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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στοιχεία Γεωγραφίας
Η Δημοκρατία της Πολωνίας (Rzeczpospolita Polska) βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη. Βρέχεται στον
Βορρά από τη Βαλτική Θάλασσα και έχει χερσαία σύνορα με τη Γερμανία (μήκους 456 χλμ.), την Τσεχία
(615 χλμ.), τη Σλοβακία (420 χλμ.), την Ουκρανία (428 χλμ.), τη Λευκορωσία (605 χλμ.), τη Λιθουανία (91
χλμ.) και τη Ρωσία (θύλακας Καλίνινγκραντ, 432 χλμ.).
Η έκτασή της είναι 322.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, -σχεδόν 2,5 φορές την έκταση της Ελλάδος-. Με βάση
την έκτασή της, η Πολωνία είναι η 9η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, μετά από τη Ρωσία, την Ουκρανία,
τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.
Το κλίμα είναι εύκρατο, με ψυχρούς χειμώνες και ήπια καλοκαίρια. Ως προς το ανάγλυφο, η χώρα είναι
κατά κύριο λόγο πεδινή, με τα υψηλότερα όρη να εντοπίζονται κατά μήκος των νότιων συνόρων της (το
μεγαλύτερο υψόμετρο είναι 2.499 μέτρα και συναντάται στην κορυφή Rysy).
Στους κυριότερους φυσικούς πόρους της χώρας ανήκουν ο ορυκτός της πλούτος (άνθρακας, θειούχα
ορυκτά, χαλκός, άργυρος, μόλυβδος, άλας, ήλεκτρο), τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και η αρόσιμη γη
(50% της χερσαίας επικράτειας).
2. Πληθυσμός
Η Πολωνία έχει πληθυσμό 38,5 εκατομμύριων και δείκτη πυκνότητας πληθυσμού της τάξης των 123
κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Σύμφωνα με το μέγεθος του πληθυσμού της, η Πολωνία είναι η 6η
μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 34η μεγαλύτερη διεθνώς.
Εκτός από την πρωτεύουσα Βαρσοβία (Warszawa), που έχει 1.730.000 κατοίκους (2,6 εκ. στην ευρύτερη
περιοχή της πρωτεύουσας), οι μεγαλύτερες πολωνικές πόλεις είναι οι:
-

Κρακοβία (Kraków) με 760.000 κατοίκους
Ουτζ (Łódź) με 708.000 κατοίκους
Βρότσλαβ (Wrocław) με 633.000 κατοίκους
Πόζναν (Poznań) με 546.000 κατοίκους
Γκντανσκ (Gdańsk) με 462.000 κατοίκους
Szczecin (408.000)
Bydgoszcz (360.000)
Lublin (343.000) και
Katowice (303.000)

Επίσημη γλώσσα είναι η πολωνική. Η αγγλική και η γερμανική διδάσκονται και ομιλούνται όλο και
περισσότερο ως ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα από το νεότερο τμήμα του πληθυσμού, καταλαμβάνοντας
σταδιακά τη θέση που μέχρι τη δεκαετία του 1980 κατείχε η ρωσική. Ως προς το θρήσκευμα, οι
περισσότεροι κάτοικοι είναι Ρωμαιοκαθολικοί (>85%).
3. Πολιτικό Σύστημα - Πολίτευμα
Το πολίτευμα της Πολωνίας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο αποτελούν τους βασικούς θεσμούς του πολιτεύματος.
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.
Αρχηγός του κράτους και ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος εκλέγεται άμεσα από τον
λαό, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πενταετή θητεία. Την εκτελεστική εξουσία ασκεί η
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Κυβέρνηση, με τετραετή θητεία, ενώ τη νομοθετική εξουσία ασκούν δύο σώματα, η Δίαιτα (Sejm / Κάτω
Βουλή, με 460 μέλη) και η Γερουσία (Senat / Άνω Βουλή, με 100 μέλη).
Διοικητικά, η πολωνική επικράτεια διαιρείται σε 16 περιφέρειες. Στα αμέσως κατώτερα επίπεδα της
διοικητικής διάρθρωσης της χώρας συναντώνται 380 επαρχίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 66
πόλεις που διατηρούν το καθεστώς επαρχίας, και 2.479 δήμοι και κοινότητες. Κάθε περιφέρεια είναι
αυτοδιοικητικός οργανισμός με άμεσα εκλεγόμενο περιφερειακό κοινοβούλιο με δημοσιονομικές
αρμοδιότητες. Κάθε περιφερειακό κοινοβούλιο εκλέγει μια περιφερειακή κυβέρνηση, η οποία συνυπάρχει
με τον Κυβερνήτη της περιφέρειας, που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό και εκπροσωπεί την κεντρική
κυβέρνηση.
3.1. Χαρτογράφηση πολιτικού χώρου (πολιτικά κόμματα, συνδικάτα)
Από το 2015, Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Αντζέι Ντούντα (Andrzej Duda), ο οποίος εξελέγη στον
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του ίδιου έτους, με ποσοστό 51,5% (επόμενες Προεδρικές εκλογές:
2020). Πριν από την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα, ο κ. Duda ήταν Ευρωβουλευτής του συντηρητικού
κόμματος Prawo i Sprawiedliwość / PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη), που ανήκει στην πολιτική ομάδα
«Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών».
Τον Νοέμβριο του 2015 (έως Δεκ. 2016), Πρωθυπουργός ορίστηε η Μπεάτα Σίντλο (Beata Szydło), που
διαδέχθηκε την Εύα Κόπατς (Ewa Kopacz) του μετριοπαθούς κεντροδεξιού κόμματος Platforma
Obywatelska / PO, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα για οκτώ έτη. Η κα Szydło ανήκε στο συντηρητικό κόμμα
PiS, του οποίου ηγείται ο Γιαρόσλαβ Κατσίνσκι (Jarosław Kaczyński). Το PiS πλειοψήφησε στις
βουλευτικές εκλογές του 2015 (επόμενες βουλευτικές εκλογές: 2019) κατορθώνοντας να σχηματίσει
αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται το PO. Με βάση τα σημερινά
δεδομένα, τα σημαντικότερα πολιτικά κόμματα είναι τα εξής:
Ιδεολογικός
προσανατολισμός
Συντηρητικό

Κόμμα / συνδυασμός

Ακρωνύμιο

Επικεφαλής

Prawo i Sprawiedliwość (Law
and Justice)

PiS

Jarosław Kaczyński
Π/Θ Mateusz

Platforma Obywatelska (Civic
Platform)
Kukiz'15
Nowoczesna (Modern)
Zjednoczona Lewica (United
Left)
Polskie Stronnictwo Ludowe
(Polish People’s Party)

