς 

παράγοντες όπως η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των δημητριακών 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ξιδιού (π.χ. καλαμπόκι) και 

ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση για το ξίδι ζύμωσης επηρεάζουν αυξητικά 

την τελική τιμή του προϊόντος.  

Η υψηλή ζήτηση ει ́ναι επίσης μια πρόκληση. Ο ́πως τονίζουν εκπρόσωποι του 

κλάδου, η δύσκολη οικονομική συγκυρι ́α και η αύξηση των τιμών των 

προι ̈όντων έχουν προκαλέσει ανησυχι ́α στους καταναλωτές, οι οποίοι, 

προσπαθώντας να εξοικονομήσουν χρήματα, στράφηκαν σε σπιτική 

αποθήκευση τροφίμων, εν είδει κονσέρβας, γεγονός που οδήγησε με τη σειρά 

του σε αύξηση της ζήτησης ξιδιού. Τέλος, ένας άλλος παράγοντας αφορά την 

αυξανόμενη ζήτηση για ξίδι ζύμωσης, ανάγκη που προκύπτει από την έλλειψη 

συνθετικού υποκατάστατου. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαπιστωμένη 

προσωρινή έλλειψη, μολονότι προσπελάστηκε, αποτυπώνει τη δυνανότητα 

περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου και τη δυναμική που τέτοιου αντικειμένου 

επενδύσεις μπορούν να έχουν. 
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Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

 

Γ1) ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Η αγορά του ξιδιού δύναται να επεκταθεί λόγω πλείστων παραγόντων: 

Ι) ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Οι αυξανόμενοι τρόποι χρήσης του ξιδιού ει ́ναι ένας από τους κύριους 

παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της αγοράς. Με άλλα λόγια, εκτός 

από το μαγει ́ρεμα, το ξίδι χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του φούρνου 

μικροκυμάτων, την αφαι ́ρεση του λι ́πους, της μούχλας, και το καθάρισμα των 

κοιτασμάτων ορυκτών. Επίσης χρησιμεύει για τον καθαρισμό στα στόρια 

παραθύρων, καθώς και για την εξάλειψη της οξείδωσης του χαλκού και του 

ορει ́χαλκου. Ο ́λες αυτές οι ευρει ́ες χρήσεις ενισχύουν τη ζήτηση και τον ρυθμό 

ανάπτυξης της αγοράς.  

ΙΙ) ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Η αύξηση των δαπανών για δεξιότητες έρευνας και ανάπτυξης, ιδι ́ως στις 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, θα δημιουργήσει περαιτέρω 

προσοδοφόρες ευκαιρι ́ες ανάπτυξης της αγοράς. Οι δεξιότητες έρευνας και 

ανάπτυξης που διεξάγονται για τη μελέτη των επιπτώσεων του ξιδιού στην υγεία 

στο ανοσοποιητικό σύστημα ενισχύουν επι ́σης τον ρυθμό ανάπτυξης της 

αγοράς.  

ΙΙΙ) ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του ξιδιού στη θεραπει ́α 

μιας σειράς παθήσεων υγείας ευνοει ́ την ανάπτυξη της αγοράς. Το ξίδι βοηθά 

στη βελτι ́ωση της υγει ́ας του δέρματος, βελτιώνει την πέψη και την αρτηριακή 

πίεση, ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστη ́ματος, μειώνει τη 

χοληστερόλη και πολλά άλλα.  

IV) ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Επιπρόσθετος παράγοντας που θα συμβάλει στην άνοδο της αγοράς είναι οι 

αναμενόμενες χρηματοδοτη ́σεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορει ́ς για 

στοχευόμενες ερευνητικές δραστηριότητες· χαρακτηριστικό ει ́ναι ότι το 

πολωνικό Υπουργείο Γεωργι ́ας και Αγροτικής Ανάπτυξης διέθεσε κεφάλαια 

κατά τη δεκαετι ́α 2010-2020 σε έρευνες και διπλώματα ευρεσιτεχνι ́ας σχετικά με 

μεθόδους έναρξης της οξικής ζύμωσης σε βιομηχανικές συνθήκες.  
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V) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  

Η αλλαγή του τρόπου ζωής των ατόμων, ο αυξανόμενος επιπολασμός του 

διαβήτη, η αξιοσημείωτη αύξηση της απαίτησης για έτοιμα γεύματα και 

προϊόντα προβλέπεται να επηρεάσει την αγορά του ξιδιού την εξεταζόμενη 

προσεχή περίοδο 2022-2029. Επιπλέον, το αυξανόμενο προσωπικό διαθέσιμο 

εισόδημα και οι απαιτήσεις για τρόφιμα όπως σαλάτες, μεσημεριανά γεύματα, 

ταυτόχρονα με ενισχυμένες επενδύσεις στις έντονες γεύσεις και τη 

γαστρονομική κουζίνα, θα επεκτείνει περαιτέρω το ρυθμό ανάπτυξης της 

αγοράς στο μέλλον.  

