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Οικονομικοί Δείκτες 

 

Νέα στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 
Πολωνία 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας 
υιοθετεί νέα στρατηγική για την Πολωνία. Η 
μεταρρύθμιση της Υγείας, η μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η ενίσχυση της 
περιφερειακής σύγκλισης αποτελούν τις 
προτεραιότητες του νέου εξαετούς πλαισίου 
συνεργασίας - Country Partnership Framework 
(CPF). Η Παγκόσμια Τράπεζα σημείωσε πως η 
Πολωνία έχει επιτύχει υψηλό εισόδημα 
συνδυασμένο με αύξηση ευρείας βάσης της τάξεως 
του 3.5% που είχε θετικό αντίκτυπο στην γενική 
ευημερία. Ωστόσο, προσέθεσε, η αναπτυξιακή 
πορεία της Πολωνίας ενέχει κινδύνους: ένας στους 
τρεις θα είναι άνω των 65 ετών το 2030, κάποιες 
περιφέρειες είναι από τις 20 φτωχότερες της 
Ευρώπης και η χώρα περιέχει 33 από τις 50 
περισσότερο μολυσμένες πόλεις της Ευρώπης. Το 
εξαετές πλαίσιο επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματικότητα, 
πολιτική ανάπτυξης και αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι 
που ανακοινώθηκαν αφορούν σε: ανάπτυξη 
αποτελεσματικού συστήματος υγείας για την 
κοινωνία που γερνά με ταχείς ρυθμούς, ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμό της 
ανώτερης εκπαίδευσης, διευκόλυνση της 
περιφερειακής σύγκλισης, βελτίωση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της 
ατμοσφαιρικής ποιότητας σε αστικά κέντρα και 
προστασία από κλιματικά φαινόμενα. Το CPF 
προβλέπει μεγαλύτερη συμμετοχή του 
 International Finance Corporation (IFC), τμήματος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, που επικεντρώνεται 
στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Το IFC 
πρόκειται να εστιάσει στην ενδυνάμωση των 
τοπικών αγορών κεφαλαίου και την εξωστρέφεια 
των πολωνικών επιχειρήσεων.   
 

Πρόταση αύξησης κατώτατου μισθού 
Η κυβέρνηση πρότεινε την αύξηση του κατώτατου 
μισθού σε PLN 2,220 (EUR 518) το 2019 από 2,100 
(EUR 490) το 2018 σύμφωνα με δηλώσεις του 
Υφυπουργού Εργασίας κ. Stanisław Szwed.  
Το κατώτατο ωρομίσθιο θα αυξηθεί σε PLN 14.50 
(EUR 3.38) από PLN 13.70 (EUR 3.19). 

Η πρόταση συζητείται μεταξύ εκπροσώπων της 
εργοδοσίας και των συνδικάτων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου Κοινωνικού Διαλόγου. 
 

Πολωνική Οικονομία 

 

