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Workshop, 7 lutego 2020 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Warszawa
Katarzyna Rzeźniczek
I radca, Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Ambasadzie RP w Abu Zabi

RYNEK ROLNO – SPOŻYWCZY PZEA
AGENDA
1.

Rynek rolno – spożywczy w PZEA – główne informacje, potencjał, struktura konsumpcji,

2.

PZEA – hub importu żywności, kanały dystrybucji, wymiana z Polską,

3.

Strategia bezpieczeństwa żywnościowego PZEA – szanse dla polskich firm,

4.

Główne instytucje w PZEA,

5.

Dostęp do rynku - wymagania importowe,

6.

GULFOOD 2020 Dubaj 16-20 luty 2020.

Dane makroekonomiczne:

https://pl.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/indicators

POTENCJAŁ RYNKU KRAJOWEGO I HUB W REEKSPROCIE
POTENCJAŁ

TRENDY KONSUMENCKIE

• PZEA - 2. w GCC największy konsument żywności;
• Główne centra konsumpcji: Dubaj i Abu Zabi ze względu na liczbę
mieszkańców, turystyka rekreacyjna i biznesowa;
• Uzależnienie od importu żywności - ok. 90%, w tym większość produktów
świeżych;
• 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;
• Główne produkty rolno-spożywcze reeksportowane przez ZEA w 2016 r. to:
ryż; cygara, cygaretki, papierosy; inne przetwory spożywcze; orzechy,
wyroby tytoniowe, suszone rośliny strączkowe, cukier.

• Wielokulturowość ma wpływ na zróżnicowane zapotrzebowanie na
artykuły żywnościowe;
• Obywatele PZEA wybierają towary wysokiej jakości. Wysoki popyt na
towary słodkie;
• Konsumenci w PZEA najchętniej sięgają po produkty zbożowe, owoce
i warzywa - 75% w całkowitej strukturze konsumpcji krajowej;
• Obcokrajowcy z krajów rozwiniętych kupują towary wyższej jakości
i zdrowe oraz często korzystają z gastronomii;
• Imigranci z krajów rozwijających się zaspokajają potrzeby
konsumpcyjne bazując na najtańszych produktach żywnościowych;
• Catering na potrzeby konsumpcji dla żywienia zbiorowego (żywienie
pracowników fizycznych, platform wiertniczych na wodzie i pustyni);
• Catering lotniczy;
• Prognozy przewidują stały wzrost liczby konsumentów i wydatków
konsumpcyjnych per capita, co przełoży się na wzrost wydatków
konsumpcyjnych na żywność, w tym na produkty importowane.
• Wzrasta świadomość zdrowego odżywiania.
• Programy popierające własne krajowe produkty.

PZEA to ok. 9,6 mln mieszkańców, w tym Emiratczycy (11,6%), obcokrajowcy
stanowią ok. 88% populacji ZEA, w tym narodowości krajów Azji Południowej
(59,4%), w tym:
• Hindusi (38,2%);
• Banglijczycy (9,5%);
• Pakistańczycy (9,4%);
• Inne narodowości Azji Południowej (2,3%);
• Egipcjanie (10,2%);
• Filipińczycy (6,1%).
Kraj ten jest popularnym celem turystycznym i 17 mln rocznie przybywających
zagranicznych turystów.

EXPO 2020 – plan 25 mln gości.

KONSUMENCI W PZEA

NAJWAŻNIEJSZE GRUPY KONSUMENTÓW


Emiratczycy – rdzenni mieszkańcy stanowią ponad 10% populacji PZEA. Grupa ta cechuje się dużą zamożnością.