PO

Grzegorz Schetyna

Κεντροδεξιό

K'15
.Nowoczesna
ZL

Paweł Kukiz
Ryszard Petru
Barbara Nowacka

PSL

Władysław KosiniakKamysz

Δεξιό
Φιλελεύθερο
Σοσιαλδημοκρατία,
Οικολογία
Κεντρώο

Morawiecki

Τα εργατικά συνδικάτα κατέχουν ξεχωριστή θέση στην αρχιτεκτονική του εθνικού συστήματος άρθρωσης
συμφερόντων, πρωτίστως λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε το σωματείο «Αλληλεγγύη» κατά τη
διάρκεια της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης της δεκαετίας του 1980.
Σήμερα, τα σημαντικότερα συνδικάτα είναι η «Αλληλεγγύη» (Solidarność), η εθνική επιτροπή της οποίας
εδρεύει στο Γκντανσκ, η OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych / All Poland Trade
Union Alliance) που εδρεύει στη Βαρσοβία και το FZZ (Forum Związków Zawodowych / Trade Unions
Forum) που εδρεύει στο Bydgoszcz. Οι τρεις οργανώσεις είναι μέλη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC). Επίσης, συνεργάζονται με ομόλογες οργανώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) και συμμετέχουν στην International Labour Organization. Εκτός
αυτών, λειτουργούν ορισμένα ισχυρά κλαδικά συνδικάτα (δασκάλων, αγροτών, εργαζομένων στους
σιδηροδρόμους, μεταλλωρύχων κ.ά.).
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Σημαντικότερες εργοδοτικές οργανώσεις είναι η Συνομοσπονδία Lewiatan, η Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej (Employers of Poland), η Związek Rzemiosła Polskiego (Polish Craft Association) και το Business
Centre Club.
Ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κοινωνικού Διαλόγου, στο οποίο
εκπροσωπούνται οι τέσσερις μεγάλες ενώσεις εργοδοτών, τα τρία συνδικάτα εθνικής εμβέλειας, η
Κυβέρνηση, η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ και η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία
GUS.
4. Νομοθετική εξουσία
Το Κοινοβούλιο, που ασκεί τη νομοθετική εξουσία, αποτελείται όπως προαναφέρθηκε από δύο σώματα:
τη Δίαιτα (Sejm / Κάτω Βουλή, με 460 μέλη) και τη Γερουσία (Senat / Άνω Βουλή, με 100 μέλη). Οι
βουλευτές και οι γερουσιαστές εκλέγονται κάθε τέσσερα έτη. Η κατανομή των εδρών γίνεται στην
περίπτωση της Δίαιτας με βάση ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής ανά περιφέρεια με 41 εκλογικές
περιφέρειες (μέθοδος D'Hondt), τηρουμένου του ορίου του 5% των ψήφων για την είσοδο ενός κόμματος
και του 8% για την είσοδο ενός συνασπισμού κομμάτων στο κοινοβούλιο (ειδική ρύθμιση ισχύει όσον
αφορά την εκπροσώπηση της γερμανικής μειονότητας). Στην περίπτωση της Γερουσίας, η κατανομή των
εδρών γίνεται με βάση ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με 100 μονοεδρικές περιφέρειες.
Στις γενικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, στις οποίες ψήφισαν περίπου 15 εκ. πολίτες, εξέλεξαν
βουλευτές/γερουσιαστές τα ακόλουθα κόμματα:
Το συντηρητικό PiS έλαβε το 37,58% των έγκυρων ψηφοδελτίων και εξέλεξε 235 Βουλευτές και 61
Γερουσιαστές.
Το μετριοπαθές κεντροδεξιό PO έλαβε το 24,09% των ψήφων και εξέλεξε 138 Βουλευτές και 34
Γερουσιαστές.
Το δεξιό Kukiz'15 έλαβε το 8,81% των ψήφων και εξέλεξε 42 Βουλευτές και κανέναν Γερουσιαστή.
Το φιλελεύθερο Nowoczesna έλαβε το 7,60% των ψήφων και εξέλεξε 28 Βουλευτές και κανέναν
Γερουσιαστή.
Το κεντρώο PSL έλαβε το 5,13% των ψήφων και εξέλεξε 16 Βουλευτές και 1 Γερουσιαστή.
Έναν Βουλευτή εξέλεξε η γερμανική μειονότητα με 0,18% των εγκύρων ψηφοδελτίων, ενώ
εξελέγησαν και 4 ανεξάρτητοι Γερουσιαστές.
Το σημερινό πολιτικό σκηνικό είναι πιθανό να διαφέρει από τον συσχετισμό δυνάμεων που προέκυψε
από τις γενικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς έκτοτε ενδέχεται να έχουν λάβει χώρα
μετακινήσεις βουλευτών, γερουσιαστών και ευρωβουλευτών.
5. Εξωτερικές Σχέσεις
Εκτός της συμμετοχής της Πολωνίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς (βλ. παρακάτω), άξιες αναφοράς
είναι οι σχέσεις της χώρας με τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Ουκρανία, τη
Λευκορωσία και τη Λιθουανία.
Η Πολωνία είναι το μεγαλύτερο κράτος-μέλος της ομάδας Visegrad (V4), στην οποία συμμετέχουν επίσης
η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία και η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με
στόχο την προετοιμασία της ένταξης των τεσσάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Μετά από την
επίτευξη αυτού του στόχου, το σχήμα απέκτησε το χαρακτήρα βήματος συντονισμού πολιτικών και
ανάδειξης μιας κοινής κεντροευρωπαϊκής θέσης στο πλαίσιο της συμμετοχής των V4 στην Ε.Ε..
Η Πολωνία αποτελεί χώρα κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση των σχέσεων της Ε.Ε. με τη Ρωσία και
η πολωνική κυβέρνηση αποδίδει προτεραιότητα σε αυτή τη διάσταση και συμμετέχει ενεργά στον
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σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πολιτικών. Βεβαίως, η εικόνα που έχουν οι Πολωνοί για τη Ρωσία
φέρει τα σημάδια του απώτερου και πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος: των διχοτομήσεων της
Πολωνίας, του Β΄Π.Π. (μεταξύ αυτών της σφαγής 20.000 Πολωνών αξιωματικών στο Katyn το 1940) και
της σοβιετικής ηγεμονίας έως το 1989. Οι σχέσεις των δύο χωρών δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες από
πρόσφατα γεγονότα όπως η συντριβή του πολωνικού προεδρικού αεροσκάφους στο Smolensk το 2010
(στη συντριβή του αεροσκάφους, που είχε προορισμό το Katyn, με σκοπό τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις
μνήμης, έχασαν τη ζωή τους ο τότε Πρόεδρος Kaczyński και 95 ακόμα επιβάτες) και η ουκρανική κρίση
(2014).
Στενές είναι οι σχέσεις που διατηρεί η Πολωνία με τη Γερμανία, με την οποία επίσης μοιράζεται πλούσιο
ιστορικό παρελθόν. Οι διμερείς σχέσεις έχουν αναβαθμιστεί αισθητά από το 1989 και ιδιαίτερα από την
ένταξη της Πολωνίας σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στο πλήθος των ετήσιων
διμερών επαφών υψηλού επιπέδου. Οι δύο χώρες συμμετέχουν εξάλλου, από το 1991, μαζί με τη Γαλλία,
στο Τρίγωνο της Βαϊμάρης, ενώ η Γερμανία αποτελεί τον σημαντικότερο επενδυτικό και εμπορικό εταίρο
της Πολωνίας.
Χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Πολωνία είναι ακόμα οι γειτονικές Ουκρανία και Λευκορωσία. Για
την Πολωνία είναι ζήτημα προτεραιότητας η διατήρηση μιας ανεξάρτητης, δημοκρατικής και οικονομικά
εύρωστης και ανοικτής Ουκρανίας, προτεραιότητα που εξηγεί και την πολωνική έμφαση στην ανατολική
διάσταση (ΑΕΣ) της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στη σκοπιμότητα της σύναψης συμφωνίας
σύνδεσης Ουκρανίας – Ε.Ε.. Στην περίπτωση της Λευκορωσίας, το έντονο πολωνικό ενδιαφέρον για τον
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό της χώρας εδράζεται, μεταξύ άλλων, και στην ύπαρξη
πληθυσμού πολωνικής καταγωγής στη γείτονα.
Ομογενειακά και μειονοτικά ζητήματα απασχολούν κατά καιρούς, επίσης, τις κατά τα άλλα στενές
πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της Πολωνίας με τη Λιθουανία, με την οποία η χώρα συνυπήρξε
πολιτειακά – με διακοπές – από το 1569 έως το 1795, στο πλαίσιο της Πολωνο-Λιθουανικής
Κοινοπολιτείας.
5.1. Πολωνία – Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Πολωνία έγινε μέλος της Ε.Ε. το 2004 και εντάχθηκε στη ζώνη Schengen το 2007. Σε αυτό το διάστημα,
σημαντικές θέσεις στους θεσμούς της Ένωσης έχουν στελεχωθεί από Πολωνούς αξιωματούχους. Σήμερα
(2017), ο κ. Donald Tusk είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η κυρία Elżbieta Bieńkowska
είναι μέλος του Κολλεγίου των Επιτρόπων της Ε.Ε (χαρτοφυλάκιο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ η χώρα εκπροσωπείται στο Δικαστήριο της
Ε.Ε. από τον δικαστή κ. Marek Safjan.
Στις δημοσκοπήσεις καταγράφονται υψηλά ποσοστά αποδοχής της Ε.Ε. από τους πολίτες, ακόμη και μετά
από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το συντηρητικό PiS, στο οποίο ασκείται συχνά
δυσμενής κριτική από τις Βρυξέλλες και το εσωτερικό, λόγω της – κατά τους επικριτές του –
ευρωσκεπτικιστικής στάσης του.
Η Πολωνία δεν αποτελεί προς το παρόν μέλος της Ευρωζώνης, δεν έχει όμως εξαιρεθεί από την
υποχρέωση υιοθέτησης του κοινού νομίσματος, υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι θα εκπληρώσει
πρώτα τα απαιτούμενα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, η χώρα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και στις συζητήσεις που αφορούν
την αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών
των κρατών-μελών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ε.Ε.. Σημειώνεται, τέλος,
ότι η Πολωνία ωφελείται τα μέγιστα από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., στο πλαίσιο της οποίας θα
εισπράξει περίπου 82 δισ. Ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020.
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5.2. Συμμετοχή Πολωνίας σε Διεθνείς Οργανισμούς
Η Πολωνία συμμετέχει, με την ιδιότητα του μέλους ή του παρατηρητή, σε πλείστους διεθνείς οργανισμούς.
Εκτός του συστήματος του ΟΗΕ (συμπερ. των UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMISS,
UNOCI, UNWTO, UPU, WHO, WIPO, WMO, ILO, FAO κ.ά.), η χώρα συμμετέχει ως μέλος ή παρατηρητής,
μεταξύ άλλων, στο ΝΑΤΟ (από το 1999), στον ΟΑΣΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (1995), στον
ΟΟΣΑ (1996), στο ΔΝΤ, στην IBRD, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στη Northern Dimension, στην Helsinki
Commission (HELCOM), στο Arctic Council, στο Council of the Baltic Sea States (CBSS) και στην
Community of Democracies.
5.3. Διεθνείς Συμφωνίες
Οι διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα είναι καταχωρημένες σε σχετική βάση δεδομένων του
πολωνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη βάση αυτή μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος,
μέσω του υπερσυνδέσμου www.traktaty.msz.gov.pl.
5.4. Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως
5.4.1. Τύπος
Στη χώρα κυκλοφορούν περισσότεροι από 5.000 τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών.
Σημαντικές εφημερίδες, από απόψεως κυκλοφορίας, είναι η “Fakt” (ιδιοκτησίας γερμανικού ομίλου Axel
Spinger AG, που διατηρεί πολύ ισχυρή παρουσία στην εδώ αγορά), η “Gazeta Wyborcza” (ιδιοκτ. Agora
SA), η “Super Express” (ZPR Media S.A.), η “Rzeczpospolita” (Gremi), η “Dziennik Gazeta Prawna”, η
αθλητική “Przegląd Sportowy”, η οικονομική “Puls Biznesu”, η επίσης οικονομική “Parkiet” και οι
αγγλόγλωσσες “New Poland Express”, “Warsaw Business Journal” και “Krakow Post”.
Σημαντικά εβδομαδιαία περιοδικά είναι τα: “Polityka” και “Wprost”. Από τα περιοδικά μηνιαίας
κυκλοφορίας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: “The Warsaw Voice”, “Businessman Magazine” και “Twój
Styl”.
Όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η διάδοση του διαδικτύου έχει συμβάλει και συνεχίζει να
συμβάλλει στη ριζική μεταβολή του πολωνικού τοπίου των μέσων ενημέρωσης.
Στη χώρα υπάρχουν περίπου 26 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. Περίπου 6 εκατομμύρια διαθέτουν
σταθερή ευρυζωνική σύνδεση και σχεδόν 20 εκατομμύρια ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση.
Τα περισσότερα έντυπα μέσα ενημέρωσης έχουν διαδικτυακή παρουσία, διαθέτοντας μέρος ή το σύνολο
του περιεχομένου τους και μέσω του ιστοτόπου τους.
5.4.2. Ραδιοτηλεόραση
Παράλληλα με τη δημόσια τηλεόραση (TVP) – που αποτελείται, μεταξύ άλλων, από δύο σταθμούς εθνικής
εμβέλειας (που μεταδίδουν και ως σταθμοί υψηλής ευκρίνειας), δεκαέξι περιφερειακούς σταθμούς, ένα
δορυφορικό πρόγραμμα (TV Polonia) και έναν ειδησεογραφικό σταθμό (TVP Info) – λειτουργούν αρκετοί
ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Με βάση το μερίδιο τηλεθέασης κατά τα τελευταία έτη, οι σημαντικότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι οι εξής
[εντός παρενθέσεως αναφέρονται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σταθμού (δημόσιος/ιδιωτικός), ο όμιλος
στον οποίο ανήκει (ή ο βασικός μέτοχος) και το κατά προσέγγιση ποσοστό τηλεθέασης κατά το 2016]:
Polsat (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 11,45%)
TVP1 (δημόσιος, TVP, 11,10%)
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TVN (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 10,37%)
TVP2 (δημόσιος, TVP, 8,32%)
TVN24 (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 3,81%)
TV4 (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 3,36%)
TVN7 (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 3,33%)
TVP Info (δημόσιος, TVP, 3,26%)
TV Puls (ιδιωτικός, Telewizja Puls / Dariusz Dąbski Sp. z o.o, 3,20%)
Puls 2 (ιδιωτικός, Telewizja Puls / Dariusz Dąbski, 1,78%)
TTV (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 1,60%).
Polsat 2 (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 1,52%)
TV6 (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 1,48%)
TVP Seriale (δημόσιος, TVP, 1,48%)
Polsat News (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 1,11%)
Έτσι, οι όμιλοι με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι ο δημόσιος TVP και οι ιδιωτικοί TVN (Scripps) και
POLSAT.
H δημόσια ραδιοφωνία εκπέμπει μέσω πέντε προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και 17 περιφερειακών
σταθμών. Πέραν αυτών, λειτουργούν περισσότεροι από 200 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής και
τοπικής εμβέλειας.
Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και αρκετοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν διαδικτυακή παρουσία, διαθέτοντας
μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου τους και μέσω του ιστοτόπου τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
1. Γενικά Στοιχεία
Μετά από μια περίοδο σταθερά υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, η πολωνική οικονομία
δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα τελευταία έτη, παραμένοντας όμως πάντα σε
θετικό έδαφος. Οι σταθερά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας ήσαν, κατά μία έννοια, η
ανταμοιβή για την επώδυνη αλλά επιτυχημένη μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό στο σύστημα της
οικονομίας της αγοράς τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η Πολωνία σημειώνει τις
καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από το σύνολο των κρατών της περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, προσελκύοντας σημαντικές ξένες επενδύσεις οι οποίες τονώνουν σημαντικά την εγχώρια
ανάπτυξη. Στην προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος σημαντικών επενδυτών, η χώρα έχει
σύμμαχο τη μεγάλη εσωτερική αγορά της.
Βασικοί πυλώνες της πολωνικής οικονομίας υπήρξαν παραδοσιακά η βιομηχανική και η αγροτική
παραγωγή, ενώ στις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι δύο παραπάνω τομείς παραχώρησαν σταδιακά έδαφος
στον τομέα των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής της εγχώριας αγοράς και των αναγκών
της.
Το επίπεδο των πολωνικών εισοδημάτων συγκλίνει σταδιακά με εκείνο των πλουσιότερων χωρών της
Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο αναδυόμενων
οικονομιών άλλων χωρών. Τα επόμενα έτη, η μεγέθυνση του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με τον αργό ρυθμό
αύξησης του πληθυσμού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ / κεφαλή. Η Πολωνία έχει τις
δυνατότητες να αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης και εφόσον το ΑΕΠ της
συνεχίσει να μεγεθύνεται με τους ίδιους θετικούς ρυθμούς, αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό εντός της
επόμενης δεκαετίας. Καταλυτική υπήρξε επίσης, η επίδραση της εισδοχής της χώρας στην ΕΕ το 2004, η
οποία συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική της ανάπτυξη είτε με την προσέλκυση σημαντικών
επενδύσεων, είτε με την χρηματοδότηση έργων στις διαρθρωτικές της υποδομές, είτε με το άνοιγμα των
ευρωπαϊκών/διεθνών αγορών για τις πολωνικές επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι το 2003 (έναν χρόνο πριν από την εισδοχή στην ΕΕ) το Π/ΑΕΠ κατά κεφαλήν ήταν 22.000
Ζλότυ (περίπου € 5.300), ενώ το 2017 ανήλθε στα € 11.800. Το 2004, ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός ήταν
2.377 Ζλότυ, ενώ το 2017 ξεπερνά τα 4.250 Ζλότυ. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 824 Ζλότυ
(2004) στα 2.000 Ζλότυ (2017). Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε από τα 75 (2004) στα 77 (2017) έτη. Η
αξία του αποθέματος των ΑΞΕ στη χώρα ήταν 46 δισ. Ευρώ το 2003, 63 δισ. το 2004 και 167 δισ. το
2015. Στην αγορά εργασίας, το 2003 το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,8%, ενώ το 2016 ήταν 6,3%. Οι
εξαγωγές αυξήθηκαν από τα 37 δισ. Ευρώ το 2003 στα 183 δισ. το 2016 και οι εισαγωγές από τα 46 δισ.
(2003) στα 179 δισ..
Κρίσιμες παράμετροι για την ανάπτυξη της πολωνικής οικονομίας στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον
θεωρούνται: η αναβάθμιση των εγχώριων υποδομών, η προσέλκυση όχι μόνο περισσότερων αλλά και
ποιοτικότερων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας, η υλοποίηση πρόσθετων μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω
εκσυγχρονισμού της βαριάς βιομηχανίας, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα (μέσω της
αναζήτησης αγορών εκτός ΕΕ), η συνεχιζόμενη εισροή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης μέσω
της ενίσχυσης των εισοδημάτων και η προοπτική της υιοθέτησης του Ευρώ.
Τον Φεβρουάριο του 2016 η κυβέρνηση ενέκρινε το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό «Σχέδιο Morawiecki»
(φέρει το όνομα του εμπνευστή του, τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών και
Ανάπτυξης και νυν Πρωθυπουργού από τον Δεκέμβριο 2017). Το σχέδιο, με διακριτικό τίτλο «Στρατηγική
Υπεύθυνης Ανάπτυξης», επικαιροποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 και αναλύεται σε ένα κείμενο 316
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σελίδων. Στοχεύει στην αύξηση του μέσου εισοδήματος των πολωνικών νοικοκυριών, έτσι ώστε αυτό να
αντιστοιχεί στο 75-78% του μέσου όρου της ΕΕ το 2020 και στο 95% του μ.ό. της ΕΕ το 2030.
Οι πέντε πυλώνες του προγράμματος είναι η «επαναβιομηχάνιση» της χώρας, η διευκόλυνση της
ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων, η εξασφάλιση κεφαλαίων (αποταμιεύσεις, ευρωπαϊκές
χρηματοδοτήσεις, Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, Σχέδιο Juncker κλπ.) για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης, η τόνωση της εξωστρέφειας της οικονομίας και η βιώσιμη κοινωνική και περιφερειακή
ανάπτυξη. Αυτές οι προτεραιότητες απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Ενδιαφέροντες τομείς αιχμής θα είναι, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, η ναυπηγική βιομηχανία
και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο ίδιο κείμενο αναφέρονται πέντε «παγίδες» από τις οποίες πρέπει
να απεγκλωβιστεί η πολωνική οικονομία στη διαδρομή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη: η παγίδα του μεσαίου
εισοδήματος, η παγίδα της έλλειψης ισορροπίας, η παγίδα του μέσου προϊόντος, η δημογραφική και η
παγίδα της θεσμικής αδυναμίας:

Περισσότερες πληροφορίες για τη Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμες σε παρουσίαση
αναρτημένη στον υπερσύνδεσμο http://www.mr.gov.pl/media/14873/Responsible_Development_Plan.pdf.
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2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
2015

2016

2017

ΑΕΠ (τρεχ. τιμές)

€ 429,8 δισ.