Νομοσχέδιο για Ειδικές Οικονομικές Ζώνες 
Κυρώθηκε από τον π/Κοινοβούλιο νόμος που 
μετατρέπει το σύνολο της πολωνικής επικράτειας 
σε Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) που ευνοεί 
φορολογικά μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις.  
Σήμερα η Πολωνία διαθέτει 14 ΕΟΖ που 
καλύπτουν 25.000 εκτάρια ήτοι 0.08% της 
συνολικής επικράτειας. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 
οι επενδυτές θα λαμβάνουν φοροελαφρύνσεις 
ανάλογα με τον τόπο της επένδυσης, τη φύση της 
και την ποιότητα των προσφερόμενων θέσεων 
εργασίας. Θα προτιμώνται επενδύσεις σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις με φθίνουσα οικονομική και 
κοινωνική εξέλιξη. Η νομική αυτή μεταρρύθμιση 
θα δώσει την δυνατότητα σε περισσότερες ΜΜΕ 
να επωφεληθούν των προνομίων των ΕΟΖ. Οι 
ΜΜΕ δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται ώστε να 
επενδύουν σε άλλη περιοχή από αυτή που 
εδρεύουν και επιχειρούν. Προ εικοσαετίας όταν 
ξεκίνησε το πρόγραμμα των ΕΟΖ στόχος ήταν η 
προσέλκυση επενδύσεων και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Σήμερα, σύμφωνα με το 
Υπουργείο Οικονομικών, στόχος είναι δημιουργία 
θέσεων υψηλής ποιότητας και μισθολογικής 
κλάσης. Γενικότερα, το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει 
σε εταιρείες να επενδύσουν λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και θα δώσει κίνητρα 
για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας στις περιφέρειες αυτές. Το 
προτιμησιακό καθεστώς που περιγράφει ο νόμος 
θα ισχύσει για περίοδο 10 με 15 έτη και δεν 
επηρεάζει τα ήδη αποκτηθέντα προνόμια του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου.   
 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιες 
προμήθειες  
Ο Π/Θ κ. Mateusz Morawiecki δήλωσε πως ο 
εκμοντερνισμός της Πολωνίας θα πρέπει να γίνει 
σε συνεργασία με πολωνικές εταιρείες και πως το 
σύστημα των δημόσιων προμηθειών θα πρέπει να 
μεταρρυθμιστεί ώστε να το επιτρέψει. Η δήλωσε 
έγινε στο πλαίσιο εγκαινιασμού προγράμματος 
 GovTech που θα προτείνει λύσεις εστιασμένες 
στην βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η 
δημόσια διοίκηση. Το ζητούμενο, κατά την 
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πολωνική κυβέρνηση, είναι η ενδυνάμωση και 
βελτίωση της συνεργασίας με εγχώριες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  του τομέα. 
Θεωρεί, επίσης, πως οι μεγάλοι διαγωνισμοί που 
αφορούν σε συστήματα πληροφορικής κερδίζονται 
από μεγάλες ξένες εταιρείες είτε από μεγάλες 
πολωνικές που συνεργάζονται με ξένες. Ο Π/Θ 
δήλωσε πως αναμένει να υπάρξει διάδραση μεταξύ 
του κράτους και των πολωνικών start-ups και ΜΜΕ 
προς όφελος του δημοσίου αλλά και των ίδιων των 
εταιρειών κάτι που σήμερα λείπει εξαιτίας των 
διαδικασιών δημοσίων προμηθειών που δεν 
ευνοούν τις ΜΜΕ.  
 
Θέση Πολωνίας για προϋπολογισμό 2021-2017 
Οι προτάσεις της Ε. Επιτροπής αναφορικά με τις 
αλλαγές στην πολιτική συνοχής και τον υπό 
σχεδίαση προϋπολογισμό 2012-2027 δεν 
θεωρούνται ικανοποιητικές από την Πολωνία 
σύμφωνα με δηλώσεις του ΠΘ κ. Morawiecki. Η 
πρόταση αναδιανομής των πόρων του ταμείου 
συνοχής για την Πολωνία προβλέπει 23% μείωση 
κονδυλίων σε σχέση με τον ισχύοντα 
προϋπολογισμό. Δεδομένου πως ο 
προϋπολογισμός θα μειωθεί λόγω της αποχώρησης 
του Η.Β. τα κ-μ θα πρέπει να αναμένουν μειώσεις, 
ωστόσο η Πολωνία υποστηρίζει πως θα πρέπει να 
παραμένει βασικός αποδέκτης των κονδυλίων 
συνοχής και πως δεν θα συναινέσει στην μείωση 
αυτή (Οι συνολικές μειώσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι 7% στα κονδύλια συνοχής και 5% 
στην ΚΑΠ).  Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες 
η Πολωνία θα λάβει EUR 64.4 δισ. για το διάστημα 
2021-2027. Η Πολωνία δαπανά τα κονδύλια 
συνοχής κυρίως σε υποδομές μεταφορών, 
καινοτομία, υποστήριξη επιχειρήσεων, 
περιβαλλοντική προστασία, παραγωγή ενέργειας 
και προγράμματα παιδείας και πολιτιστικά. Ο 
ΥΦΥΠΕΞ για Ευρωπαϊκά θέματα κ. Szymański 
δήλωσε πως η Πολωνία θα εμποδίσει αυτή την 
κατανομή και έκανε λόγο για σύμπραξη με άλλες 
χώρες (κυρίως ευρωπαϊκές) που θα εμποδίσουν και 
πιθανή απόφαση ενισχυμένης πλειοψηφίας. 
 