Γ2) ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  

Έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατατάσσουν σταθερά τους Πολωνούς 

καταναλωτές ως τους πιο «ριψοκίνδυνους», με την έννοια ότι δεν θα 

διστάσουν να δοκιμάσουν νέα προϊόντα και νέες γεύσεις, που μπορεί να 

εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων 

καταναλωτών εξακολουθεί να διστάζει να μαγειρεύει στο σπίτι με νέες γεύσεις 

και προτιμά να τις δοκιμάζει μόνο στα γεύματα εκτός σπιτιού. 

Επιπλέον, το 81% των Πολωνών καταναλωτών δηλώνει ότι προτιμά τα 

προϊόντα με συστατικά που, πέρα από τον παράγοντα της γεύσης, παρέχουν 

επίσης οφέλη για την υγεία. Ως αποτέλεσμα, προϊόντα που περιλαμβάνουν 

συστατικά με φαρμακευτική αξία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, όπως ο χυμός 

κουρκουμά και το έλαιο ρυζιού τζίντζερ. Επομένως η ζήτηση μπορεί να 

επηρεαστεί και από την ενισχυμένη προβολή της «θεραπευτικής» πλευράς των 

προϊόντων. 

Επίσης, μια άλλη τάση που θα δει περισσότερο η ευρωπαϊκή αγορά είναι τα 

νοσταλγικά προϊόντα και οι επωνυμίες που εκμεταλλεύονται μια «οικεία» 

αίσθηση. Όλες οι χώρες που συμπεριλήφθηκαν σε σχετική έρευνα –Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία- προτίμησαν γεύσεις που θύμιζαν στους 

καταναλωτές το παρελθόν ή την παιδική τους ηλικία, με ποσοστά που 

κυμαίνονται από 67% (Γερμανία) έως 82% (Πολωνία). Η Πολωνία κατέλαβε την 

πρώτη θέση μεταξύ των εκφραστών της άποψης αυτής. Ετικέτες που 

περιλαμβάνουν λέξεις όπως «κλασικό» και «αυθεντικό» χρησιμοποιούνται για 

την εμπορία τέτοιων προϊόντων, με τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν 

συστατικά που συνδέονται με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πωλούνται τα 

προϊόντα, ενώ ανάλογα μπορεί να διαμορφωθεί και η συσκευασία των 

προϊόντων. 

Στην αγορά του ξιδιού, οι Πολωνοί παίκτες αναφέρουν πως ο Πολωνός 

καταναλωτής είναι όλο και περισσότερο ενημερωμένος, διαβάζει τις ετικέτες, 

εστιάζει κυρίως στην ποιότητα και την καλή σύνθεση των προϊόντων. 
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Παράλληλα, δεν είναι αδιάφορος για την προέλευσή τους, καθώς σημειώνεται 

έντονος οικονομικός πατριωτισμός ως προς τις εγχώριες ετικέτες. 

Γ3) ΧΡΗΣΗ ΞΥΔΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ  

Πέραν της χρήσης σε συνταγές, κύρια χρήση του ξιδιού από τους Πολωνούς 

καταναλωτές μπορει ́ να θεωρηθει ́ αυτή του συντηρητικού, για τη δημιουργία 

και διατήρηση στο ακέραιο των διαφόρων ειδών λαχανικών τουρσί και πίκλας· 

και τα δύο εδέσματα αποτελούν σήμα κατατεθέν της πολωνικής 

γαστριμαργικής κουλτούρας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι κατά την εποχή 

παρασκευής των εδεσμάτων αυτών, δηλαδη ́ την περίοδο καλοκαιριου ́-

φθινοπώρου, οπότε και οι Πολωνοί ετοιμάζουν αποθέματα για τον επερχόμενο 

χειμώνα, η ζήτηση για ξίδι σχεδόν τριπλασιάζεται. Η μεγαλύτερη αύξηση 

αφορά το αλκοολούχο ξίδι (30%), σε μπουκάλια PET του ενός λίτρου και του 

μισόλιτρου. Αύξηση παρατηρείται ακόμη στη ζήτηση για ξίδια μήλου, κόκκινου 

και λευκού κρασιού, ωστόσο αυτά χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά για την 