Zatrudnienie w 90% w sektorze publicznym: wysokie pensje i pewne uprzywilejowania pod względem ekonomicznym.
Przeciętny dochód rodziny pochodzenia emirackiego jest z reguły co najmniej dwukrotnie wyższy niż dochód rodziny
pochodzenia zagranicznego.
Tradycja (w tym zakaz spożywania wieprzowiny i alkoholu) ma ogromny wpływ na preferencje kulinarne tej grupy. Zakupy
codzienne dla tej grupy często dokonywane są przez pomoce domowew hipermarketach, ale też coraz częściej przez Internet.
• Zamożni/relatywnie zamożni obcokrajowcy (głównie na kontraktach) –w większości pochodzą z tzw. państw Zachodu
i stanowią ok. 8% populacji PZEA (z rodzinami lub bez). Chętnie sięgają po towary luksusowe i wykazują zainteresowanie
różnorodnymi produktami spożywczymi, w tym produktami pochodzącymi z ich miejsca pochodzenia.
Obie grupy często stołują się również w restauracjach.


Obcokrajowcy o niskich dochodach – grupa ta stanowi ok. 50% populacji Emiratów i stanowi tanią siłą roboczą tego kraju.
Większość dochodów przeznaczana jest na podstawowe jedzenie, zakwaterowanie oraz inne dobra podstawowe,
a oszczędności wysyłane są do rodzinnego kraju. Szczególna wrażliwość na wahania cen żywności. Bardzo małe
zainteresowanie towarami luksusowymi.

KANAŁY DYSTRYBUCJI W PZEA
•

Wzrost możliwości sprzedaży produktów spożywczych poprzez stały rozwój sieci handlowych i detalu oraz pojawieniu się nowych kanałów usług gastronomicznych
takich jak np. mobilne punkty sprzedaży oraz e-commerce. Wpływa to nie tylko na wzrost sprzedaży, lecz również na stymulację popytu.

•

Ze względu na wysoki poziom urbanizacji oraz dużą siłę nabywczą per capita ogromną popularnością cieszą się supermarkety i hipermarkety.
5 największych sieci detalicznych posiada 15-20 % udziału w rynku.
Międzynarodowe sieci, m.in. Spinneys, Carrefour, funkcjonują obok ogromnych lokalnych sieci takich jak Lulu Group, Choithrams i Al Maya Group.
Sieci te rozszerzają działalność przed Expo 2020, otwierając nowe punkty sprzedaży w centrach handlowych i kompleksach mieszkalnych.
Obcokrajowcy z „Zachodu” mieszkający w PZEA najczęściej robią zakupy w „zachodnich” hipermarketach/supermarketach (Carrefour, Waitrose itp.). Bliskowschodnie
hipermarkety/supermarkety (Spinneys, Choichtrams, Lulu itp.) są popularne wśród innych grup konsumentów.
Sprzedaż detaliczna żywności w hipermarketach ponad 50 %, a supermarkach ok. 20%.
Największe sieci detaliczne:

•
•
•
•
•












•

LuLu Group
Carrefour
Spinneys
Choithram
Al Maya
Al Safeer
Abu Dhabi Co-op
Fu-Com
LVMH
John Lewis

Z uwagi na szybkie tempo życia i intensywny ruch drogowy, mieszkańcy PZEA robią duże zakupy w hipermarketach, a na co dzień zaopatrują się
w żywność w mniejszych sklepach w najbliższej okolicy. Skłania to duże sieci do otwierania sklepów całodobowych o mniejszej powierzchni.

Udział sklepów typu convenience store w sprzedaży detalicznej jest niewielki i wynosi ponad 2 %.
•

Zarówno sieci międzynarodowe i lokalne poszerzają ofertę o produkty typu private label. Cechują się one dobrą jakością i niską ceną
(20-30% niższą niż ceny produktów znanych marek) i są chętnie wybierane przez konsumentów.