Προβλήματα για την μελλοντική εγκατάσταση 
δικτύου 5G στην Πολωνία 
Από τις εργασίες του πρόσφατου συνεδρίου 
"Impact 2018 - The Future of the Digital Economy" 
που διοργανώθηκε στην Πολωνία προκύπτει πως η 
εγκατάσταση δικτύου 5G στην Πολωνία θα 
αντιμετωπίσει προβλήματα. Η συζήτηση εστιάζεται 
στην πρόταση της Ε.Επιτροπής για εγκατάσταση 

δικτύου 5G στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και 
τις επικοινωνιακές αρτηρίες έως το 2025. Ο 
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Marek Zagórski 
δήλωσε πως το Υπουργείο του προετοιμάζει τη 
σχετική νομοθεσία και την στρατηγική εφαρμογής 
του δικτύου. Τόνισε πως το ζήτημα είναι 
“κοινωνικά ευαίσθητο” και πως χρειάζεται ευρύ 
φάσμα συχνοτήτων πράγμα που δεν είναι άμεσα 
εφαρμόσιμο στην Πολωνία καθώς χρήζει 
πολιτικής παρέμβασης. Το δίκτυο 5G αναμένεται 
να αλλάξει τα δεδομένα διότι θα επιτρέψει στις 
συσκευές να γίνουν ελαφρότερες και φθηνότερες 
καθώς μεγάλο τμήμα των υπολογισμών θα 
μεταφερθεί από τις συσκευές στο δίκτυο. 
 
Η Γερμανία κύριος εμπορικός εταίρος της 
Πολωνίας. 
Το γερμανικό μερίδιο στις πολωνικές εξαγωγές 
κατά την περίοδο Ιαν-Απριλίου ήταν 27.9% (27.4% 
την ίδια περίοδο το 2017) ενώ το μερίδιό της στις 
εισαγωγές μειώθηκε κατά 0.3% σε 22.5% 
σύμφωνα με την εδώ Στατιστική Υπηρεσία. Η 
Γερμανία αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο 
εισαγωγέα πολωνικών προϊόντων και έπονται η 
Τσεχία (6.3% μερίδιο το 2018), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (6,2%), την Γαλλία (5.8%) και την Ιταλία 
(4.6%).  
 
Τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην 
Πολωνία.  
Κατά τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Andrzej Bittel 
τα σημαντικότερα, υπό εξέλιξη,  έργα υποδομών 
στην Πολωνία είναι το ψηφιακό σύστημα 
επικοινωνιών για τους σιδηροδρόμους, ο 
Κεντρικός Λιμένας Μεταφορών και ο οδικός 
άξονας Via Carpathia.  
Το GSM-R ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών 
θεωρείται κορυφαίας σημασίας για το 
σιδηροδρομικό δίκτυο. Στα τέλη Μαρτίου 
υπεγράφη συμβόλαιο άνω των PLN 2 δισ. (EUR 
470 εκατ.) για την κατασκευή του συστήματος 
GSM-R το οποίο θα εγκατασταθεί σε 13.600 χλμ. 
σιδηροδρομικών γραμμών. Το σύστημα επιτρέπει 
την μετάδοση δεδομένων για την διεύθυνση της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Σιδηροδρομικού Ελέγχου ETCS level 2. 
Ο Κεντρικός Κόμβος (ΛΙμένας) Μεταφορών 
(Central Transportation Port CPK) θα 
κατασκευαστεί 45 χλμ. νοτίως της Βαρσοβίας 
παράλληλα του Α2 αυτοκινητοδρόμου (ανατολάς 
προς δυσμάς) κοντά στην πόλη Łódź. Πλησίον 
βρίσκεται μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή που 
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ενώνει τις δύο πόλεις. Ο κόμβος θα κατασκευαστεί 
σε χώρο 3.000 εκταρίων με στόχο να γίνει ένας από 
τα μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αεροδρομικούς 
κόμβους. Πέραν των αεροπορικών διασυνδέσεων 
θα προσφέρει και υπερ-ταχείες σιδηροδρομικές 
μεταφορές. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 
και θα εξυπηρετεί 45 εκατ. επιβάτες το χρόνο 
αρχικά και μετά την επέκτασή του άνω των 100 
εκατ. Το πρότζεκτ θα στοιχίσει PLN 30 δισ. έως PLN 
35  δισ. (EUR 7.08 δισ./ EUR 8.25 δισ.) μαζί με τον 
αυτοκινητόδρομο και σιδηροδρομική γραμμή. Ο δε 
άξονας Via Carpathia (θα ξεκινάει από την 
Λιθουανία και θα καταλήγει στην Ρουμανία, 
Βουλγαρία και Ελλάδα) θα διασχίσει την Πολωνία 
ανατολικά κοντά στις πόλεις Bialystok, Lublin και 
Rzeszow. 
 
Δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο 
Η Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας 
κα Jadwiga Emilewicz δήλωσε πως εξαγγελθέντες, 
από τις ΗΠΑ, δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο δεν 
αποτελούν άμεση απειλή για την πολωνική 
οικονομία. Οι π/ εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου 
δεν έχουν, μέχρι στιγμής, διαμαρτυρηθεί για τους 
δασμούς. Διαβεβαίωσε πως οι δασμοί δεν 
αποτελούν απειλή υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
συμπεριλάβουν τμήματα αυτοκινήτων τα οποία 
εξάγει η Πολωνία. Αναφορικά με τα πιθανά 
αντίμετρα, από ευρωπαϊκής σκοπιάς, δήλωσε πως 
η Πολωνία αντιτίθεται στην ανάληψη μέτρων 
‘εκδικητικών’, στάση η οποία δεν θα βοηθούσε, εν 
γένει, ούτε τα αμερικάνικά ούτε τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα. Αυτό που Πολωνία προτιμά να 
αποφύγει είναι η άρση των μέτρων κατά της 
Ρωσίας, ως πιθανή ευρωπαϊκή αντίδραση.  
 
Αύξηση εισαγωγών χάλυβα 
Η εισαγωγή προϊόντων χάλυβα στην Πολωνία έχει 
αυξηθεί δραματικά κατά τα τελευταία εξάμηνα. 
Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Χαλυβουργίας  (European 
Steel Association) προειδοποιεί για την αύξηση 
προϊόντων που θα κατευθυνθούν προς την 
Ευρωπαϊκή αγορά μετά την επιβολή δασμών από 
τις ΗΠΑ, οι Πολωνοί παραγωγοί υπολείπονται στον 
ανταγωνισμό με τον εισαγόμενο χάλυβα.  
ΟΙ χαλυβουργίες στην Πολωνία αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης, ειδικά 
για ενισχυμένες ράβδους. Η εισαγωγή τους 
αυξήθηκε 202.5% τον Ιανουάριο και 150.4% τον 
Φεβρουάριο. Ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 
4.9% και 16.9% αντίστοιχα. Οι εισαγωγές στην 

Πολωνία προέρχονται από την Λευκορωσία, 
Ουκρανία και Ρωσία.  
 