€ 424,6 δισ.

€432,6 δισ.

ΑΕΠ (μεταβολή %)

3,9%

2,8%

4,1%

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ

€ 11.160

€ 11.000

€ 11.800

Ανεργία (%)

7,5%

6,3%

6,6%

Πληθωρισμός (%)

-0,7%

-0,2%

1,6%

€ 179,5 δισ.

€ 168,2 δισ. (Ιαν.-Νοέ.)

€ 203,688 εκατ.

Εξαγωγές

€ 183,6 δισ. (εκτίμηση
συνόλου 2016)

Εισαγωγές

€ 177,2 δισ.

€ 163,8 δισ. (Ιαν.-Νοέ.)
€ 178,8 δισ. (εκτίμηση
συνόλου 2016)

Εμπορικό Ισοζύγιο

+2,3 δισ. Ευρώ

+4,4 δισ. (Ιαν.-Νοέ.)

€203.250 εκατ.
€ 437,6 εκατ.

+4,8 δισ. (εκτίμηση
συνόλου 2016)

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών
ΑΞΕ στη χώρα
(FDI stock)
ΑΞΕ χώρας σε
υπόλοιπο κόσμο
(FDI stock)

-2,6 δισ. Ευρώ

-2,2 δισ. (εκτίμηση)

-5 δισ. (εκτίμηση)

€ 167 δισ.

199,9 δισ. (εκτίμηση)

€ 21,95 δισ.

57,85 δισ. (εκτίμηση)

Δημοσιονομικό
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)

-2,6%

-2,3%

-2,8%

Δημόσιο Χρέος
(% ΑΕΠ)

51,1%

53,6%

54,3%

Εξωτερικό Χρέος
(% ΑΕΠ)

69,2%

70,7%

69.6%

Συναλλαγματικά
Διαθέσιμα

€ 86,89 δισ.

€ 108,06 δισ.

€ 102,09 δισ.

Πηγές:
EUROSTAT (ESA 2010), Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), Πολωνική
Κεντρική Τράπεζα (NBP), ΔΝΤ
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3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών σύμφωνα με εκθέσεις Διεθνών
Οικονομικών Οργανισμών.
Στη διάρκεια του 2017 το πολωνικό ΑΕΠ αυξήθηκε 4.6% σε σχέση με το 2016. Το ΑΕΠ της Πολωνίας
αυξήθηκε 5.1% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της
Πολωνίας (GUS) (το τρίτο τρίμηνο του 2017 είχε αυξηθεί κατά 4.9%). Ταχύτερη του μέσου όρου αύξηση
καταγράφηκε στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των μεταφορών. Η
συνολική κατανάλωση το τέταρτο τρίμηνο 2017 ήταν 5% μεγαλύτερη του περασμένου έτους (ιδιωτική
κατανάλωση 4.9% δημόσια κατανάλωση 5.4%).
Οι επενδύσεις αυξήθηκαν 11.3% και η εσωτερική ζήτηση αυξήθηκε κατά 6.1% σε ετήσια βάση. Η
εσωτερική ζήτηση υπήρξε ο κύριος μοχλός αύξησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 κατά την GUS.
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναβάθμισε την εκτίμηση της για την ανάπτυξη της πολωνικής οικονομίας κατά το
2018 σε 4.0% από 3.6% σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την
εκτίμησή της η πολωνική οικονομία αυξήθηκε κατά 4.5% κατά το 2017. Το 2019 αναμένεται ανάπτυξη
3.5% και το 2020 3.1%. Σύμφωνα με την έκθεση, η βελτίωση αντανακλά την καλή πορεία της ευρωζώνης
που υποστήριξε τις πολωνικές εξαγωγές. Η Τράπεζα, επίσης, ανέφερε πως η μείωση της ανεργίας
βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και η αύξηση μισθών και ημερομισθίων βοηθά την εσωτερική
κατανάλωση.
Παρόμοιες εκτιμήσεις δημοσίευσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P. Οι S&P ανέφεραν ότι οι ιδιωτικές
επενδύσεις -πλην των κατασκευών- ήταν ιδιαίτερα ασθενικές . Η έκθεση κάνει λόγο για το πρόβλημα της
γήρανσης του πληθυσμού ως βασική τροχοπέδη στην μελλοντική ανάπτυξη. Ο αριθμός ενεργών
επαγγελματιών μειώνεται και η καθαρή μετανάστευση (ακόμα και αυτή από την Ουκρανία) δεν αρκεί για
να καλύψει την έξοδο των γηραιότερων από την αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (Economic Survey of Poland 2018) η πολωνική οικονομία
αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται σταθερά. Για να διατηρήσει την τάση αυτή η
Πολωνία θα πρέπει να επενδύσει στην ανύψωση των επαγγελματικών προσόντων, την βελτίωση των
υποδομών και την ενδυνάμωση της καινοτομίας. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως η αύξηση του ΑΕΠ θα
επιβραδυνθεί στο 4,2% το 2018 (από 4,6% το 2017) ενώ το 2019 υπολογίζεται σε 3.7%. Σύμφωνα με την
Έκθεση η πολωνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση: ο δείκτης ανεργίας βρίσκεται σε
ιστορικό χαμηλό εικοσαετίας ενώ η ζήτηση εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η ανεργία θα μειωθεί από
4.9% το 2017 σε 4.2% το 2018 και 3.8% το 2019. Η Έκθεση σημειώνει την μεγάλη εισροή εργατών από
την Ουκρανία και υπολογίζει πως οι Ουκρανοί αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού εργατικού
δυναμικού (2016). Θεωρεί πως αυτός είναι ο λόγος που η αύξηση σε ημερομίσθια συγκρατείται σε χαμηλό
επίπεδο μολονότι υπάρχει χαμηλή ανεργία. Σημειώνεται, ωστόσο, πως θα είναι στο μέλλον δυσκολότερο
να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας από Ουκρανούς αφενός διότι βελτιώνεται το οικονομικό τοπίο στην
Ουκρανία και αφετέρου διότι η ζήτηση στην Πολωνία προέρχεται από ολοένα και περισσότερους κλάδους
της οικονομίας.
Τα κύρια θέματα της Έκθεσης αφορούν στην ανάγκη ανάπτυξης της καινοτομίας και στην ανάγκη
επενδύσεων σε εξειδίκευση και υποδομές. Η ανάπτυξη στην Πολωνία επετεύχθη με την αναπροσαρμογή
της οικονομίας από την αγροτική παραγωγή σε περισσότερο παραγωγικούς τομείς και με την αγορά ξένης
τεχνολογίας. Σύμφωνα με την Έκθεση, οι δείκτες ποιότητας της επιστημονικής έρευνας υπολείπονται των
αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ και οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη , ειδικά στην
επιχειρηματικότητα παραμένουν χαμηλοί. Η επαγγελματική κατάρτιση στην Πολωνία δεν είναι επαρκώς
συνδεδεμένη με την βιομηχανία και τα προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων είναι περιορισμένα. Αυτά
λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη κυρίως των μικρών επιχειρήσεων λόγω της αδυναμίας τους να
υιοθετούν νέες τεχνολογίες. Τέλος η Έκθεση κάνει λόγο για την προβλεπόμενη συνέχεια στα επενδυτικά
κίνητρα στο μέλλον: η αναμενόμενη μείωση της ενίσχυσης από κονδύλια ΕΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί
από μεγάλη αύξηση στην κρατική δαπάνη μετά το 2022 ώστε το επίπεδο επενδύσεων να παραμείνει
σταθερό.
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Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) τεκμηριώνει το ότι η
Πολωνία είναι μία από τις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες σε μετάβαση με κάποια μεγέθη της να
βρίσκονται στο επίπεδο των ώριμων οικονομιών αγοράς. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις
ειδικά στο πλαίσιο της πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίας.
Η Έκθεση αξιολογεί την πρόοδο που επετεύχθη στην Πολωνία καθ' οδόν προς το στόχο της ολοκλήρωσης
της βιώσιμης ανοιχτής οικονομίας καθώς και τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει. Εστιάζει στον ρόλο του
ιδιωτικού τομέα και κατατάσσει την Πολωνία σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης οικονομιών σε
μετάβαση. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της EBRD οι οικονομίες αξιολογούνται με τα κριτήρια της
ανταγωνιστικότητας, ολοκλήρωσης, καλής διακυβέρνησης, ανθεκτικότητας, πράσινης ανάπτυξης και
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η έκθεση αποτελεί βάση για την μελλοντική έκδοση της EBRD Country
Strategy for Poland αλλά και γνώμονα για τις επενδύσεις και την ακολουθητέα πολιτική της Τράπεζας στη
χώρα. Αναφέρονται πέντε πεδία όπου παρουσιάζονται προσκόμματα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα:
1. Προσφορά και ποιότητα εργατικού δυναμικού
2. Εξωστρέφεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και καινοτομία
3. Ανάπτυξη μη-τραπεζικών κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών εργαλείων
4. Βελτίωση της διοίκησης των κρατικών επιχειρήσεων
5. Διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος

4. Ενέργεια
Η Πολωνία είναι ο έβδομος μεγαλύτερος καταναλωτής φ.α. στην ΕΕ με ετήσια κατανάλωση 16.5 bcm. και
ο μεγαλύτερος καταναλωτής στην ΚΑ Ευρώπη, Το φ.α. χρησιμοποιείται στη βιομηχανία (50%), νοικοκυριά
(36%), παραγωγή ενέργειας (11%) και μεταφορές (3%). Λιγότερο από το ένα τρίτο προέρχεται από
εγχώρια παραγωγή και το υπόλοιπο εισάγεται από τη Ρωσία. Το μακροχρόνιο συμβόλαιο της πολωνικής
PGNiG με την Gazprom υπεγράφη το 1996 και περιέχει ετήσια ποσότητα 10.2 bcm.
Η ενεργειακή ασφάλεια του τομέα φ.α. ήταν πάντα προτεραιότητα της π/ενεργειακής πολιτικής. Απόρροια
αυτού είναι η πολιτική διαφοροποίησης πηγών που έχει αρθρώσει. Από το 2011 η Πολωνία έχει τη
δυναμικότητα να λαμβάνει φ.α. μέσω διασυνδετήριων αγωγών με την Τσεχία (0.5 bcm δυναμικότητα
εισαγωγική) και με τη Γερμανία στο Lasów (1.5 bcm). Το 2015, η χώρα εισήγαγε 1.2 bcm από αυτή την
σύνδεση. Το ισχυρότερο “εργαλείο” της πολιτικής διαφοροποίησης πηγών ήταν ο τερματικός σταθμός
επαναεριοποίησης LNG στο Świnoujście που λειτουργεί από 2015. Λειτουργεί με άνω του ενός τρίτου της
δυναμικότητας του. Φυσικό αέριο εισάγεται από το Κατάρ (με μακροχρόνιο συμβόλαιο έως το 2035)
καθώς και μέ0σω spot αγοράς. Το πρώτο φορτίο εισήχθη από τη Νορβηγία ενώ το 2017 παρελήφθη
φορτίο LNG από τις ΗΠΑ.
Ενεργειακό μείγμα
Το ενεργειακό μείγμα της Πολωνίας διαφέρει σημαντικά από των άλλων ΕΕ28, κυρίως λόγω μεγάλου
ποσοστού στερεών καυσίμων. Σε σχέση με το 1995, το μερίδιο των ΑΠΕ αυξήθηκε περισσότερο από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο (από λιγότερο του 4% σε 9% της εσωτερικής ενεργειακής κατανάλωσης) ενώ το
μερίδιο του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 5%. Η μεγαλύτερη μείωση επήλθε στα στερεά καύσιμα.
Αναλυτικά: Στερεά καύσιμα 53,7%, πετρέλαιο και πετρελαιοειδή 23.2%, αέρια 13.9%, ΑΠΕ 8.7%.
Εσωτερική αγορά – διασυνδέσεις
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Η Πολωνία έχε προβεί σε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές δικτύων και αυτό επιτρέπει στον
διαχειριστή του δικτύου να βελτιώνει την χρήση του σταδιακά επιτρέποντας και τις περιφερειακές
ανταλλαγές στην λειτουργία του δικτύου.
Η ενεργειακή ασφάλεια της Πολωνίας εξαρτάται κατά πολύ από την διατήρηση της σύνδεσης με την
Γερμανία και την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας στο δίκτυο και τους καταναλωτές ειδικά σε περίπτωση
απροσδόκητης διακοπής. Η σύνδεση του δικτύου με την γειτονική Γερμανία και η δυνατότης παροχής
δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης θα πρέπει να διατηρείται και ανεξάρτητα από τις επιλογές της
εσωτερικής διαχείρισης στην Γερμανία.
Η Πολωνία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος, σχεδιάζει την κατασκευή νέων
διασυνδετήριων αγωγών με την Τσεχία και τη Σλοβακία (αμφότεροι προγραμματισμένοι για το 2019), τη
Λιθουανία (το 2021) και με τη Δανία (2022). Σχεδιάζεται, επίσης, νέος αγωγός προς την Ουκρανία. Η
περιοχή έχει σημαντική δυναμική ανάπτυξης της διασύνδεσης και η Πολωνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το
όχημα της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (που εκπονήθηκε το 2016 από την Πολωνία και την
Κροατία) για να αντιμετωπίσει ζητήματα επενδύσεων και διαφοροποίησης πηγών εντός του σχετικού
πλαισίου.
Μολονότι η Πολωνία έχει επιτύχει κάποιους από τους στόχους της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων,
το σχέδιο της διασύνδεσης με την Νορβηγία θεωρείται καταλυτικό στην προσπάθεια αποδέσμευσης από
το μονοπώλιο του ρωσικού φ.α. Εξού και το πρότζεκτ του Northern Gate, ή Baltic Pipeline (αγωγός με την
Δανία, επέκταση στο δίκτυο της Δανίας, και άλλος αγωγός από τη Δανία στη Νορβηγία). Αυτός ο αγωγός
βρίσκεται στο επίκεντρο της Πολωνο-Νορβηγικής συνεργασίας καθώς το όλο έργο θα φέρει 10 bcm
νορβηγικού φ.α. που αναμένεται να εξυπηρετήσουν και γειτονικές χώρες.
Αγορές Φ/Α και Ηλεκτρισμού
Οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος είναι πάνω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών ενώ οι τιμές του φ/α
είναι χαμηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά φ/α καθίσταται
δύσκολη εξαιτίας των ρυθμίσεων λιανικών τιμών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο γενικά καθώς και τα υφιστάμενα
μακροχρόνια συμβόλαια με τους προμηθευτές δεν ευνοούν τον ανταγωνισμό στην αγορά φ/α και η δομή
της αγοράς δεν έχει βελτιωθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Θέματα μείωσης εκπομπών αερίων και χρήσης ΑΠΕ
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της η Πολωνία δεν μπορεί να αυξήσει τους ρύπους από εκπομπές
αερίων άνω του 14% για την περίοδο έως το 2020. Γενικά βρίσκεται εντός των στόχων της.
Αναφορικά με τις ΑΠΕ η Πολωνία βρίσκεται εντός της στοχοθεσίας του 15% (επί του ενεργειακού
μείγματος) έως το 2020.
Λόγω του ενεργειακού της μείγματος η Πολωνία βρίσκεται στην τρίτη θέση στην ΕΕ σε ύψος
ρύπων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Η Πολωνία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με την κρατική ενίσχυση για
έρευνα και καινοτομία στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας, του χαμηλού άνθρακα και του
περιβάλλοντος.
Το εθνικό σχέδιο "Energy Policy of Poland until 2030" του 2009 περιγράφει την προσέγγιση και
στοχοθεσία αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική της χώρας έως το 2030. Η κυβέρνηση επικαιροποιεί το
σχέδιο αυτό ώστε να συμπεριλάβει τους στόχους έως το 2050.
Η Πολωνία προωθεί την περιφερειακή συνεργασία, ήτοι την ανάπτυξη αγορών, διασυνδέσεων και
συντονισμό δράσης με τις γειτονικές χώρες, χωρίς όμως να επωφελείται στο μέγιστο από τη δυναμική της
συνεργασίας αυτής. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες Visegrad (Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία)
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στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης στην αγορά φ/α, καθώς
και σε ερευνητικές δράσεις στον τομέα της πυρηνικής ισχύος.
Περισσότερα στοιχεία για τον εγχώριο ενεργειακό τομέα (ιδίως για τις ΑΠΕ) περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε
σχετικό κείμενο του PAIiIZ: www.paiz.gov.pl/sectors/renewable_energy.
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5. Εξωτερικό Εμπόριο
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
ΕΞΩΤΕΡΙKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ανά γεωγραφικό προορισμό/προέλευση
(δισ. Ευρώ)
2016