SUPERMARKETY W EMIRATACH
• Where can I shop for groceries?
All the supermarkets in the UAE
Hypermarkets, supermarkets, groceries and
online stores - there is something for everyone
https://gulfnews.com/living-in-uae/askus/where-can-i-shop-for-groceries-all-thesupermarkets-in-the-uae-1.1576074956329
• A guide to grocery shopping in the UAE: 41
places to buy your food in Dubai and Abu Dhabi
https://www.thenational.ae/lifestyle/food/aguide-to-grocery-shopping-in-the-uae-41places-to-buy-your-food-in-dubai-and-abudhabi-1.911751

INTERNET
• Rośnie popularność zakupów spożywczych przez Internet. Powstają start-upy zajmujące się
handlem spożywczym np. El Grocer, trolley.ae. Wzrasta znaczenie Kibsons International czy
Quality Food.
• Również w obawie przed konkurencją coraz więcej znanych sieci rozwija usługi online (np.
Carrefour, Lulu, Choithrams).
• Dużym zaufaniem cieszą się również portale do zamawiania jedzenia z restauracji na wynos.
Rynek e-commerce najbardziej rozwinął się w Dubaju. Udział tego rynku w sprzedaży żywności
pozostaje jednak ciągle niski.

GASTRONOMIA, CATERING
• Emiraty są ważnym ośrodkiem biznesowym i turystycznym, w związku z czym hotele, restauracje oraz firmy cateringowe są ważnymi
graczami na krajowym rynku gastronomicznym.
• Rynek usług cateringowych dzieli się na dwie kategorie:
 usługi cateringowe podczas lotów;
 usługi cateringowe obsługujące platformy wiertnicze, morskie kontyngenty, statki wycieczkowe i towarowe itp.
Głównym podmiotem w PZEA świadczącym usługi cateringowe podczas lotów jest Emirates Flight Catering, spółka w której 90%
udziałów posiadają największe na świecie linie lotnicze Emirates. Firma przygotowuje posiłki dla tego przewoźnika oraz dla innych linii
lotniczych.
• Hotele, restauracje i firmy cateringowe nie importują żywności bezpośrednio od eksportera, ale korzystają z usług lokalnych firm
importowych i hurtowników.
Najczęściej wybierają kilka źródeł zaopatrzenia, by zapewnić konkurencyjność cen i różnorodność towarów. Szefowie kuchni w
restauracjach i hotelach często są odpowiedzialni za decyzje w kwestii dostaw, w związku z czym zagraniczni eksporterzy próbują
dotrzeć do nich poprzez organizację pokazów kulinarnych.
• Sieci restauracyjne, np. McDonald’s, w większości zaopatrują się od franczyzowych dostawców na zasadzie wyłączności.
•

Oczekuje się, że zarówno emiracki rynek HoReCa jak również ruch pasażerski do ZEA dodatkowo wzrosną dzięki organizacji EXPO
2020 w Dubaju.
• Informacje o sektorze:
http://www.dedc.gov.ae/StudiesAndResearchDocument/Food-and-Baverages-Sector-Report.pdf

WYMIANA HANDLOWA POLSKA – PZEA I-X 2019
Dane opracowane przez Departament Analiz Gospodarczych (MR)
Obroty towarowe POLSKA - ZJEDN.EMIRATY ARABSKIE [USD]
/ analogiczny okres poprzedniego roku=100% /
I-X 19r. [USD]
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766 015 382
66 240 392

151 632 071
3 537 169

917 647 453
69 777 561

431 706 606
57 074 437

196 222 356
3 086 528

627 928 962
60 160 965
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116
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146
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ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
ZWIERZĘTA ŻYWE
MIĘSO I PODROBY JADALNE
RYBY, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I INNE BEZKRĘGOWCE WODNE
PRODUKTY MLECZARSKIE, JAJA, MIÓD NATURALNY I POZOSTAŁE JADALNE
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