παραδοσιακή κονσερβοποίηση. Εκπρόσωπος της Octim, εταιρίας με μεγάλη 

ιστορία δραστηριοποι ́ησης στο χώρο, διαπιστώνει ανάπτυξη ειδών από την 

κατηγορι ́α eco, που περιλαμβάνουν επίσης τα βιολογικά μηλόξιδα και μηλι ́τη, 

καθώς στην καθημερινή χρήση μάλλον εκτοπι ́ζουν το μέχρι τώρα πιο 

δημοφιλές αλκοολούχο ξίδι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Octim, οι 

καταναλωτές αντικαθιστούν το αλκοολούχο ξίδι με μηλόξιδο ακόμα και όταν 

φτιάχνουν σπιτικές κονσέρβες.  

Γ4) Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙ ̈ΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ 

ΖΗΤΗΣΗ  

Με βάση ευρωπαι ̈κή έρευνα, το 89% των Πολωνών καταναλωτών θα 

συνιστούσε γυάλινη συσκευασία, πιστεύοντας ότι ει ́ναι η καλύτερη επιλογή για 

την υγεία και το περιβάλλον. Αυτό ει ́ναι 4% περισσότερο από τον ευρωπαι ̈κό 

μέσο όρο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας ανεξάρτητης μελέτης και 

αφορά 11 χώρες της Ευρώπης.  

Ο ́λο και περισσότεροι Πολωνοί και Ευρωπαι ́οι επιλέγουν γυάλινες 

συσκευασι ́ες. Αυτό οφει ́λεται κυρίως στην αυξανόμενη ανησυχία για το φυσικό 

περιβάλλον. Οι σύγχρονοι Πολωνοί καταναλωτές δεν εξετάζουν μόνο το 

προι ̈όν, αλλά και τη συσκευασι ́α. Στην ιδανική περι ́πτωση, θα ήταν φιλικό προς 

το περιβάλλον και κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά. Η μόδα για 

γυάλινες συσκευασι ́ες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν υπό το 

πνεύμα μηδενικών απορριμμάτων/λιγότερων απορριμμάτων, π.χ. για 

κονσέρβες, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Οι Πολωνοί καταναλωτές δει ́χνουν 

προτι ́μηση σε προϊόντα ξιδιού που συσκευάζονται σε βάζα και οι μεγάλες 

πολωνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο εφαρμόζουν την 

πολιτική αυτη ́ στα προι ̈όντα τους εδώ και χρόνια.  
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Γ5) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΙ ̈ΟΝΤΟΣ 

Η βιολογική προέλευση του προι ̈όντος έχει αναχθει ́ σε μει ́ζονα παράγοντα της 

προτι ́μησης των Πολωνών καταναλωτών. Αυτό οφει ́λεται κυρίως στο ότι 

δύνανται να παρακολουθούν τη σύντομη αλυσι ́δα εφοδιασμού, άρα την 

ποιότητα του προι ̈όντος και τελικώς την ανάλογη τιμή. Η πολωνική καινοτομία 

που ονομάζεται «καθαρή ετικέτα», δηλαδή η εξάλειψη των περιττών πρόσθετων 

με σήμανση ''Ε'' από τη σύνθεση του τροφι ́μου, και η ποιότητα ει ́ναι τα 

πλεονεκτήματα που αγγίζουν την ευαισθητοποι ́ηση των καταναλωτών. Αυτή η 

μόδα ήρθε από την Ευρώπη, ειδικά από τη Γερμανι ́α, όπου το μηλόξιδο είναι 

πολύ δημοφιλές. Αυτό ισχύει για όλα τα τρόφιμα που παράγονται τοπικά, 

παραδι ́δονται απευθει ́ας στην τοπική αγορά και παρασκευάζονται σύμφωνα 

με παραδοσιακές συνταγές.  

Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Δ1 Ροές εμπορίου- εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

Οι εξαγωγές ξιδιού έχουν τα τελευταία χρόνια ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα της Eurostat, για το έτος 2021, οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ 

περιλάμβαναν ποτά, οινοπνευματώδη ποτά και ξίδι (35,6 δισεκατομμύρια 

ευρώ). 

