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RYNEK ROLNO – SPOŻYWCZY PZEA
TRENDY PANDEMICZNE 2020/21
• PZEA w GCC największy konsument żywności
• Główne centra konsumpcji: Dubaj i Abu Zabi ze względu na liczbę
mieszkańców, turystyka rekreacyjna i biznesowa
• Przez port w Jabel Ali w Dubaju wpływa ponad 80 % całego
emirackiego importu
• Dubaj należy do wiodących na świecie hubów reeksportu o
rozbudowanej i nowoczesnej infrastrukturze logistycznej
• PZEA to ok. 9,5 mln mieszkańców, w tym Emiratczycy (ok 12%),
obcokrajowcy stanowią ok. 88% populacji ZEA, w tym narodowości
krajów Azji Południowej ok 60%, w tym:
• Hindusi (38 %)
• Banglijczycy (10 %)
• Pakistańczycy (9%)
• Egipcjanie (10,%)
•

Filipińczycy (6,%)

CORONA VIRUS (od marca 2020 r.)
• Zmniejszenie liczby ludności (szczególnie pracowników fizycznych i
serwisu) – powroty od lipca

• Zakupy podstawowych na zlecenie rządu art. spożywczych na
zapasy strategiczne
• Drastyczny spadek popytu z HORECA
• Zmiana sposobu zakupów – wzrost roli zakupów on-line
• Zmiana modeli konsumpcji
• Spadek konsumpcji art. słodkich i luksusowych

• PZEA jako kraj w 90 % uzależniony od importu żywności
doskonale radzi sobie z utrzymaniem ciągłości dostaw w czasie
pandemii – Strategia Bezpieczeństwa Żywnościowego 2051
• 2020 r – spadek PKB o ok 5,5 % r/r
• Prognozy 2021 r. – wzrost 2,8 – 4,5 % r/r : główny motor EXPO –
ale są warunki
• Abu Zabi – zamknięte dla turystów, wjazd do emiratu wyłącznie
na podst. aktualnego negatywnego testu COVID lub szczepienia
• Dubaj odbudowuje swój aktywność od lipca 2020, szczególny
„najazd” turystów pod koniec 2020
• Dynamiczny rozwój własnego rolnictwa – wzrost oferty rodzimej
produkcji na rynku, szerokie wsparcie rządowe
• Normalizacja relacji z Izraelem, szeroka współpraca w tym w
sektorze r-s: projekty rolne, wzrost eksportu art. rolnych
• Wiele nowych partnerstw strategicznych na uprawy,
produkcję i dostawy żywności

WYMIANA HANDLOWA POLSKA – PZEA I-X 2020
MINI ANALIZA
• Wzrost polskiego eksportu o 4,5 % - 61,4 mln EUR wobec 58,8 mln EUR w podobnym okresie 2019
wobec generalnie spadku wymiany hz Polska – PZEA.
• Dominował eksport mleka i wyrobów mlecznych (bardzo silny trend wzrostowy), ekstraktu
słodowego i produktów z mąki (trend spadkowy), chleba, pieczywa cukierniczego, ciastek (lekki
spadek), przetworów spożywczych (lekki spadek), wyrobów cukierniczych (trend spadkowy) oraz
wód: mineralnych i gazowanych (lekki spadek).
• Generalnie w 2020 r. szczególnie wysoka dynamika wzrostu dla wyrobów mlecznych (CN 04).
• Znacznie spadł eksport owoców i warzyw, co może być spowodowane zwiększaniem produkcji
krajowej, mniejszą ofertą oraz kontraktacją z bliższych destynacji.
• W przypadku jabłek (CN 0808) istnieje stały popyt, prowadzona jest kampania promocji jabłek z
EU przez Unię Owocową. Od grudnia 2020 polskie jabłka pojawiły się w marketach grupy LULU, są
w ofercie sklepów internetowych.
• Utrzymuje się stosunkowo niski (w porównaniu do 2019 r.) poziom wolumenu eksportu wyrobów
cukierniczych, czekolady i innych przetworów na bazie kakao, chleba, pieczywa cukierniczego
i ciast, czekolady, produktów i przetworów r-s gdzie indziej niewymienionych.
• Tytoń (CN 2401) powoli wraca na ścieżkę wzrostu.
• Na stale niskim poziomie utrzymuje się eksport mięsa i wyrobów mięsnych.