9 829 362
59 777
1 956 174
0

46 941
25 444
0
0

9 876 303
85 221
1 956 174
0

9 624 529
216 884
1 855 815
44 869

41 066
0
0
0

9 665 595
216 884
1 855 815
44 869

102
28
105
0

114
0
0
0

102
39
105
0

7 782 773

21 497

7 804 270

7 492 967

11 329

7 504 296

104

190

104

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO GDZIE INDZIEJ NIE WYMIENIONE
PRODUKTY POCHODZENIA ROSLINNEGO
ŻYWE DRZEWA I INNE ROŚLINY, BULWY,KORZENIE I PODOBNE, KWIATY CIĘTE I
LIŚCIE OZDOBNE
WARZYWA ORAZ NIEKTORE KORZENIE I BULWY JADALNE
OWOCE I ORZECHY JADALNE, SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB
MELONÓW
KAWA, HERBATA, HERBATA PARAGWAJSKA I PRZYPRAWY
ZBOŻA
PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO, SŁÓD, SKROBIE, INULINA, GLUTEN
PSZENNY
NASIONA I OWOCE OLEISTE, ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE, ROŚLINY
PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE, SŁOMA I PASZA
SZELAK, GUMY, ŻYWICE ORAZ INNE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE
MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA, PRODUKTY POCHODZENIA
ROSLINNEGO GDZIE INDZIEJ NIE WYMIENIONE

30 638
7 277 292

0
3 441 865

30 638
10 719 157

13 994
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0
0

634
619 673
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0
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33

0
0
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2 776 054
3 302 881
64 022

205 338
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0

2 981 392
6 539 408
64 022

2 084 445
233 664
48 390

109 467
2 849 458
0

2 193 912
3 083 122
48 390
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1 414
132

188
114
0

136
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132
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0

268 759

114 351

0

114 351

235

0

235

245 214
0

0
0

245 214
0

44 862
11 309

0
0

44 862
11 309

547
0

0
0

547
0

55

0

55

2

0

2

2 750

0

2 750

14 880

25

14 905

54 793

5 277

60 070

27

0

25

14 880

25

14 905

54 793

5 277

60 070

27

0

25

49 118 858

48 338

49 167 196

42 991 643

81 016

43 072 659

114

60

114

15

TŁUSZCZE, OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROSLINNEGO; PROD. ICH
ROZKŁADU
TŁUSZCZE I OLEJE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU,
GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI

IV

GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻ.; NAPOJE BEZALKOHOL., ALKOHOL I OCET; TYTOŃ

III

Eksport

I-X 18r. [USD]

URZĄD STATYSTYCZNY PZEA
http://uaenumbers.fcsa.gov.ae/xngtnwd/international-trade
http://uaenumbers.fcsa.gov.ae/xngtnwd/international-trade?commoditiesgroups=Foodstuffs%2C%20Beverages%2C%20Spirits%20and%20Tobacco&region=Other%20Arab%20Countries

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.
5 filarów strategii:
1. Ułatwienie globalnego handlu żywnością i dywersyfikacja międzynarodowych źródeł dostaw żywności;
2. Rozwój krajowej zrównoważonej produkcji żywności w łańcuchu wartości przy pomocy technologii wspierających;
3. Redukcja odpadów i marnotrawstwa żywności;
4. Utrzymanie bezpieczeństwa żywności i poprawa wartości odżywczych;
5. Poprawa zdolności reagowania na ryzyko występujące w związku z zagrożeniem
bezpieczeństwa żywnościowego oraz kryzysami.

NOWY KOSZYK ŻYWNOŚCIOWY PZEA

6 grup towarów rolno - spożywczych:
Warzywa: pomidory, sałata, ogórki i ziemniaki;
Owoce: jabłka, banany i daktyle;
Produkty zwierzęce: mleko, jajka, mięso drobiowe i mięso wołowe;
Ziarna: pszenica, ryż i rośliny strączkowe;
Ryby;
Inne: olej i cukier.

Znak Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Emiratów (Emirates Sustainability Agriculture Label)
Etykieta informacyjna dla konsumentów, że dany produkt był uprawiany/hodowany w sposób zrównoważony, przy
użyciu innowacyjnych technologii, bez środków chemicznych lub gleby i zgodnie z prawami człowieka i prawami
zwierząt.
„Lokalna produkcja na dużą skalę pozwoli na ofertę tych produktów po konkurencyjnych cenach”.

