POLEN
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på hjemmesider
til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk” i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Polens landbrugsministerium
Polens udenrigsministerium
Danmarks Ambassade i Polen
Polsk organisation for landbrug Hjemmeside på polsk. God til at finde praktiske informationer om
betydningen af offentlige regulativer.
AgroWEB er et internationalt netværk af organisationer og individer inden for landbrugs- og
fødevaresektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt det tidligere Sovjetunionen. Den
internationale hjemmeside findes her og Polens egen side under AgroWEB findes her

Polen - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det polske marked, inkl. et
overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her
EU Kommissionen sammenfatter årligt en lang række nøgletal og tendenser omkring den generelle
økonomi og udviklingen på landbrugsområdet for hvert medlemsland. Find den seneste her
Statistisk Årbog: I februar 2017 udkom statistisk årbog for polsk landbrug (både på polsk og engelsk).
Download her.

Anden relevant information
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse om
bestemmelserne på hvert enkelt område.
Eksportrådet har samlet information omkring nøgletal, forretningskultur og støtteordninger.
Støtteregler Her kan du læse tidligere fødevareminister Dan Jørgensens sammenfatning af støtteregler om
investeringer i polsk landbrug.
Eurofoodlaw Hjemmeside, som laver opdateringer om ny fødevarelovgivning i EU-lande. Læs om Polen
her.
Polennu.dk er et nyhedsmedie på dansk om Polen.

Markedet lige nu
Polens økonomi
Der er en forventet en vækst på 3,3% i 2017. Den indenlandske efterspørgsel er fortsat stærk grundet
stigende lønninger, lavere arbejdsløshed og stigning i offentlige investeringer. En lavere pensionsalder samt
de øgede offentlige investeringer forventes at føre til et offentligt underskud i 2017. I januar godkendte IMF
dog et 2 årigt fleksibelt kreditlån på 8,24 milliarder euro til Polen. Lånet betragtes, som en ”back up” – en
ekstra reserve, som den polske regering kan trække på i tilfælde af offentlig underskud. En praksis, som har
været anvendt siden 2009. IMF vurderer fortsat polsk økonomi til at være robust.
Polen har siden 2014 oplevet deflation, men i januar 2017 blev dette vendt til en inflation på 1,8%. Dette
skyldes dog i høj grad eksterne faktorer, såsom stigende internationale priser på energi og fødevarer.
Landbrug
Hos størstedelen af Polens 39 mio. indbyggere, er prisen stadig den mest afgørende faktor for køb af varer.
Men med stigende købekraft er der også kommet en større efterspørgsel efter økologiske varer især i de
større byer. U.S. Department of Agriculture Foreign Service peger på at der er væsentlige
forretningsmuligheder inden for økologi. Derudover påpeger de, at der endnu ikke er tilstrækkelig
organisering og muligheder for forarbejdning i den økologiske værdikæde. Læs mere her.
Polen har det tredje største marked for mælkeproduktion i EU, som siden september 2016 er begyndt at
ekspandere igen. Læs mere her. Yderligere har European Investment Bank (EIB) i december godkendt et lån
på 50mio euro til Mlekpol, Polens største mælkeproducent, til bygning af nye produktionsfaciliteter.
Opførelsen af nye faciliteter er planlagt til at starte i 2018 og være funktionsdygtigt i midten af 2019. EIB
har givet lignende lån til juice og fødevareproducenten MASPEX på 60mio Euro.
Polen er den største producent af fjerkræ i Europa, og en stor andel af produktionen eksporteres til resten
af EU. Produktionen forventes at fortsætte med at stige i 2017, idet der er foretaget væsentlige
investeringer i produktionsenheder i 2016. Læs mere her. Senest har det Thailandske selskab Charoen
Pokphand, ifølge Landbrug og Fødevarer, investeret 49,5mio. euro i den polske fjerkrævirksomhed
SuperDrop.
Lovændringer
Da Polens nationale vandmiljøregler ikke er i fuld overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv pålagde
EU domstolen den 30. juni 2016 Polen, at bringe dette i orden. Den polske regering arbejder derfor på
”New Water Act”, som skal sørge for overensstemmelse med EU vandrammedirektiv. Oprindelig skulle
lovudkast være forelagt parlamentet i januar 2017, men er blevet udskudt – og forventes nu godkendt 1.
juli 2017. Loven kan betyde ændringer af fremtidige afgifter for vand. Hvis ikke ny lovgivning gennemføres
mister Polen EU – fondsmidler til opbygning af netop vand – og miljøinfrastruktur. Yderligere er Polen
forpligtiget til at opfylde dommen fra 20. november 2014 om overholdelse af nitratdirektivet. Her
konkluderede domstolen, at Polen ikke i tilstrækkelig grad har kortlagt områder, der kan blive berørt af
forurening af nitrater fra landbruget. Dette skal også implementeres i New Water Act og kan betyde
ændringer i lovgivningen for brugen af nitrater i landbruget. Læs mere om den ny lov her, her , her.
Det polske parlament har i følge Eurolaw i november 2016 godkendt, at forbuddet mod foder, der
indeholder GMO, skal udskydes fire år. Forbuddet skulle have trådt i kraft den 1. januar i 2017, men er nu
udskudt til ikrafttrædelse 1. januar 2019. Læs mere her.

En del af regeringens strategi på fødevareområdet, er øget fokus på f ødevaresikkerheden. Derfor opretter
de fra 1. januar 2018 et nyt fødevaresikkerhedsagentur.
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