Agri-food trade between Poland and the UAE
4th most important partner in the Middle East
Agri-food Export from Poland 2019 - 71,14 mln EURO
23,6 % annual growth

Exports from Poland to the UAE in the first seven
months of 2020
45 mln EURO - on continuous rise by 12% growth
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CERTYFIKACJA HALAL
Emiraty honorują wyłącznie świadectwa halal zatwierdzone przez ESMĘ, a informacje na ten
temat są dostępne na stronie: http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA
Lista Dubai Municipality

KRAJOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO PZEA 2051
NATIONAL FOOD SECURITY STRATEGY UAE 2051
www.foodsecurity.gov.ae

KRAJOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO PZEA 2051
Cele strategii:
• W 2051 r. – PZEA krajem o najwyższym na świecie Indeksie Globalnego
Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index),
a do 2021 r. - wśród TOP-10 najlepszych krajów na tej liście
• Opracowanie kompleksowego systemu krajowego opartego
na możliwościach zrównoważonej produkcji żywności poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii
• Zwiększenia produkcji lokalnej
• Wypracowanie międzynarodowych partnerstw w celu dywersyfikacji
źródeł dostaw żywności
• Wdrożenie prawodawstwa i odpowiednich programów, które przyczyniają się do poprawy odżywiania
• Wdrożenie przepisów i programów w celu zmniejszenia ilości odpadów.
Od 2020 r. – intensywny rozwój rolnictwa krajowego (farmy wertykalne, hydroponika, farmy drobiu i jaj, cieląt i krów, rozwój
mleczarstwa, uruchamianie pastwisk, uprawa ryżu, badania nad nowymi odmianami roślin, badania nad żywnością przyszłości
(algi, białko z owadów).
Silne wsparcie finansowe rządu poprzez spółki rządowe i projekty PPP.
Otwarcie na start-upy.

FOOD TECH CHALLANGE

Jeden z konkursów pomysłów na
innowacyjne rozwiązania w
rolnictwie zwanym w Emiratach
AG-Tech i przemyśle rolno –
spożywczym – 1 mln AED
www.foodtechchallenge.com
Zakończony, ale PZEA stale otwarte jest na
pomysły innowacyjne w rolnictwie.

Spośród wybranych do finału 12 nowatorskich projektów zwycięzcami
konkursu zostali:
- Has Algae, firma z AUS oferująca technologię produkcji żywności na
bazie alg, szczególnie bogatej w kwasy omega-3 i białko,
- Start-up QS Monitor z TR oferujący platformę internetową
usprawniającą (poprzez cyfryzację łańcucha dostaw) import do
Emiratów żywności wysokiej jakości, bezpiecznej i odżywczej,
- Pracująca w KAS grupa innowatorów Red Sea Farms zaproponowała
innowacyjne rozwiązanie upraw szklarniowych wykorzystujące do
nawadniania słoną wodę,
- Firma SafetyNet Technologies (UK) przedstawiła nowoczesne
rozwiązanie emitujące światło umożliwiające rybakom połowy w
sposób bardziej zrównoważony.

WAŻNE INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA INFORMACJI
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•

Informacje ogólne www.government.ae
https://government.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/food-safety-and-health-tips
Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska - www.moccae.gov.ae
Biuro Ministra Stanu ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego – www.foodscurity.gov.ae
Ministerstwo Gospodarki - www.economy.gov.ae
Ministerstwo Finansów - www.mof.gov.ae
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - www.mofa.gov.ae
Bank Centralny ZEA - www.centralbank.ae
Dubai Municipality – www.dm.gov.ae
Abu Dhabi Food Agriculture and Food Safety Authority – www.adafsa.gov.ae
Emirates Auhority for Standardization & Metrology ESMA – www.esma.gov.ae
http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA
www.halal.ae

Strony rządowe poszczególnych emiratów
• Abu Dhabi - www.abudhabi.ae
• Dubai - http://dubai.ae/en/pages/default.aspx
• Szardża - http://www.sharjah.ae
• Adżman - http://www.ajman.ae/en/pages/default.aspx
• Umm Al Kajwajn - http://www.uaq.gov.ae/web/guest
• Fudżajra - http://www.fujairah.ae/english/index.php

The staff at the EU-sponsored VIP lounge at “Organic & Natural” 2020 received a couple of B2B requests from
importers interested in EU food and beverage products:
•

Jungle Foods | Manu Kapil | manu.kapil@gmail.com
They are looking to source EU still and sparkling water in glass bottles.

•

Agrovilla | Sharath Madhavan | sharathmadhavan@yahoo.com
Fruit & vegetables company interested in potentially purchasing EU Fruits and vegetables

•

Spinneys Fresh Food | Praveen Kumar Nair | pwarsi2000@yahoo.com
Interested in potentially purchasing any organic F&B products (no specific food category)

Also, see an interview on EU organic regulation on the “Organic & Natural” website:
https://organicandnatural.com/identifying-organic-products-with-the-european-union/
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WSPÓLNIE Z KOWR Z WAMI I DLA WAS !