FOOD TECH CHALLANGE
FOOD TECH Challange
Konkurs pomysłów na innowacyjne
rozwiązania w rolnictwie
i przemyśle rolno – spożywczym
– 1 mln AED
www.foodtechchallenge.com
Zgłoszenia do 13 lutego 2020.

SUBMISSIONS FOR THE 12TH CYCLE ARE NOW OPEN
• Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development

• In partnership with UN-HABITAT and Dubai Municipality.
• Recognizing excellence and supporting urban best practices to improve
the living environment.

US$1M in prizes to be awarded at Expo2020.
• https://www.dubaiaward.ae/wp-content/uploads/2019/08/SiaME_DM-01_ApplicantGuidebook_20190801-vf2.pdf

WAŻNE INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA INFORMACJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

MINISTERSTWO ZMIAN KLIMATU I ŚRODOWISKA
MINISTRY OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT MOCCAE
www.moccae.gov.ae

file:///C:/Users/Acer/Downloads/11%20Updated_list_29_%20Jan_2020.pdf

EMIRACKI URZĄD STANDARYZACJI I METROLOGII ESMA

https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Selling-Standards.aspx

DUBAI MUNICIPALITY
https://www.dm.gov.ae/en/Business/FoodSafetyDepartment/Pages/default.aspx

DUBAI MUNICIPALITY

https://www.dm.gov.ae/en/Business/FoodSafetyDepartment/Documents/Important%20Informations
%20to%20Food%20Traders/IMPORT+AND+RE-EXPORT+REQUIREMENTS+FOR+FOODSTUFF+Eng.pdf

ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY AUTHORITY
ADAFSA
http://www.adafsa.gov.ae/Documents/2018/food%20import%20english.pdf

DOSTĘP DO RYNKU - IMPORT Z POLSKI
DUBAJ - GŁÓWNY HUB
IMPORTUJEMY

DOSTĘP DO RYNKU - IMPORT Z POLSKI
DUBAJ – GŁÓWNY HUB
Importer /agent:
• importer musi posiadać pozwolenie na handel żywnością, zarejestrować swoją działalność w systemie
Dubai Municipality, posiadać wszystkie dokumenty wymagane w celu importu żywności;

• rejestracja produktów i proces oceny etykiet przed wysyłką w systemach Dubai Municipality, wpłata
depozytu.
Polski Eksporter:
• spełnienie wymogów co do etykiety –więcej RAQAM;
• dostarczenie kompletu dokumentów;
• przeprowadzenie testów laboratoryjnych przed wysyłką w celu określenia, czy produkt nadaje się do
spożycia (niekonieczne, choć rekomendowane).
Wymagana zawartość etykiety:
• (odpowiednie są też etykiety dwujęzyczne, np. w języku arabskim i angielskim). Naklejenie nalepki
(tzw. stickera) z informacjami po arabsku na etykietę w innym języku
nie spełnia powyższego wymogu. – więcej RAQAM.

DOSTĘP DO RYNKU - IMPORT Z POLSKI
DUBAJ - GŁÓWNY HUB
WYMAGANE DOKUMENTY

• Towary powinny zostać dostarczone wraz z odpowiednimi dokumentami administracyjnymi, w tym z
dokumentami przewozowymi (tzw. packing list), które są podstawą do przeprowadzenia kontroli.

• W zależności od produktu należy dołączyć do tego odpowiednie certyfikaty, m.in.:
 świadectwo zdrowia wystawione przez właściwy organ kraju eksportera;
 w przypadku mięsa i produktów mięsnych – certyfikat halal zawierający logo jednostki certyfikującej, wystawiony przez
zatwierdzoną jednostkę certyfikującą;
 w przypadku produktów rybołówstwa – certyfikat informujący,
że ryby/owoce morza nie były karmione białkiem wieprzowym lub jego produktami ubocznymi;
 certyfikat ekologiczny (w przypadku, gdy etykieta wskazuje na produkt ekologiczny);
 certyfikat „wolne od GMO” (w przypadku, gdy etykieta wskazuje na produkt wolny od GMO).