Ενέργεια – Περιβάλλον 

 

Εισαγωγές πετρελαίου 
Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Πολωνία 
το 2017  μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από 
το 2005, σύμφωνα με έκθεση της κεντρικής 
τράπεζας ενώ η προσπάθεια της Βαρσοβίας για 
διαφοροποίηση των ενεργειακών εισαγωγών 
συνεπάγεται επίσης την καταβολή υψηλότερων 
τιμών. Το ρωσικό πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 
76% όλων των αγορών πετρελαίου, από 96% το 
2012, καθώς οι κρατικές εταιρείες διύλισης PKN 
Orlen και Lotos αύξησαν τις αγορές πετρελαίου 
από άλλες πηγές εκτός της Ρωσίας. 
Η PKN Orlen υπέγραψε μακροπρόθεσμη 
συμφωνία σχετικά με την τακτική προμήθεια 
πετρελαίου με τη Saudi Aramco το 2016 και 
έκτοτε τόσο η PKN όσο και η Lotos αγόρασαν 
επίσης πετρέλαιο από το Ιράν και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αλλά η Πολωνία καταβάλλει ένα 
τίμημα για τη διαφοροποίησή της. Ενώ το κόστος 
του ρωσικού αργού τον Δεκέμβριο ήταν 59,70 
δολάρια το βαρέλι, το καζακικό πετρέλαιο ήταν 
60,20 δολάρια και το πετρέλαιο των ΗΠΑ 65,60 
δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με την έκθεση. 
Τα πολωνικά διυλιστήρια βασίζονται κυρίως σε 
ρωσικό πετρέλαιο που παραδίδεται μέσω αγωγών 
που κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 1960, 
αλλά πέρυσι στέλνονταν κάθε τρίτο βαρέλι 
πετρελαίου που εισάγεται, ανέφερε επίσης η 
έκθεση. 
 
Πρόγραμμα κατασκευής γεφυρών  "Bridges Plus" 
Η κυβέρνηση εκπόνησε πρόγραμμα κατασκευής 
22 γεφυρών σε ποτάμια στην επικράτεια της 
χώρας όπως ανακοίνωσε ο Π/Θ κ. Mateusz 
Morawiecki. Πρόκειται για τους ποταμούς Vistula, 
Oder, Bug, Pilica και Warta σε σημεία, βεβαίως, 
που απουσιάζουν συνδέσεις. Η επένδυση θα 
βοηθήσει, ως επί των πλείστων, τις μικρές 
πολωνικές πόλεις με στόχο την ανάπτυξή των. Ο 
Υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Jerzy 
Kwiecinski δήλωσε πως το πρόγραμμα 
κοστολογείται περίπου PLN 2.3 δισ. (EUR 534 
εκατ.) και θα εφαρμοστεί σε εννέα περιφέρειες, 
σε οκτώ ποταμούς με στόχο να ολοκληρωθεί το 
2025. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί κατά 
80% από την κεντρική κυβέρνηση ενώ τα 
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υπόλοιπα κονδύλια θα εκταμιευθούν από την 
αυτοδιοίκηση.  
 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

Νέα επένδυση της JAPAN TOBACCO 
Η Japan Tobacco International ανακοίνωσε πως 
πρόκειται να επενδύσει  USD 100 εκατ. στην 
Πολωνία για την παραγωγή PLOOM TECH 
(κάψουλες καπνού). Στο τέλος του έτους μία 
μονάδα 28.000 τ.μ. θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει 
παραγωγή. Η μονάδα θα είναι από τις μεγαλύτερες 
της JTI παγκοσμίως. Η JTI με την επένδυση αυτή θα 
υπερβεί τους 1.800 εργαζόμενους στην Πολωνία. 
Από το 2007 η JTI έχει επενδύσει άνω των  USD 800 
εκατ. στην Πολωνία. 
 
H Biedronka παραδίδει e-shopping 
Η αλυσίδα supermarket Biedronka,  η μεγαλύτερη 
αλυσίδα discount στην Πολωνία που ανήκει στον 
πορτογαλικό όμιλο Jeronimo Martins πρόκειται να 
παραδίδει προϊόντα μέσω e-shopping. Η Biedronka 
ξεκίνησε συνεργασία με την δανέζικη εταιρεία 
SwipBox (διακινητές κιβωτίων) για την θέση σε 
λειτουργία ευρύτατου δικτύου στα καταστήματα 
του ομίλου στην Πολωνία. 
 

 