Συγκεκριμένα, η ποσότητα ξιδιού που απεστάλη από την Πολωνία το 2020 ήταν 

2.446 μετρικοί τόνοι. Το 2019 η Πολωνία εξήγαγε 2.288 τόνους ξίδι. Μόνο το 

2019, το ενδιαφέρον για το ξίδι Πολωνίας (κατηγορία επεξεργασμένο) η 

μεταβολή ήταν θετική κατά 52,13 % σε σύγκριση με το έτος 2018. Μεταξύ 2017 

και 2019, οι εξαγωγές ξιδιού αυξήθηκαν κατά 79,17 %, με κέρδη που ανέρχονται 

σε 5,52 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το έτος 2019. Η Πολωνία εξάγει τις 

μεγαλύτερες ποσότητες από το ξίδι παραγωγής της στην Ολλανδία, τη 

Γερμανία και τη Λιθουανία. 
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ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΞΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2020 

 

 

https://www.selinawamucii.com/insights/market/poland/vinegar/ 

 

Συγκριτικά με την Πολωνία (4,73 εκατομμύρια δολ.), οι εξαγωγές ξιδιού από την 

Ελλάδα ήταν τουλάχιστον τριπλάσιες για το έτος 2020 (15,3 εκατομμύρια δολ.) 

και τετραπλάσιες για το 2021. Ωστόσο, και οι δύο χώρες κατέχουν ελάχιστο 

ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών ξιδιού, 0,59% και 1,92% αντιστοίχως. Οι 5 

χώρες που εξάγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι η Ιταλία, οι ΗΠΑ, η Νότια 

Κορέα, η Ισπανία και η Γερμανία.   

 

 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΞΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2022 

 

 

https://www.selinawamucii.com/insights/market/poland/vinegar/
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Δ2 Εισαγωγές 

Oι εισαγωγές ξιδιού από την Πολωνία έχουν σταθερά ανοδική τάση και είναι 

σημαντικά περισσότερες από τις αντίστοιχες της Ελλάδας, γεγονός το οποίο 

κατατάσσει την χώρα στην 15η θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών 

για το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα το 2020 η Πολωνία ξόδεψε 9,77 

εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ξιδιού. Αντιθέτως, η Ελλάδα την ίδια 

χρονιά ξόδεψε μόλις 1,48 εκατομμύρια δολάρια για την εισαγωγή του. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εισάγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ξιδιού, σε 

ποσοστό 17,7%. 

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2007-2021 

 

Statista 

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2021 

 

ΤrendEconomy 
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Όπως φανερώνουν τα ακόλουθα διαγράμματα, το εμπορικό ισοζύγιο 

Ελλάδας-Πολωνίας για το ξίδι είναι κατά πολύ πλεονασματικό για τη χώρα μας. 

Με εξαίρεση μια σημαντική πτώση το έτος 2018, οι εξαγωγές αγγίζουν τις 

300.000 ευρώ, τη στιγμή που οι αντίστοιχες εισαγωγές μόλις τις 25.000 (12:1). 

Ακολούθως, οι εξαγωγές σε τόνους για το 2022 φτάνουν τους 650, ενώ στο 

πρόσφατο παρελθόν είχαν αγγίξει και τους 700 τόνους. Ωστόσο, 

διαπιστώνεται διαγραμματικά ότι έχει αυξηθεί και η τιμή του ξιδιού ως προϊόν, 

καθώς η αξία σε ευρώ του διμερούς εμπορίου είναι αύξουσα, αλλά η 

εξαχθείσα ποσότητα είναι σταθερή με ελαφρά πτωτική τάση. 

 

Διμερές εμπορικό ισοζύγιο κωδικού HS 22.09 Ελλάδας – Πολωνίας (Ξίδια και 

υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται από οξικό οξύ), αξία σε ευρώ 

 

Διμερές εμπορικό ισοζύγιο κωδικού HS 22.09 Ελλάδας – Πολωνίας (Ξίδια και 

υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται από οξικό οξύ), ποσότητα σε 

εκατόκιλα 
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Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Ε1) ΤΙΜΗ 

Το 2023, το κατά προσέγγιση εύρος τιμών για το ξίδι Πολωνίας είναι μεταξύ 2,43 

και 3,29 δολαρίων ανά κιλό. Η τιμή σε ζλότι είναι 9,19 PLN ανά κιλό. Η μέση τιμή 

για έναν τόνο είναι 2.434,44 δολάρια στην Κρακοβία και τη Βαρσοβία. 