DOSTĘP DO RYNKU
• Informacja na temat eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek PZEA:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zjednoczone-emiraty-arabskie
• Zestawienie wymagań importowych państw trzecich:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zywnosc-pochodzenia-zwierzecego-wywoz
• Informacje nt. zaświadczeń fitosanitarnych na stronie
www.priorin.gov.pl
W wyniku prac podejmowanych przez polskie instytucje fitosanitarne i weterynaryjne, mających na celu ułatwienie i uregulowanie
zagranicznej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, aktualny dostęp do rynku PZEA przedstawia się następująco:

 ustalone świadectwa zdrowia:
 świadectwo zdrowia dla miodu i produktów pszczelich
 weterynaryjne świadectwo zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego
i produktów drobiowych
 świadectwo zdrowia dla ryb i produktów rybnych przeznaczonych
do spożycia przez ludzi.

 w 2019 roku udało nam się uzgodnić świadectwo dla jaj konsumpcyjnych, zdjęto też embargo na import jaj
 aktualnie negocjujemy wspólne świadectwo dla mięsa
 świadectwo dla mleka i produktów mleczarskich – w uzgodnieniach.

• Starania w kierunku uzyskania jednolitych wymagań fitosanitarnych, które jednoznacznie i całościowo odnoszą się
do warunków eksportu nie tylko dla owoców i warzyw ale też innych towarów pochodzenia roślinnego;
• GCC Guide on Imported Food Controls - brak postępów w negocjacjach między krajami GCC
Na rynek ZEA można wysyłać mięso wieprzowe i jego przetwory, ale jest ono sprzedawane tylko w wyznaczonych sklepach.

DOSTĘP DO RYNKU
KWESTIE WETERYNARYJNE
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wywoz-z-ue

GRYPA PTAKÓW

Import mięsa drobiowego i jego przetworów
z Polski nie został wstrzymany.
Lista zakazów dostępna na:
www.moccae.gov.ae
Update na 29 stycznia 2020 r.

DOSTĘP DO RYNKU
http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/zaswiadczenie-fitosanitarne/

CERTYFIKAT HALAL – WYSTAWIONEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ ZATWIERDZONĄ PRZEZ WŁADZE PZEA

Polski Instytut Halal w Poznaniu
Halal Correct Poland w Łodzi
ESMA – brak informacji o polskich instytucjach.

http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA

ŚWIADECTWO HALAL
ESMA

Nowe standardy dla ubojni PZEA w zakresie uboju rytualnego zwierząt
UAE.S.DS 993:2019 (Animal Slaughtering Requirements according to
Islamic Rules)
Głównie:
• paramentów ogłuszania;
• wymogi co do osób dokonujących kontroli stosowania sprzętu ;
• czas wykrwawienia bleed time.

ECAS
https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/ECAS.aspx
ECAS jest to to certyfikat, który określa jakie
produkty są zgodne z przyjętymi w PZEA
normami i wydawany jest przez ESMA.

https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/ECAS.aspx
https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Emirates-Quality-Mark.aspx

Emirates Quality Mark EQM

https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Emirates-Quality-Mark.aspx

Traffic light SYSTEM OD 2022 r.

• Nowe zasady etykietowania żywności, co dot. informacji nt. wartości odżywczych produktów konsumpcyjnych.
Narodowy Program dot. Zdrowia (National Program for Heppiness and Well-being) ogłoszonego w kwietniu br.
• Czerwone, żółte i zielone etykiety będą wskazywać na zawartość cukru, soli oraz tłuszczu.
• Wyłączone z tego obowiązku mają być takie produkty jak: owoce, warzywa, mięso i ryby, napoje gazowane
i napoje energetyczne.
• Wsparcie National Food Security Strategy 2051 – poprawa jakości żywienia i zmniejszenie w diecie obywateli
PZEA niezdrowej żywności do 30 %.