2015

Ι-ΧΙ

2017
Ι-ΙΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

179,6

168,2

149,6

κ-μ Ε.Ε.

142,5

134,2

118,9

9,5

9,1

8,88

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

177,2

163,8

147,7

κ-μ Ε.Ε.

106,4

100,1

88,237

15,2

11,9

11,87

2,3

4,4

1,861

κ-μ Ε.Ε.

36,2

34,1

30,6

Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης

-5,8

-2,8

-2,982

Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης

Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Πηγές:
Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)
Από την ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των εξαγωγών και εισαγωγών, προκύπτει ότι κυριότερος
εμπορικός εταίρος της Πολωνίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την οποία κατευθύνεται το 80% των
εξαγωγών και από την οποία προέρχεται το 60% των εισαγωγών.
Λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης των εμπορικών συναλλαγών ανά χώρα, κυριότερος εμπορικός
εταίρος της Πολωνίας παραμένει η Γερμανία προς την οποία κατευθύνεται περίπου το 27% των
πολωνικών εξαγωγών και από την οποία προέρχεται περίπου το 23% των πολωνικών εισαγωγών. Στην
ίδια κατάταξη, τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο (6,6% εξαγωγών και 2,6% των
εισαγωγών), η Τσεχία (6,6% εξαγωγών και 3,6% των εισαγωγών), η Γαλλία (5,5% εξαγωγών και 3,9% των
εισαγωγών), η Ιταλία (4,8% εξαγωγών και 5,3% των εισαγωγών), η Ολλανδία (4,4% εξαγωγών και 3,8%
των εισαγωγών), η Ρωσία (2,8% εξαγωγών και 5,8% των εισαγωγών) και η Κίνα (1% εξαγωγών αλλά 12%
των εισαγωγών).
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς (εκ. Ευρώ)
Ιαν. – Νοέ. 2016

Ιαν.-Σεπ. 2017

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

45.982

40.974

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

11.100

9.484

ΤΣΕΧΙΑ

11.107

9.53

ΓΑΛΛΙΑ

9.311

8.34

ΙΤΑΛΙΑ

8.151

7.42
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

7.384

6.57

ΡΩΣΙΑ

4.769

4.60

ΣΟΥΗΔΙΑ

4.843

4.14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

4.481

3.987

ΙΣΠΑΝΙΑ

4.618

4.04

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ από (εκ.Ευρω)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38.430

33.934

ΚΙΝΑ

19.782

17.621

ΡΩΣΙΑ

9.553

9.52

ΙΤΑΛΙΑ

8.746

7.66

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

6.261

5.60

ΓΑΛΛΙΑ

6.459

5.76

ΤΣΕΧΙΑ

5.893

5.17

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4.266

3.457

ΗΠΑ

4.654

4.38

ΒΕΛΓΙΟ

4.344

3.88

Πηγές:
Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄
ΕΞΩΤΕΡΙKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ανά ομάδα προϊόντων SITC
ΕΞΑΓΩΓΕΣ (δισ. Ευρώ)
2015

2016
(Ιαν. – Σεπ.)

2017
(Ιαν. – Σεπ.)

0. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

19,47

14,63

16,19

1. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

2,92

1,98

2,71

2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ

4,08

2,85

3,30

3. ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.

5,83

3,46

3,70

4. ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

0,50

0,39

0,21

5. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)

15,85

12,44

14,41

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

33,98

25,37

28,35

7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

69,04

51,30

55,93

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

27,58

22,10

24,48

9. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

0,32

0,33

0,31

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (δις. Ευρω)
0. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

12,91

9,84

11,01

1. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

1,31

0,96

1,05

2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ

5,58

4,06

4,76

3. ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.

12,85

7,57

10,38

4. ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

0,63

0,54

0,62

5. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)

24,83

19,54

22,13

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

30,81

23,91

26,71

7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

64,75

46,35

50,44

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

21,03

16,38

18,48

9. ΕΙΔΗ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ

2,53

1,56

2,14

Πηγές: Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(κυριότερα στοιχεία)
(δισ. Ευρώ)
2015