Μεγάλη διαφορά παρατηρείται στην τιμή του ελληνικού ξιδιού που είναι μεταξύ 

0,35 και 0,41 δολαρίων ανά κιλό. Η τιμή σε ευρώ είναι 0,29 € ανά κιλό. Η μέση 

τιμή για έναν τόνο είναι 353,97 δολάρια στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. 

 

ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Την 28η Οκτωβρίου 1950 δημοσιεύτηκε ο πολωνικός νόμος για την παραγωγή 

και την κυκλοφορία του ξιδιού (τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1951). Στον εν 

λόγω νόμο, ορίζονται τα επιτρεπτά υλικά για την παρασκευή ξιδιού και 

ταυτόχρονα ρυθμίζονται οι ποσότητες των ουσιών και τα σχετικά με τους 

χώρους παραγωγής. 

Πλέον, η συγκεκριμένη αγορά ρυθμίζεται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω 

Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα με τον Κανονισμό αριθ. 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, θεσπίζεται κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών 

προϊόντων στα πλαίσια της Ένωσης. Άλλοι σημαντικοί ενωσιακοί Κανονισμοί 

είναι ο υπ. αριθ. 625/2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 

δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την 

υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο 1169/2011 σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ετικέτες) και ο 2018/848 για 

τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. 

Για τα προϊόντα συσκευασίας, αντίστοιχα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι 

Κανονισμοί 2023/2006, 1935/2004, καθώς και ο 2022/1616 για τα υλικά από 

ανακυκλώσιμο πλαστικό που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Τέλος, για τα 

τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού, χρήσιμη είναι η Οδηγία 2006/42. 

Τα υπό εξέταση προϊόντα δεν εμπίπτουν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ενώ 

στην Πολωνία ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για αυτά βρίσκεται στο 23%. 
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ζ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση–προσφορά 

 

Με βάση την παρούσα μελέτη, η ζήτηση των Πολωνών για ξίδι αναμένεται να 

είναι σε υψηλά επίπεδα σταθερή ή ανοδική, κυρίως λόγω των εναλλακτικών 

χρήσεων του ξιδιού ως μέσο συντήρησης και απολύμανσης. Υπογραμμίζεται, 

επίσης, η εκθετική αύξηση της ζήτησης που διαπιστώνεται περιοδικά τους 

θερινούς μήνες. Η προσφορά για το προϊόν φαίνεται να επηρεάζεται από τους 

περιορισμούς που θέτει η εκάτοστε επιλογή της παρασκευής (φυσικός/χημικός 

τρόπος). 

 

Παρόλα αυτά, διαφαίνεται σαφώς η προτίμηση των Πολωνών προς προϊόντα 

τόσο παραδοσιακών όσο και εξεζητημένων γεύσεων, με έμφαση σε εγχώριες 

ετικέτες. Μεγάλος παράγοντας επιλογής είναι και η συσκευασία, μιας και στη 

χώρα παρατηρείται ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση ως προς τις γυάλινες και 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Ως προς τα τελευταία, η Ελλάδα έχει πολύ 

μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της επίδοσής της.  

 

 

Ζ.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Στην εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκαν οι διμερείς τάσεις ως προς τα προϊόντα 

ξιδιού. Χάρη στις διαφορετικές χρήσεις του, η Πολωνία μπορεί να αποτελέσει 

ακόμα πιο ελκυστική αγορά για την Ελλάδα. Όσον αφορά την καθετοποίηση 

της παραγωγής και την εξαγωγή του τελικού προϊόντος διαπιστώνονται 

σαφώς μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ιδίως στον τομέα των δοχείων και των 

πωμάτων των συσκευασιών, όπου το εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας είναι 

εμφανώς αρνητικό. Ταυτόχρονα, ως προς τον επαγγελματικό εξοπλισμό 

εμφιάλωσης ήδη παρουσιάζονται ελπιδοφόρες εξαγωγικές αυξητικές τάσεις. 

Εάν ληφθεί υπόψη το περιβάλλον του κλάδου, όπως αποτυπώνεται με το 

παρόν, αλλά και παράγοντες όπως η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, η 

ανάγκη για παραδοσιακά και υγιεινά προϊόντα και ο εκσυγχρονισμός της 

παραγωγικής διαδικασίας, ο κλάδος του ξιδιού στην Πολωνία, που ήδη 

παρουσιάζει μια ελπιδοφόρα προοπτική για την Ελλάδα, δύναται να εξελιχθεί 

ακόμα περισσότερο. 
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