Wieprzowina, alkohol

Ograniczenie importu wieprzowiny – import wieprzowiny jest ograniczony ze względu na kwestie
religijno-obyczajowe (spożywanie wieprzowiny jest zakazane przez islam).
Z uwagi na wysoki odsetek wyznawców innych religii w ogólnej liczbie ludności kraju,
wieprzowina i jej przetwory są w ZEA dostępne.
Dystrybucja tych produktów jest jednak ograniczona – trafiają do wybranych podmiotów branży HoReCa,
albo nielicznych sieci handlowych mających dostosowane do wymogów odrębne alejki lub pomieszczenia
oznaczone „For non-Muslims only”.
Te same zasady dotyczą produktów zawierających żelatynę.
Ograniczenie importu alkoholu – zakup i konsumpcja alkoholu podlega ścisłym regułom i nie jest dozwolona
we wszystkich Emiratach (zakaz sprzedaży i konsumpcji obowiązuje w Emiracie Szardża).
Te same zasady dotyczą produktów zawierających alkohol (np. słodyczy).
Stawka celna dla alkoholu wynosi 50%.

AKCYZA NA NIEKTÓRE TOWARY SPOŻYWCZE
(Cabinet Decision No. 52 of 2019 Excise Goods, Excise Tax Rates
and the Methods of Calculating the Excise Price)
•





Od 2020 r. akcyzą zostały objęte
tytoń i wyroby tytoniowe (100%),
napoje gazowane (50%),
napoje energetyzujące (100%),
napoje słodzone (50%).

• Wprowadzono pojęcie napojów słodzonych - każdy napój zawierający cukier, ale także środek słodzący (jest to nowość), dodatkowo
produkowany zarówno w formie napojów gotowych do spożycia, ale także koncentratów, proszków, żeli, ekstraktów lub innych form,
z których można uzyskać gotowy do konsumpcji napój słodzony.

• Dodatkowo cukier rozumiany jest, jako każdy gatunek cukru określony na podstawie standardu 148 GSO pod hasłem „Sugar” oraz
w innych standardach powiązanych, a środki słodzące jako wszelkie substancje określone w standardzie 995 GSO pod hasłem
„Sweeteners Permitted in Food” lub standardów powiązanych.
• Natomiast wyłączaniu z kategorii napojów słodzonych na potrzeby tego prawa podlegają następujące towary:
 gotowe do spożycia napoje zwierające co najmniej 75 % mleka lub substytutów mleka,
 mleko i mieszanki dla niemowląt (baby formula, follow up formula or baby food),
 napoje dietetyczne określone w standardzie 654 GSO pod hasłem „General Requirements for Prepackaged Foods for Special
Dietary Use” oraz w standardach powiązanych,
 napoje farmaceutyczne określone w standardzie 1366 GSO pod hasłem „General Requirements for Handling
of Foods for Special Medical Purposes” oraz w standardach powiązanych.

NIEZGODNOŚCI

WSPÓLNIE Z KOWR NA GULFOOD 2020

DUBAI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
https://www.dubaichamber.com/who-we-are
http://www.dcciinfo.com/

file:///C:/Users/Acer/Downloads/ZEA%20-%20przewodnik%20po%20rynku.pdf

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ I INWESTYCYJNEJ Z PZEA
SEKTOR ROLNO – SPOŻYWCZY
Workshop 7 lutego 2020 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Warszawa

Dziękuję za uwagę!
Katarzyna Rzeźniczek
I radca, Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Ambasadzie RP w Abu Zabi

WSPÓLNIE Z KOWR Z WAMI I DLA WAS!