2016

2017

-2,65

-2,26

1,49

2,21

1,62

8,21

- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

172,12

176,51

198,78

- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

169,91

174,89

197,96

10,91

13,33

18,54

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

40,65

43,94

52,28

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ

29,74

30,61

33,68

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

-14,94

-16,00

-17,81

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

11,19

11,03

11,01

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ

26,13

27,04

28,83

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

-0,84

-1,19

-0,10

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

5,81

5,57

6,06

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6,65

6,77

6,17

10,16

4,69

5,89

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

10,79

5,11

6,35

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ

0,63

0,41

0,46

3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1,29

0,22

1,27

- ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

3,79

7,92

3,82

- ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

12,63

12,51

5,41

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

9,97

-6,23

1,09

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7,00

-2,19

1,00

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4,76

2,10

4,46

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-2,32

13,85

-11,014

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πηγές: Πολωνική Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ)
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6. Επενδύσεις
Επενδυτικά κίνητρα
Τα παρεχόμενα από την πολωνική Κυβέρνηση επενδυτικά κίνητρα διακρίνονται σε:
κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε μια από τις Ειδικές
Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) της χώρας,
κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός ΕΟΖ,
απαλλαγές από τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας,
κίνητρα με τη μορφή χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασης των τελευταίων (εντός ή εκτός ΕΟΖ),
κίνητρα παρεχόμενα στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων και δράσεων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020 της ΕΕ,
διευκολύνσεις στην αγορά εργασίας και
ειδικές διευκολύνσεις για επενδυτές από την Κίνα.
Ειδικές Οικονομικές Ζώνες και Βιομηχανικά & Τεχνολογικά Πάρκα
Η εισαγωγή, στο πολωνικό δίκαιο, της δυνατότητας δημιουργίας και λειτουργίας Ειδικών Οικονομικών
Ζωνών (ΕΟΖ) συντελέστηκε το 1994 (Act on Special Economic Zones of 20 October 1994). Οι ΕΟΖ
γίνονται αντιληπτές ως συγκεκριμένες περιοχές, εκτός αστικού ιστού, στις οποίες μπορούν να λαμβάνουν
χώρα επιχειρηματικές δραστηριότητες κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Το βασικό κίνητρο που παρέχεται για
την προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες στην Πολωνία, είναι οι φορολογικές
απαλλαγές, η έκταση των οποίων κυμαίνεται από 30% έως 50% και εξαρτάται από το μέγεθος της
επιχείρησης, τον τόπο εγκατάστασης και το ύψος του επενδυθέντος κεφαλαίου. Παράλληλα, δίδονται
απαλλαγές για αγορά εκτάσεων γης και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Υπό προϋποθέσεις, μπορεί να δοθεί
απαλλαγή και από τον φόρο ακινήτων. Το αρχικό σκεπτικό της δημιουργίας των ΕΟΖ επικεντρώθηκε στη
διευκόλυνση της στήριξης περιφερειών με σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες, τη διαχείριση (των προ
του 1990) υπαρχουσών βιομηχανικών υποδομών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια,
το ίδιο σκεπτικό συμπληρώθηκε από τον στόχο της προσέλκυσης ποιοτικών αλλοδαπών επενδύσεων σε
περιοχές με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Οι πολωνικές ΕΟΖ (14 ενεργές σήμερα) θα συνεχίσουν να
λειτουργούν έως το τέλος του 2026, καθώς δόθηκε, από την Κυβέρνηση, παράταση στην προβλεπόμενη
περίοδο λειτουργίας τους, η οποία εκτεινόταν, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, έως το 2020.
Άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός ΕΟΖ χορηγείται κατόπιν πρόκλησης υποβολής
προσφοράς ή διαπραγμάτευσης σε συνέχεια σχετικής δημόσιας πρόσκλησης. Της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς ή της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση προηγείται η υποβολή
επιστολής προθέσεων εκ μέρους του υποψήφιου επενδυτή. Στη συνέχεια, ο επενδυτής υποχρεούται να
προμηθευτεί το τεύχος των βασικών όρων της διαδικασίας. Κατά κανόνα, ο ενδιαφερόμενος έχει στη
διάθεσή του 21 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών (κυρίως της προσφοράς και του επιχειρηματικού σχεδίου) στις αρχές της
ΕΟΖ. Εάν ο επενδυτής προτίθεται να αγοράσει ακίνητη περιουσία στο πλαίσιο της διαδικασίας
χορήγησης άδειας, οφείλει να καταθέσει σχετική εγγύηση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΖ. Μετά από
την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο επενδυτής λαμβάνει άδεια άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας εντός της ΕΟΖ, στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς οι βασικές δεσμεύσεις του
επιχειρηματία (π.χ. ο αριθμός των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, το ύψος των επιλέξιμων δαπανών
στο πλαίσιο της νέα επένδυσης και ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου). Τα κίνητρα που
παρέχονται σε επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε ΕΟΖ περιγράφονται αναλυτικά στον
ιστότοπο
του
πολωνικού
οργανισμού
προώθησης
επενδύσεων
PAIiIZ
(βλ.
www.paiz.gov.pl/investment_support/investment_incentives_in_SEZ), ενώ περισσότερες πληροφορίες για
τις ΕΟΖ περιέχονται σε σχετική έκδοση της KPMG (www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24349).
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Πέραν των ΕΟΖ, έχουν δημιουργηθεί στην Πολωνία περισσότερα από 60 Βιομηχανικά & Τεχνολογικά
Πάρκα (ΒΤΠ), τα οποία γίνονται αντιληπτά ως χώροι στους οποίους - κυρίως μικρομεσαίες - επιχειρήσεις
συγκεκριμένου κλάδου μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, αξιοποιώντας τη συγκέντρωσή τους στην ίδια
γεωγραφική περιοχή και τη συνύπαρξη με επιστημονικές και ερευνητικές υποστηρικτικές δομές. Μολονότι
τα υφιστάμενα ΒΤΠ ακολουθούν σε γενικές γραμμές το ίδιο βασικό σκεπτικό συγκρότησης και λειτουργίας
(αποστολή, στόχοι, μορφή οργάνωσης, μηχανισμός λειτουργίας), χαρακτηρίζονται στην πραγματικότητα
από υψηλό βαθμό διαφοροποίησης. Κάθε ΒΤΠ έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, ο οποίος οφείλεται στους
περιφερειακούς κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς παράγοντες που αποτελούν το περιβάλλον
λειτουργίας του, καθώς και στις δομές, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τους ανθρώπινους πόρους που
χρησιμοποιεί. Κάθε ΒΤΠ είναι ένα συγκρότημα διακριτών κτιρίων, που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες
τεχνολογικές υποδομές, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την «εισροή γνώσεων και
τεχνολογίας» για επιστημονικούς φορείς και επιχειρήσεις. Σε αυτούς παρέχονται, μεταξύ άλλων,
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους και την επιτυχημένη
μεταφορά τεχνογνωσίας. Αρμόδια για την εποπτεία της λειτουργίας των ΒΤΠ είναι η “Polish Business and
Innovation Centers Association”, με έδρα το Poznan. Περισσότερες πληροφορίες για τα ΒΤΠ παρατίθενται
στην ιστοσελίδα του PAIiIZ: www.paiz.gov.pl/investment_support/industrial_and_technology_parks.
Κίνητρα για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός ΕΟΖ
Τα κίνητρα που παρέχονται, με τη μορφή επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός ΕΟΖ,
διακρίνονται σε κίνητρα παρεχόμενα σε επιχειρήσεις τομέων προτεραιότητας (αυτοκινητοβιομηχανία,
ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές, αεροναυπηγική, βιοτεχνολογία, επεξεργασία τροφίμων, σύγχρονες
υπηρεσίες, Έρευνα & Ανάπτυξη) και κίνητρα παρεχόμενα σε επιχειρήσεις άλλων τομέων. Τα
προαναφερθέντα κίνητρα παρέχονται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Υποστήριξης Επενδύσεων
Μεγάλης Σημασίας για την Πολωνική Οικονομία για τα έτη 2011-2023», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο στις 05.07.2011. Εάν η επένδυση ανήκει σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας, η μεν
ελάχιστη αξία (επιλέξιμες δαπάνες) που τίθεται ως προϋπόθεση για την ένταξη στο σχήμα επιχορήγησης,
είναι της τάξης των 1-160 εκ. Ζλότυ (€ 240.000 έως 39 εκ.), ανάλογα με τον τομέα και τον αριθμό των
δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, η δε αξία της επιχορήγησης είναι της τάξης των 3.200-15.600 Ζλότυ
(€ 780 έως 3.800) ή ανέρχεται στο 1,5%-7,5% της αξίας των επιλέξιμων δαπανών. Εάν η επένδυση δεν
ανήκει σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας, μπορεί να ενταχθεί στο σχήμα της επιχορήγησης, υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία της (επιλέξιμες δαπάνες) υπερβαίνει τα 750 εκ. Ζλότυ (~180 εκ. Ευρώ) και
δημιουργεί τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας ή υπερβαίνει τα 500 εκ. Ζλότυ (~120 εκ. Ευρώ) και
δημιουργεί τουλάχιστον 500 νέες θέσεις εργασίας. Οι προϋποθέσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες
περιγράφονται αναλυτικά στον ιστότοπο του PAIiIZ (βλ. www.paiz.gov.pl/governmental_grants).
Απαλλαγή από φόρο ακίνητης περιουσίας
Υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η χορήγηση επενδυτικών κινήτρων με τη μορφή απαλλαγής από τον
δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται συνήθως στο οικόπεδο και τις κτηριακές
εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δυνατότητα είναι
δημοσιευμένες στον υπερσύνδεσμο www.paiz.gov.pl/index/?id=9f975093da0252e2c0ae181d74c90dc6.
Χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων
Όσον αφορά τα κίνητρα που παρέχονται με τη μορφή χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων,
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των τελευταίων (εντός ή εκτός ΕΟΖ), σημειώνεται ότι, στην
περίπτωση της Πολωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης δημόσιων πολιτικών χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων (βλ.
www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support), πρωτίστως στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης
των Εξαγωγών, που υιοθετήθηκε από την πολωνική Κυβέρνηση στις 28.07.2009.
Πόροι διαρθρωτικών ταμείων ΕΕ
Για την Πολωνία προορίζονται περισσότερα από 82 δισ. Ευρώ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
κατά τα έτη 2014-2020. Τα τρία κυριότερα εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι τα προγράμματα
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«Υποδομές & Περιβάλλον», «Έξυπνη Ανάπτυξη» και «Γνώση, Εκπαίδευση & Ανάπτυξη». Περισσότερες
πληροφορίες είναι δημοσιευμένες στον υπερσύνδεσμο www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Διευκολύνσεις στην αγορά εργασίας
Μέσω των κατά τόπους (κρατικών) Γραφείων Εργασίας, παρέχονται διευκολύνσεις στους επενδυτές που
επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό. Συγκεκριμένα, παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες στους
τομείς της πληροφόρησης, της μεσολάβησης για την πρόσληψη εργαζομένων σε επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας, της κατάρτισης, της δυνατότητας επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριμένων
κατηγοριών εργαζομένων κλπ..
Ειδικές διευκολύνσεις για επενδυτές από την Κίνα
Στο πλαίσιο του σχήματος συνεργασίας και διαλόγου «16+1», στο οποίο συμμετέχουν η Λ.Δ. της Κίνας
και 16 χώρες της ΚΑ Ευρώπης, ο πολωνικός οργανισμός προώθησης επενδύσεων PAIiIZ συνεργάζεται
συστηματικά με τους αντίστοιχους οργανισμούς των υπολοίπων 16 χωρών. Στο ίδιο πλαίσιο, ο PAIiIZ έχει
δημιουργήσει ειδικό σημείο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης για υποψήφιους επενδυτές από την Κίνα, για
τους οποίους έχει, επίσης, συντάξει και δημοσιεύσει ειδικό επενδυτικό οδηγό
(www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=25607).
6.1. Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων
Η Πολωνία αποτελεί χώρα πρωτίστως προσέλκυσης και μόνο δευτερευόντως εκροής επενδύσεων.
Σημαντικές πολωνικές επενδύσεις στο εξωτερικό συνίστανται σε επενδύσεις εταιρειών του κλάδου
ενέργειας (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου στη Νορβηγία, στο Καζακστάν κλπ.).
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική Τράπεζα, η αξία του αποθέματος πολωνικών άμεσων επενδύσεων
στην αλλοδαπή ανήλθε στο τέλος του 2015 στα € 21,95 δισ., έναντι € 22,84 δισ. στο τέλος του 2014. Η
κατανομή ανά χώρα έχει ως εξής: Κύπρος € 8,23 δισ., Λουξεμβούργο 4,52 δισ., Τσεχία 1,71 δισ.,
Ολλανδία 1,65 δισ., Ελβετία 1,56 δισ., Γερμανία 1,19 δισ., Ηνωμένο Βασίλειο 0,99 δισ., Λιθουανία 0,79
δισ., Καναδάς 0,68 δισ., ΗΠΑ 0,65 δισ., Ρωσία 0,58 δισ., Βέλγιο 0,49 δισ., Νορβηγία 0,47 δισ., Μάλτα
0,47 δισ., Ρουμανία 0,43 δισ., Ουγγαρία 0,43 δισ. και Ελλάδα μόλις € 600.000.
Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι πολωνικές ΑΞΕ στο εξωτερικό, τα στοιχεία
έχουν ως εξής: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες 51,2% συνόλου (€ 11,24 δισ.), μεταποίηση
16,3% συνόλου (€ 3,58 δισ.), επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 12% συνόλου (€
2,64 δισ.), εξόρυξη μεταλλευμάτων και ενέργεια 10,15% συνόλου (€ 2,23 δισ.).
Σύμφωνα με παλαιότερη σχετική έρευνα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου του Toruń, η
αξία του αποθέματος πολωνικών άμεσων επενδύσεων στην αλλοδαπή ανέρχεται στα $ 50 δισ. (€ 45 δισ.).
Οι περισσότερες επενδύσεις εντοπίζονται στην Ε.Ε. (78%), και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο (30%),
στο Ηνωμένο Βασίλειο (14,2%), στην Κύπρο (8,5%), στην Ολλανδία (7,8%), στη Λιθουανία (6,4%), στην
Τσεχία (6,4%) και στη Γερμανία (5,4%). Σημαντικές πολωνικές επενδύσεις στο εξωτερικό συνίστανται σε
επενδύσεις εταιρειών του κλάδου ενέργειας (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου στη Νορβηγία, στο Καζακστάν κλπ.).
Όσον αφορά στους προτιμώμενους τομείς, οι πολωνικές επιχειρήσεις επενδύουν σε ποσοστό 53,4% στον
τομέα των υπηρεσιών, σε ποσοστό 34,6% στη μεταποίηση, σε ποσοστό 4,2% στις κατασκευές και σε
ποσοστό 2,5% στην ενέργεια. Όσον αφορά στην προτιμώμενη μορφή επένδυσης, το 48,2% των σχεδίων
αφορά τη δημιουργία εντελώς νέων επιχειρήσεων (greenfield projects), το 34,5% παίρνει την μορφή της
εξαγοράς μεριδίου συμμετοχής σε ξένη εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 17,3% παίρνει τη μορφή της πλήρους
μεταβίβασης της ιδιοκτησίας υφιστάμενης εταιρείας.
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7. Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Εξαιρετικά κατατοπιστικός είναι ο οδηγός “Doing Business in Poland” του ομίλου της Παγκόσμιας
Τράπεζας, στον οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω του υπερσυνδέσμου
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland.
Η Πολωνία καταλαμβάνει την 24η θέση της σχετικής παγκόσμιας κατάταξης το 2017, από 25η το 2016.
Αν και στην έκθεση καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σημαντικές αδυναμίες εξακολουθούν να εντοπίζονται σε τομείς όπως η
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εφαρμογή των συμβάσεων, οι οικοδομικές άδειες και η
πληρωμή φόρων.
Εξίσου κατατοπιστικός είναι ο οδηγός του πολωνικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ και
της συμβουλευτικής εταιρείας JP Weber, στον οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω του
υπερσυνδέσμου www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=28002.
Πέραν αυτών, στους επιχειρηματίες/επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στην
πολωνική αγορά, μια πρώτη εισαγωγική εικόνα προσφέρουν τα στοιχεία της ακόλουθης συνοπτικής
ανάλυσης SWOT:
Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Δυνατά Σημεία (Strengths)
- Μεγάλη εσωτερική αγορά
- Ευρεία γκάμα προμηθευτών
- Γενικά ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης
και κατάρτισης εργατικού δυναμικού
- Υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης
- Γεωγραφική θέση
Ευκαιρίες (Opportunities)
- Αυξημένη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (>
125 δισ. Ευρώ) στο διάστημα 2014-2020
- Αυξανόμενο ενδιαφέρον για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας
- Ικανοποιητικό ποσοστό ξένων αναδόχων
στο πλαίσιο των διαγωνισμών προμηθειών
- Εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων R&D
- Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον
τομέα της ψηφιακής σύγκλισης

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)
- Παλαιότητα δικτύου διανομής ενέργειας
- Γραφειοκρατία, συχνές μεταβολές στη νομοθεσία
και απουσία διευκρινιστικών διατάξεων
- Συχνές καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών
αποφάσεων

Απειλές (Threats)
- Σταδιακός περιορισμός του πλεονεκτήματος του
χαμηλού εργασιακού κόστους
- Ελλείψεις ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού
- Ενίσχυση «καταναλωτικού πατριωτισμού»
- Μικρότερη προβλεψιμότητα στην οικονομική
πολιτική της κυβέρνησης
- Αυξημένη ενεργειακή εξάρτηση από τον άνθρακα
(ασύμβατη με στόχευση ΕΕ σε τομείς ενέργειας /
περιβάλλοντος / κλιματικής αλλαγής)
- Συναλλαγματικός κίνδυνος (διατήρηση Ζλότυ)

Οι βασικές πτυχές της πολωνικής νομοθεσίας αναφορικά με την έναρξη και άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας (εργασιακές σχέσεις, διαφήμιση, λογιστικά πρότυπα, δίκαιο ανταγωνισμού, απασχόληση
αλλοδαπών, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μορφές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης,
προστασία βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδομένων, φορολογική
νομοθεσία κ.ά.), παρουσιάζονται διεξοδικά (στην αγγλική γλώσσα) σε ειδική ενότητα του ιστοτόπου του
πολωνικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (www.paiz.gov.pl/polish_law). Λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με τη φορολογία (εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΦΠΑ) και τις
ασφαλιστικές εισφορές περιέχονται στις ενότητες www.paiz.gov.pl/polish_law/taxation και
www.paiz.gov.pl/polish_law/labour_regulations αντίστοιχα.
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Από τον προαναφερθέντα οδηγό “Doing Business in Poland” του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας,
παρατίθεται σύνοψη των απαιτούμενων διαδικασιών για την ίδρυση επιχείρησης με την πιο συνηθισμένη
μορφή (βλ. www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business), δηλαδή με τη μορφή της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company / Sp z.o.o.), με αρχικό κεφάλαιο 5.000 Ζλότυ.
Α/Α
1

Α/Α
2

Α/Α
3

Α/Α
4

Απαιτούμενος
Χρόνος
Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 1 ημέρα
εταιρείας (ή εναλλακτικά διαδικασία που
προϋποθέτει
προηγούμενη
διαδικτυακή
εγγραφή)
Για τη διεκπεραίωση του συνόλου των ενεργειών
που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, ένα
δικηγορικό γραφείο χρεώνει συνήθως από 5.000 –
25.000 Ζλότυ.
Διαδικασία

Απαιτούμενος
Χρόνος
Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού και 1 ημέρα
κατάθεση αρχικού κεφαλαίου
Για το άνοιγμα του λογαριασμού χρειάζεται η
ιδρυτική πράξη και πιστοποιητικό REGON. Καθώς
το τελευταίο χορηγείται στην επιχείρηση μετά την
εγγραφή της στο δικαστικό μητρώο, οι
περισσότερες τράπεζες είτε απαιτούν όλα τα
δικαιολογητικά εκ των προτέρων είτε ανοίγουν τον
λογαριασμό αρκούμενες στην ιδρυτική πράξη,
προχωρώντας, όμως, στην πλήρη ενεργοποίηση
του λογαριασμού μετά την προσκόμιση του
συνόλου των δικαιολογητικών.
Απαιτούμενος
Διαδικασία
Χρόνος
Εγγραφή στο εθνικό δικαστικό μητρώο (KRS)
4 εβδομάδες
Χορήγηση στατιστικού μητρώου (REGON)
Χορήγηση ΑΦΜ (NIP)
Εγγραφή
στην
Υπηρεσία
Κοινωνικής
Ασφάλισης (ZUS)
Απαιτούμενος
Διαδικασία
Χρόνος
Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ
7 ημέρες
Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την (ταυτόχρονα με
πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στην διαδικασία 3)
οποία επιβάλλεται ΦΠΑ. Η επιχείρηση καλείται να
υποβάλει, στην Εφορία, πληροφορίες σχετικά με
την εταιρική της ταυτότητα, τη νομική της μορφή, το
REGON της, την ημερομηνία έναρξης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη διεύθυνση
της έδρας της. Εάν η επιχείρηση σχεδιάζει να
πραγματοποιήσει και ενδοκοινοτικές συναλλαγές,
εκτός των συναλλαγών εντός Πολωνίας, θα πρέπει
να γίνει ανάλογη συμπληρωματική εγγραφή στο
μητρώο (ως “EU VAT taxpayer”).

Κόστος
Δε μπορεί να υπερβαίνει
τα 10.000 Ζλότυ και
περιλαμβάνει:
Τέλος
επικύρωσης (1.010 Ζλότυ
+ 0,4% του ποσού του
μετοχ. κεφαλαίου που
υπερβαίνει τα 60.000
Ζλότυ) + 23% ΦΠΑ.
Επίσης, 0,5% φόρος
συναλλαγών
αστικού
δικαίου (υπολογιζόμενος
επί μετ. κεφαλαίου).

Διαδικασία

Κόστος
0

Κόστος
500 Ζλότυ για την
εγγραφή και 100 Ζλότυ
για τη δημοσίευση

Κόστος
0
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Από τις καταγεγραμμένες εμπειρίες αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων και τη συνεργασία τους με
πολωνικές ή άλλες επιχειρήσεις έχουν προκύψει ορισμένες παρατηρήσεις, που ενδέχεται να φανούν
χρήσιμες στους Έλληνες επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στην πολωνική
αγορά.
Έλεγχος στοιχείων και φερεγγυότητας εταιρείας:
 Κρίνεται σκόπιμο να ελέγχει ο ενδιαφερόμενος εάν ο υποψήφιος συνεργάτης (επιχείρηση) είναι
εγγεγραμμένος στο στατιστικό μητρώο (αριθμός REGON), στο φορολογικό μητρώο (αριθμός NIP)
και στο δικαστικό μητρώο KRS, αν και το τελευταίο δεν είναι υποχρεωτικό για τις ατομικές
επιχειρήσεις.
 Στους ιστοτόπους αρκετών πολωνικών επιχειρήσεων αναφέρονται οι παραπάνω αριθμοί.
Έλεγχος των προαναφερθέντων στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω των υπερσυνδέσμων
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
και
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (ειδικές μηχανές αναζήτησης της
πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης)
ή μέσω της υποβολής σχετικού αιτήματος στο Γραφείο μας.
 Επαλήθευση της εγκυρότητας του ΑΦΜ που χορηγείται από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ
είναι δυνατό να γίνει μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης
αξίας (VIES) της Ευρ. Επιτροπής (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=el).
 Όσον αφορά τον έλεγχο της φερεγγυότητας μιας επιχείρησης, εκτός των πληροφοριών που
ενδεχομένως μπορούν να δοθούν από πλευράς Γραφείου, υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν
σχετικές υπηρεσίες έναντι σχετικά μικρού αντιτίμου.
Σύναψη συμβολαίου:
 Η συμφωνία συνεργασίας κρίνεται σκόπιμο να προβλέπει όλους τους όρους της συναλλαγής
(συμπεριλ. δυνατότητας παραπομπής ενδεχόμενης διαφοράς σε διαιτησία), όπως:
o Όρους παράδοσης και πληρωμής (άνοιγμα τραπεζικής πίστωσης).
o Χαρακτηριστικά των προϊόντων (συχνά χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές της UNECE).
o Πιστοποιήσεις.
 Υπό την αιγίδα του Πολωνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου (KIG) λειτουργεί Διαιτητικό Δικαστήριο
(www.sakig.pl), στο οποίο δύνανται να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχει
συμπεριληφθεί στο συμβόλαιό τους σχετική ρήτρα.
 Προπληρωμή εμπορευμάτων (σε περίπτωση μη ύπαρξης πίστωσης) και ασφάλισή τους.
8. Τραπεζικός Τομέας-Χρήση/Επαναπατρισμός Κεφαλαίων-Χρηματοδότηση
Το τραπεζικό σύστημα, αν και σχετικά μικρού μεγέθους, χαρακτηρίζεται γενικά από υψηλό βαθμό
κεφαλαιοποίησης και αξιοπιστίας. Εποπτεύεται από την Πολωνική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας
KNF (www.knf.gov.pl) και περιλαμβάνει την Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ www.nbp.pl), εμπορικές τράπεζες,
συνεταιριστικές τράπεζες, υποκαταστήματα πιστωτικών οργανισμών και γραφεία αντιπροσώπευσης
ξένων τραπεζών. Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος απασχολεί 170.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με την
εφημερίδα Rzeczpospolita, λειτουργούν στη χώρα 14.500 καταστήματα τραπεζών.
Η δομή του συστήματος είναι μάλλον παραδοσιακού τύπου, αφού δίδεται έμφαση στην προσέλκυση
καταθέσεων μη χρηματοοικονομικών (non-financial) / επαγγελματιών πελατών και στη χορήγηση δανείων
προς πελάτες της ίδιας κατηγορίας. Η συγκεκριμένη παραδοσιακή δομή του συστήματος, που
συνεπάγεται μειωμένη έκθεση σε κινδύνους, αποτέλεσε ασπίδα προστασίας κατά την περίοδο της κρίσης,
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καθώς δεν έχει χρειαστεί μέχρι σήμερα κρατική παρέμβαση για τη διάσωση κάποιας πολωνικής
τράπεζας.
Στο χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας ανήκουν και ορισμένα «σκιώδη» χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, επί των οποίων δεν ασκείται εποπτεία του ίδιου επιπέδου με εκείνη που ασκείται επί των
τραπεζών, μολονότι η λειτουργία τους προσιδιάζει σε εκείνη των παραδοσιακών τραπεζών. Η κατάρρευση
της «παρατράπεζας» Amber Gold, το 2012, απέδειξε ότι το ρίσκο στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς
μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό. Η Κεντρική Τράπεζα εφιστά την προσοχή των συναλλασσόμενων κατά
τη συνεργασία με τις διάφορες επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Οι μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της χώρας είναι οι ακόλουθες:
Τράπεζα

Ιδιοκτησία

Ενεργητικό
(δισ. Ζλότυ)

Ιστότοπος

PKO Bank Polski

Δημόσια, πολωνική,
εισηγμένη

275,61

www.pkobp.pl

163,25

www.pekao.com.pl

UniCredit Group (Ιταλία).
Bank Pekao

Το
2016
συμφωνήθηκε
η
μεταβίβασή της ιδιοκτησίας της
Pekao σε σχήμα της πολωνικής
κρατικής ασφαλιστικής PZU και
του πολωνικού αναπτυξιακού
ταμείου PFR τον Απρίλιο του 2017.

Bank Zachodni WBK

Santander (Ισπανία)

142,04

www.bzwbk.pl

mBank

Commerzbank (Γερμανία)

129,78

www.mbank.pl

ING

ING Group (Ολλανδία)

116,55

www.ingbank.pl

BGZ BNP Paribas

BNP Paribas (Γαλλία)

69,09

www.bgzbnpparibas.pl

Getin Noble Bank

Πολωνική, εισηγμένη

68,78

www.getinbank.pl

Bank Millenium

BCP (Πορτογαλία)

67,14

www.bankmillennium.pl

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Group (Αυστρία)

54,06

http://raiffeisenpolbank.com

Alior Bank

PZU (δημόσια, πολωνική)

46,58

www.aliorbank.pl

Bank Handlowy

Citibank (Η.Π.Α.)

www.citibank.pl

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ), Moody’s, Fitch, S&P, FT, Polityka Insight
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τραπέζης ΝΒΡ, το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα
παραμένει σταθερό αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν «ενταθεί» οι απειλές για τη συγκεκριμένη
σταθερότητα. Οι κυριότερες απειλές είναι εξωγενείς. Τα δάνεια ξένου νομίσματος, μολονότι αποτελούν το
αδύνατο σημείο ορισμένων εμπορικών τραπεζών, δεν χαρακτηρίζονται ως «συστημικός κίνδυνος» για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν γενικά ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. [βλ.
www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr201612.pdf]
Σύμφωνα με την NBP, o πολωνικός τραπεζικός κλάδος είχε καθαρά κέρδη 13,4 δισ. Ζλότυ στο διάστημα
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016 (+20,5%). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 34,45 δισ. Ζλότυ
(έναντι 32,10 δισ. το προηγούμενο έτος) και τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες στα 11,46 δισ.
(-5,6%). Σύμφωνα με την Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας KNF, ο τραπεζικός κλάδος είχε το 2016
καθαρά κέρδη 13,91 δισ. Ζλότυ (+24,3%), καθαρά έσοδα από τόκους 38,06 δισ. (+7,6%) και καθαρά
έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 12,6 δισ. Ζλότυ (-5,4%).
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Η αξία των καταναλωτικών δανείων που χορηγήθηκαν στην Πολωνία κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του
2016 αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενη στα 71,4 εκ. Ζλότυ, ενώ ο
απόλυτος αριθμός των δανείων μειώθηκε κατά 2,4%, διαμορφούμενος σε 6,5 εκ.. Η αξία των ενυπόθηκων
δανείων ανήλθε στα 38 δισ. Ζλότυ (+1,9%), ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε στα 178.300 (-2,6%). Η μέση
αξία ενός ενυπόθηκου δανείου ανήλθε τον Νοέμβριο του 2016 στα 224,600 Ζλότυ, έναντι 207.200 Ζλότυ
τον Νοέμβριο του 2015. [BIK: Credit Information Bureau]
Όσον αφορά στη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Πολωνία, σημειώνεται ότι δεν
υφίστανται ιδιαίτεροι περιορισμοί για πολίτη άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. που διαμένει στη χώρα.
Συνήθως αρκεί η επίσκεψη σε ένα τραπεζικό κατάστημα και η επίδειξη του διαβατηρίου του πελάτη. Για τη
χορήγηση ενυπόθηκου δανείου σε πολίτη της Ε.Ε. χρειάζεται επίσης η προσκόμιση βεβαίωσης
εισοδημάτων του ενδιαφερομένου.
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι, στην περίπτωση της
Πολωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της
υλοποίησης
δημόσιων
πολιτικών
χρηματοδότησης
εξαγωγικών
επιχειρήσεων
(βλ.
www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support), πρωτίστως στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης
των Εξαγωγών, που υιοθετήθηκε από την πολωνική Κυβέρνηση στις 28.07.2009.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ
1. Διμερείς Συμφωνίες
Οι διμερείς συμφωνίες που έχουν συνάψει η Πολωνία και η Ελλάδα είναι καταχωρισμένες σε σχετική
βάση δεδομένων του πολωνικού ΥΠΕΞ (www.traktaty.msz.gov.pl) και παρατίθενται ακολούθως.
Υπογραμμισμένες είναι οι σημαντικότερες διμερείς συμφωνίες που αφορούν τον τομέα των οικονομικών
και εμπορικών σχέσεων, ενώ εντός παρενθέσεως αναφέρεται η χρονολογία υπογραφής.
 Συνθήκη φιλίας, συμβιβασμού και διαιτησίας (1932).
 Συμφωνία για την αποζημίωση ελληνικών συμφερόντων στην Πολωνία (1963).
 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών (1963).
 Συμφωνία απαλλαγής από φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες των
κλάδων θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών (1964).
 Συμφωνία στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας (1975).
 Συμφωνία πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας (1976).
 Προξενική Σύμβαση (1977).
 Συμφωνία στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών (1977).
 Συμφωνία περί αμοιβαίας συνεργασίας και αρωγής επί τελωνειακών θεμάτων (1978).
 Σύμβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων (1979).
 Συμφωνία για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας (1980).
 Συμφωνία για τη ρύθμιση ορισμένων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης (1985).
 Συμφωνία για την κοινωνικής ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στην επικράτεια της
άλλης χώρας (1985).
 Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και
κεφαλαίου (1987, ισχύει από 1991).
 Συμφωνία διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας (1992).
 Συμφωνία για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων (1992, ισχύει από 1995).
(Βρίσκεται σε εξέλιξη η διεργασία για τον τερματισμό της, λόγω ασυμβατότητας με δίκαιο ΕΕ).
 Συμφωνία σχετικά με την επανυποδοχή των στερούμενων αδείας παραμονής προσώπων (1994).
 Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων όσον αφορά παραμονή βραχείας διάρκειας (1994).
 Συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας &
οικονομίας τροφίμων (1995, ισχύει από 1996).
 Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας (1996).
 Συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (1998).
 Μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας
(2004).
 Μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών / AMSCC (2008).
 Τεχνική Διευθέτηση σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης για συνεργασία με το
Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών / AMSCC (2008).
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 Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού (2011, ισχύει από 2013).
 Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης, επιστημών, αθλητισμού, νεολαίας
και μέσων ενημέρωσης (2013).
 Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Πολωνίας στον τομέα της
Οικονομικής Διπλωματίας (2016).

2. Διμερές Εμπόριο
Από την επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2017 ο όγκος του
διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Πολωνίας αυξήθηκε κατά 25% και ανήλθε σε περίπου € 1,3 δισ. Η αξία
των ελληνικών εξαγωγών ήταν περίπου € 460 εκατ. και αυξήθηκε κατά 14,8% ενώ η αξία των
πολωνικών εισαγωγών ήταν € 772 εκατ. με αύξηση της τάξεως του 24%. Το ισοζύγιο παρέμεινε
ελλειμματικό για τη χώρα μας και αυξήθηκε κατά 40%.
Στο διάγραμμα και τον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζεται η πορεία των εισαγωγών, των
εξαγωγών και του όγκου εμπορίου κατά την τελευταία πενταετία:

Αξία εισαγωγών, εξαγωγών, όγκου εμπορίου και διμερούς ισοζυγίου (σε Ευρώ)
Έτος

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Όγκος εμπορίου

Ισοζύγιο

2013

433.530.167

292.517.548

726.047.715

-141.012.619

2014

465.694.897

328.247.604

793.942.501

-137.447.293

2015

532.898.856

356.875.067

889.773.926

-176.023.789

2016

622.335.665

398.443.937

1.020.779.602

-223.891.728

2017

771.818.481

457.574.179

1.229.392.660

-314.244.302
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Η διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών κατά κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς
Εμπορίου (ΤΤΔΕ: SITC 1) είχε ως εξής:

Κατηγορία / Κωδικός

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ 2017
κατά κατηγορία SITC 1 (αξία σε Ευρώ)
Εισαγωγές % (*)

0/ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
1/ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
2/ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
3/ ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.
4/ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
5/ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)
6/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
7/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8/ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
9/ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
Σύνολο

176.901.810
54.882.130

%(*)

14.0% 106.156.431
28.4% 21.190.040

7.131.711 27.2%
5.240.718 164.3%
246.037
110.258.912
124.870.553
154.503.045
137.783.453
112
771.818.481

Εξαγωγές

1.9%
-37.3%

7.926.461
13.660.456

27.5%
14.3%

-76.8%
1.840.917
22.1% 80.694.510
23.5% 157.556.198
32.9% 44.087.898
27.5% 18.683.380
-18.8%
5.777.888
24.0% 457.574.179

-1.4%
8.0%
34.4%
39.5%
41.7%
55.2%
14.8%

(*) Μεταβολή σε σχέση με 2016
Σε όλες τις κατηγορίες σημειώνεται αύξηση (σε σχέση με το 2016) στις εξαγωγές και των δύο χωρών
εκτός από την κατηγορία «λάδια και λίπη» στην οποία υπάρχει μείωση. Μεγάλη αύξηση σημειώθηκε
στην κατηγορία των μηχανημάτων και υλικών μεταφορών και για τις δύο χώρες ενώ οι ελληνικές
εξαγωγές βιομηχανικών ειδών αυξήθηκαν αισθητά. Σημαντική μείωση σημειώθηκε στις ελληνικές
εξαγωγές στην κατηγορία «ποτά και καπνός».
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο ενδιαφέροντες διψήφιοι κωδικοί της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας (CN 2). Στις ελληνικές εξαγωγές στην Πολωνία ξεχωρίζουν καρποί και φρούτα
βρώσιμα , παρασκευάσματα λαχανικών, καπνά, , φάρμακα και τεχνουργήματα από αργίλιο και
σίδηρο. Στις πολωνικές εξαγωγές στην Ελλάδα ξεχωρίζουν κρέατα βοοειδών και πουλερικών, πούρα,
καπνά, λέβητες,οικιακές συσκευές, όργανα και μετρητές:

Εξαγωγές στην Πολωνία
CN2
03
04
07
08
20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
ΥΔΡΟΒΙΑ
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ
ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ
ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή
ΠΕΠΟΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΑ (ευρώ)
3.556.158
3.902.685
9.691.278
49.907.627
24.324.299

31

21
22
24
27
30
34

39
56
62
72
73
74
76
84
85
87
90
99

CN2
02
04
07
10
19
21
24
30
33

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,
ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ
ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

Εισαγωγές από την Πολωνία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ
ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

3.423.063
3.943.696
17.467.502
13.660.456
33.432.173
9.921.401

26.553.631
10.033.177
3.185.461
3.610.671
23.553.213
6.171.724
98.563.180
26.236.721
15.282.332
3.193.821
2.677.947
5.754.819

ΑΞΙΑ (ευρώ)
47.815.082
24.375.829
20.381.803
11.206.752
15.382.072
13.008.522
53.308.025
17.746.570
25.567.586
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34
38
39
40
48
84
85
87
90

94
95
96

Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ),
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ κ.α.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
κ.α.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ […] ΛΑΜΠΕΣΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

13.464.087
23.162.531
29.578.564
29.350.503
15.731.910
89.612.717
73.856.930
12.027.771
55.934.141

19.294.147
9.926.626
17.446.507

2.1. Εντοπισμός ελληνικών προϊόντων με προοπτικές αύξησης εξαγωγών











Προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ και βιολογικά προϊόντα
Νωπά οπωροκηπευτικά
Φιλέτα ψαριών και άλλα ιχθυηρά
Κρασί
Τυριά
Πρώτες ύλες μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής
Δομικά υλικά
Είδη κουζίνας και μπάνιου (βρύσες, νεροχύτες, νιπτήρες)
Προϊόντα αλουμινίου
Καλλυντικά και φαρμακευτικά

2.2. Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών
Η προσπάθεια εξαγωγής ελληνικών προϊόντων στην πολωνική αγορά κρίνεται σκόπιμο να συνδυάζεται με
ενέργειες προβολής (καταχωρίσεις/διαφημίσεις σε ΜΜΕ, προωθητικές ενέργειες in-shop, εκδηλώσεις
γευσιγνωσίας κλπ.) ή/και με συμμετοχή σε στοχευμένες εμπορικές-επιχειρηματικές αποστολές.
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Ως προς συγκεκριμένους κλάδους, στους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον για τη
δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις ξένων και εγχώριων
αναλυτών, ευνοϊκές προοπτικές διαγράφονται στους τομείς: των τροφίμων (ιδίως των βιολογικών) και
ποτών, των ΤΠΕ (ταχεία ανάπτυξη του κλάδου), της ενέργειας (έργα υποδομής), των σιδηροδρόμων
(επενδύσεις εκσυγχρονισμού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), της αεροπλοΐας, του μηχανολογικού
εξοπλισμού, των αυτοκινήτων, της χημικής βιομηχανίας, των κατασκευών (ανέγερση κτηρίων, οδοποιία
και περιβαλλοντικά έργα) και του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
3. Επενδύσεις
Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης ΝΒΡ, η αξία του
αποθέματος ελληνικών επενδύσεων στην Πολωνία ανερχόταν στο τέλος του 2015 στα € 42,2 εκ., έναντι €
34,8 εκ. στο τέλος του 2014. Καθώς, όμως, οι περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στην Πολωνία έχουν
πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικών εταιρειών, υπολογίζεται ότι η πραγματική αξία των επενδύσεων
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων ανέρχεται στα € 400 εκ. (με σημαντικότερες αυτές των Coca-Cola
3E, Chipita, Μαΐλλης, Mellon και Σαράντης, που απασχολούν περίπου 2.000 εργαζομένους).
Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου μας, στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 45 επιχειρήσεις
ελληνικών συμφερόντων. Σε αυτές συγκαταλέγονται
-

επιχειρήσεις ιδρυθείσες επισήμως με ελληνικά κεφάλαια από τις μητρικές τους εταιρείες στην
Ελλάδα,

-

επιχειρήσεις ιδρυθείσες με κεφάλαια εταιρειών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες αλλά ανήκουν σε
ελληνικούς ομίλους (π.χ. η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY / Ρ4 έχει ιδρυθεί από θυγατρική του
ομίλου Olympia, συμφερόντων Π. Γερμανού)

-

και ατομικές επιχειρήσεις ιδρυθείσες από δραστηριοποιούμενους στην Πολωνία Έλληνες πολίτες.

Ως προς την κλαδική κατανομή, από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, 5 δραστηριοποιούνται στον τομέα
της βιομηχανίας, 3 στον τομέα της βιοτεχνίας, 1 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 3 στις
κατασκευές, 1 στις τηλεπικοινωνίες, 12 στις υπηρεσίες (Ναυτιλιακές, Τυχερών Παιγνίων, Πληροφορικής,
Εκπαίδευσης, Μεταφορών, Χρηματοοικονομικές και Νομικές) και 21 στον τομέα του εμπορίου (τρόφιμα,
φρούτα/λαχανικά, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, μάρμαρα, πλαστικά, καυστήρες, πόρτες
ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, βιομηχανικά ψυγεία, φωτιστικά, βιομηχανικές μπαταρίες).
Όπως προαναφέρθηκε, η αξία του αποθέματος πολωνικών άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα ανήλθε στο
τέλος του 2015 στις € 600.000.
Λειτουργεί Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας (www.hermes-gr.pl). Το 2016 ιδρύθηκαν
Πολωνοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Βιομηχανίας και Ελληνοπολωνικός Σύνδεσμος Εμπορίου &
Επενδύσεων.
4. Τουρισμός
(Τμήμα έρευνας 2017 από στοιχεία ταξιδιωτικών πρακτόρων και tour operators έτους 2017 που
εκπόνησε η Δ/ντρια του Γραφείο ΕΟΤ Πολωνίας κα. Ν. Νικολοπούλου)
Η μεθοδολογία επικεντρώθηκε στις οργανωμένες εκδρομές,που πραγματοποιήθηκαν από τους
Πολωνούς κατά την περίοδο από 28 Απρ. - 31 Αύγ. 2017 και τις κρατήσεις έως τις 16 Αυγούστου 2017.
Συνοψίζει τις τάσεις των πελατών του οργανωμένου εξερχόμενου τουρισμού της Πολωνίας από τα
ταξιδιωτικά γραφεία το καλοκαίρι του 2017.
Οι πιο δημοφιλείς χώρες
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Ελλάδα 35%, Βουλγαρία 14,3%, Ισπανία 13,7%, Τουρκία 9,5%, Αίγυπτος 7,1%, Ιταλία 3,6%, Κροατία
2,5%, Αλβανία 2,4%, Πορτογαλία 1,8%, Κύπρος 1,5% .
Η Ελλάδα παραμένει πρώτος προορισμός . Η Βουλγαρία στην υψηλή περίοδο είναι δεύτερη μετακινώντας
την Ισπανία στην τρίτη θέση. Υψηλή ζήτηση για σχετικά φθηνότερα προϊόντα κατά τη περίοδο των
σχολικών διακοπών. Η Κροατία φέτος έχει σημειώσει τεράστια αύξηση στη δημοτικότηταμεταξύ των
πολωνών τουριστών, ωστόσο, αποτελεί προορισμό που επιλέγεται πιο συχνά από τους ταξιδιώτες με
δικό τους μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο) ενώ στα ταξιδιωτικά γραφεία παρατηρούμε χαμηλότερεςπωλήσεις
και για το λόγο αυτό κατέχει χαμηλότερη θέση στην έρευνα δημοφιλών προορισμών.
Μέτρηση της δυναμικής ανάπτυξης των χωρών στην αγορά 2016/2017
Αίγυπτος 217% , Αλβανία 124%, Πορτογαλία 56%, Κύπρος 47%, Βουλγαρία 46%, Ιταλία 42%, Τουρκία
40%, Ισπανία 28%, Ελλάδα 19%, Κροατία 13%.
Σημαντικοί προορισμοί
Τρεις είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί: Ελλάδα, Βουλγαρία και Ισπανία έχουν συσσωρεύσει τα 2/3 της
τουριστικής κίνησης από τα γραφεία οργανωμένων ταξιδιών. Το 30% των πελατών των ταξιδιωτικών
γραφείων πηγαίνει διακοπές από τον Μάιο έως το τέλος Αυγούστου σε 5 Ελληνικά νησιά (Κρήτη, Ρόδος,
Ζάκυνθος, Κέρκυρα και Κω), αλλά η δυναμική της ανάπτυξης προς Ελλάδα υποχώρησε.
TOP 10 προορισμοί (με τους περισσότερους τουρίστες)είναι: Κρήτη 9,4%, CostadelSol 9,2%, Τουρκική
Ριβιέρα 7,9% , Ζάκυνθος 5,7%, Ρόδος 5,5%,Χρυσή Ακτή 4,5%, Κέρκυρα 4,2%, Κως 3,4%, Μαγιόρκα
3,2%

5. Τομείς Συνεργασίας
Η Πολωνία αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά, ειδικά μετά και την ένταξή της στην Ε.Ε.. Το
μέγεθος της αγοράς της (πληθυσμός σχεδόν 39 εκ.) σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού
νεαρής ηλικίας, η διατήρηση θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης ακόμα και κατά τη διάρκεια της
κρίσης (2008 - 2014), η σταδιακή σύγκλιση του εισοδηματικού και βιοτικού επιπέδου των Πολωνών με τον
μ.ό. της Ε.Ε. και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών με την καθοριστική συμβολή των κοινοτικών πόρων
καθιστούν την Πολωνία ελκυστική αγορά για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και την
πραγματοποίηση επενδύσεων. Οι ίδιοι παράγοντες, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της χώρας,
δημιουργούν επίσης δυνατότητες αξιοποίησής της ως βάση για την επέκταση στις γειτονικές αγορές
(Ρωσία / θύλακας Καλίνινγκραντ, χώρες της Βαλτικής, Λευκορωσία, Ουκρανία, Τσεχία, Σλοβακία).
Μεγάλες αλλοδαπές και εγχώριες εταιρείες όλων των κλάδων εγκαινίασαν και εδραίωσαν την παρουσία
τους στην πολωνική αγορά κατά την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, η χώρα αναδεικνύεται σταδιακά
σε σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των νέων τεχνολογιών.
Όσον αφορά στους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να ενδυναμωθεί η ελληνική παρουσία,
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας του τουρισμού, ενώ, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ελληνικών
εξαγωγών, ιδιαίτερα θετικές προοπτικές εμφανίζονται για τα προϊόντα αλουμινίου, τα νωπά φρούτα και τα
μεταποιημένα τρόφιμα.
Πέραν αυτών, σημειώνεται, εκ νέου, ότι η προσπάθεια εξαγωγής ελληνικών προϊόντων στην πολωνική
αγορά κρίνεται σκόπιμο να συνδυάζεται με ενέργειες προβολής (καταχωρίσεις/διαφημίσεις σε ΜΜΕ,
προωθητικές ενέργειες in-shop, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κλπ.) ή/και με συμμετοχή σε στοχευμένες
εμπορικές-επιχειρηματικές αποστολές.
Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθούνται οι μεταβολές των συνηθειών/προτύπων των Πολωνών
καταναλωτών. Παραδείγματος χάριν:
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Για την πώληση ελαιολάδου – προϊόν το οποίο για τον μέσο Πολωνό καταναλωτή αποτελεί
προϊόν delicatessen – η προτιμώμενη συσκευασία είναι τα κυρίως τα 500 ml ή τα 750 ml, ενώ
συναντώνται και συσκευασίες των 250 ml.



Στην πώληση φέτας, η συσκευασία θα πρέπει να είναι αεροστεγής και μικρή της τάξης των
200-250 gr ή όπως ορισμένα προϊόντα του ανταγωνισμού σε 250 gr σε συσκευασία με άλμη
με έτοιμα κομμένα μικρά τεμάχια τα οποία είναι έτοιμα να διατεθούν προς κατανάλωση.
Επίσης επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι Πολωνοί καταναλώνουν (και παράγουν)
μεγάλες ποσότητες κίτρινων τυριών (edam, gouda κλπ), δεν γνωρίζουν ακόμη τα ιδιαίτερα
εύγευστα ελληνικά κίτρινα τυριά.



Στην πώληση γιαούρτης, λόγω ισχυρής εδώ γαλακτοβιομηχανίας, η λιανική τιμή πώλησης
πολωνικού γιαουρτιού είναι περίπου 4 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή πώλησης
ελληνικού γιαουρτιού.



Στις πωλήσεις ψαριών, η κύρια καταναλωτική τάση συνίσταται στην προτίμηση φιλέτων
ψαριών χωρίς κόκαλα, είτε νωπών είτε κατεψυγμένων.



Στις πωλήσεις κρασιών, αν και η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι μικρή σε σχέση με τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (καθώς στην εγχώρια κατανάλωση προηγείται η βότκα και
ακολουθεί η μπύρα), οι πωλήσεις κρασιού αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο, με τα ελληνικά
κρασιά, παρά την αναμφισβήτητη ποιότητά τους, να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στις
εισαγωγές. Αυτό αποδίδεται, κυρίως, στη σημαντικά υψηλότερη τιμή τους (το 85% της
πολωνικής αγοράς λιανικής κινείται στην τιμή των 25 Ζλότυ δηλ. περίπου 6 Ευρώ) και στην
μικρή αναγνωρισιμότητά τους σε σχέση με ιταλικά, γαλλικά, αμερικανικά και ισπανικά
κρασιά.

Περισσότερες πληροφορίες ανά τομέα ενδιαφέροντος περιέχονται σε ενημερωτικά σημειώματα και
έρευνες αγοράς που αναρτώνται στον ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας http://agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/.
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6. Έργα - Προκηρύξεις
Προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών δημοσιεύονται στον ιστότοπο της αρμόδιας πολωνικής
αρχής Urzad Zamówien Publicznych www.uzp.gov.pl. Εκεί υπάρχει μηχανή αναζήτησης, που διευκολύνει
την αναζήτηση και ταξινόμηση των ανακοινώσεων. Οι σχετικές πληροφορίες είναι κατά κανόνα διαθέσιμες
στην πολωνική γλώσσα.
Οι μεγάλοι ΟΤΑ δημοσιεύουν σχετικές προκηρύξεις στους δικούς τους ιστοτόπους, ενώ διαγωνισμοί
προμηθειών με αξία που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύονται και στο
Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως TED (www.ted.europa.eu).
Ειδήσεις επιχειρηματικού / οικονομικού ενδιαφέροντος περιέχονται στα «Ενημερωτικά Δελτία» του
Γραφείου μας, που δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr.
7. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας-Εκδηλώσεις-Απήχηση
Κατά το 2017 το Γραφείο:
απάντησε σε 189 αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας ελληνικών επιχειρήσεων και σε άνω των 20
αιτημάτων πολωνικών επιχειρήσεων.
Είχε συναντήσεις με Έλληνες και Πολωνούς επιχειρηματίες για θέματα αμοιβαίας συνεργασίας, για
θέματα εγκατάστασης στην Πολωνία, επιχειρηματικής δράσης στην Πολωνία.
Παρενέβη σε υποθέσεις εμπορικών διαφορών μεσολαβώντας υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων
(τουλάχιστον 10 περιπτώσεις) ή συμβουλεύοντας καταλλήλως.
Υποστήριξε την οργάνωση της αποστολής του Δήμου Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε τη Βαρσοβία
με εκπροσώπους τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε
οργάνωσε συναντήσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με Πολωνούς επιχειρηματίες.(3/4)
Υποστήριξε την διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων
με Πολωνούς εισαγωγείς. Διοργανώτρια εταιρεία ήταν η North Events.(4/6)
Υποστήριξε την ημερίδα της εταιρείας Μουζενίδης και των εδώ συνεργατών της. Προλόγισε την
ημερίδα που διοργανώθηκε και συμμετείχε στην διοργάνωση συναντήσεων (4/4)
Συμμετείχε στη ημερίδα που διοργάνωσε το Enterprise Greece και το Επιμελητήριο Αργολίδας.
Ενημέρωσε ελληνικές εταιρείες για τις δυνατότητες εξαγωγών στην Πολωνία. Παρουσίασε την
πολωνική αγορά σε συνέδριο στο Ναύπλιο (διοργανωμένο από τα επιμελητήρια Πελοποννήσου) (2729/10)
Διοργάνωσε επιχειρηματικές συναντήσεις του κλάδου Τροφίμων μεταξύ ελληνικών εταιρειών και
Πολωνών δυνητικών αγοραστών που μετέβησαν στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα στο πλαίσιο του
προγράμματος που εκπόνησε το Enterprise Greece (7-12/5)
Συναντήθηκε με την εταιρεία Raben Logistics (2/10) και πρότεινε την διοργάνωση, από μέρους τους,
συναντήσεων ελληνικών επιχειρήσεων φρέσκων φρούτων με buyers από εδώ μεγάλες αλυσίδες.
Παρόλο που η εταιρεία υπήρξε θετική στην ανάληψη της δράσης, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από
ελληνικής πλευράς.
Διοργάνωσε, με την Περιφέρεια Κρήτης, αποστολή Πολωνών επιχειρηματιών στην Κρήτη για γνωριμία
με εταιρείες τροφίμων από την Κρήτη στην αποστολή συμμετείχαν και δημοσιογράφοι με μέριμνα και
οργάνωση του Γραφείου ΟΕΥ (22-28/10)
Συναντήθηκε με την πολωνική εταιρεία Impact που διοργανώνει εκθέσεις στον τομέα του Fintech και
βρίσκεται σε διαδικασία διοργάνωσης συνάντησης εταιρειών fintech από την Ελλάδα με την Εθνική
Τράπεζα Ελλάδος (23/10)
Στο πλαίσιο της επίσκεψης Γ.Γ. ΕΟΤ στην Πολωνία συμμετείχε στη διοργάνωση της τουριστικής
Έκθεσης TT Warsaw κυρίως μέσω του Πολωνικού Τουριστικού Επιμελητηρίου (22-24/11)
Υποστήριξε τη διοργάνωση της Έκθεσης τουρισμού και τροφίμων Grecka Panorama στη Βαρσοβία,
κυρίως στον τομέα των Β2Β συναντήσεων για εταιρείες τροφίμων (1-3/12)
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Συμμετείχε σε εκδήλωση προβολής τροφίμων και ποτών που διοργανώνει το πολωνικό Υπουργείο
Γεωργίας. Διοργάνωσε την προβολή ελληνικών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (με την
χρηματική υποστήριξη του ΕΟΤ) (19/12)
8. Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής
οικονομίας στην πολωνική αγορά
Κύριο εμπόδιο για την κατάκτηση περαιτέρω μεριδίων στην εδώ αγορά εκτιμούμε ότι αποτελεί η απουσία
εκδηλώσεων προβολής και δράσεων προώθησης, προϊόντων και υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
τον μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης (οι δέκα μεγαλύτερες πόλεις συγκεντρώνουν πληθυσμό περίπου
6,5 εκ. κατοίκων ή 17% του συνόλου),
το μεγάλο ποσοστό διακύμανσης στα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των 16
περιφερειών,
τη μεγάλη διαφορά στα επίπεδα ανάπτυξης της πρωτεύουσας Βαρσοβίας σε σχέση με τις
μικρότερες πόλεις,
το αναλογικά μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών κατοίκων που συγκεντρώνει η πρωτεύουσα Βαρσοβία
σε σχέση με τις υπόλοιπες πολωνικές πόλεις,
τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στην εδώ αγορά σε συγκεκριμένους κλάδους
(π.χ. τροφίμων),
τις συνεχείς εκδηλώσεις προβολής και υποστήριξης προϊόντων και υπηρεσιών από τις
ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα χώρες (π.χ. στα τρόφιμα Ιταλία, Ισπανία και στον τουρισμό
Τουρκία, Τυνησία),
το γεγονός ότι, όσον αφορά τα τρόφιμα, γερμανικά, πορτογαλικά και γαλλικά προϊόντα
υποστηρίζονται από την εδώ παρουσία γερμανικών, πορτογαλικών και γαλλικών Super Markets,
το γεγονός ότι οι διατροφικές συνήθειες των Πολωνών είναι διαφορετικές από αυτές των
μεσογειακών καταναλωτών,
τον πολύ μικρό αριθμό ελληνικών εστιατορίων, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να διοχετευθούν
ελληνικά τρόφιμα και κρασιά (στη Βαρσοβία λειτουργούν μόλις 6 εστιατόρια, ενώ στο σύνολο της
χώρας δεν υπερβαίνουν τα 30, τη στιγμή που π.χ. στη Γερμανία λειτουργούν περισσότερα από
3000),
θεωρούμε ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων σε σταθερή και μόνιμη βάση (π.χ. συμμετοχή σε Εκθέσεις,
δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ, προωθητικές ενέργειες στα Super Markets, γευσιγνωσίες προϊόντων κλπ.) θα
προσέφερε σημαντικό πλεονέκτημα και θα ενίσχυε την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Ελληνικές Αρχές
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Τηλ. Κέντρο (0048) 226229460, Fax (0048) 226229464, www.mfa.gr/warsaw , gremb.war@mfa.gr
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων: Τηλ. (0048) 226229466, www.agora.mfa.gr ,
ecocom-warsaw@mfa.gr
2. Πολωνικές Αρχές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.miir.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
www.mf.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
www.mpit.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
www.mos.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
http://mib.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
www.me.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
www.msport.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
www.minrol.gov.pl
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
www.mgm.gov.pl
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
www.nbp.pl
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
www.stat.gov.pl
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
www.paiz.gov.pl
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
www.arr.gov.pl
ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
www.knf.gov.pl
ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
https://uokik.gov.pl
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
www.ure.gov.pl
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.parp.gov.pl
3. Διεθνείς Οργανισμοί / στοιχεία για Πολωνία
World Bank www.worldbank.org.pl
European Bank of Reconstruction & Development www.ebrd.com/poland.html
OECD www.oecd.org/poland
IMF www.imf.org/external/country/POL/index.htm
EIB www.eib.org/projects/regions/european-union/poland/index.htm
EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat
4. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (KIG), Τηλ. (0048) 22 6309600, Fax (0048) 22 8274673,
www.kig.pl, E-mail: kig@kig.pl
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Τηλ. (0048) 22 5484999, Fax (0048)
22 5484998, www.pigeo.org.pl, E-mail: pigeo@pigeo.pl
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ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Τηλ. (0048) 22 8265536, Fax (0048) 22 8265536,
www.pit.org.pl, E-Mail: bwpit@pit.org.pl
5. Τράπεζες
PKO BANK POLSKI
BANK PEKAO

www.pkobp.pl
www.pekao.com.pl

6. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης
Polish Press Agency
www.pap.pl
Polskie Radio
www.thenews.pl
The Warsaw Voice
www.warsawvoice.pl
Warsaw Business Journal
www.wbj.pl
7. Ξενοδοχεία
HILTON
MARRIOTT
SHERATON
NOVOTEL
MDM HOTEL
MERCURE
WESTIN
REGENT
HAMPTON BY HILTON

www.warsaw.hilton.com
www.warsawmarriott.pl
www.sheraton.pl
www.novotel.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml
www.hotelmdm.com.pl
www.mercure.com/pl/hotel-3385-mercure-warszawa-centrum/room.shtml
www.westin.pl
www.regent-warsaw.com
www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-warsaw-city-centre

8. Ενδεικτικές τιμές συναλλάγματος / ανταλλακτήρια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ www.nbp.pl/homen.aspx?f=/kursy/ratesa.html
DIME KANTOR
www.dime.com.pl
KANTOR WYMIANY www.kantor-wiek.pl
BILION KANTOR
http://bilion.com.pl

