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 Πολωνική Οικονομία 
 
 
Αφίξεις τουριστών στην Πολωνία 
 
 Ο Πρόεδρος του Πολωνικού Οργανισμού 
Τουρισμού  δήλωσε ότι αναμένει το 2018 να 
καταγραφεί αριθμός  ρεκόρ σε αφίξεις τουριστών 
στην Πολωνία. Το περασμένο έτος, ο αριθμός των 
αφίξεων αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ την χώρα 
επισκέφθηκαν 18,3 εκατομμύρια τουρίστες. Ήδη, 
από το πρώτο εξάμηνο του 2018 αυξήθηκε ο 
αριθμός των ξένων τουριστών κατά 6,6%. Πλέον  
όλο και περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται  την 
Πολωνία όχι μόνο από τη Δυτική Ευρώπη αλλά και 
από άλλες χώρες του κόσμου. Πέρυσι, ο αριθμός 
των τουριστών από την Κίνα αυξήθηκε κατά σχεδόν 
55 % ενώ αυτών  από το Ισραήλ, κατά  50% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα 
αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην  βελτιωμένη 
πρόσβαση στις μεταφορές καθώς και από τις 
δραστηριότητες προώθησης του Πολωνικού 
Οργανισμού Τουρισμού. Αυτή η αύξηση οφείλεται 
στο ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη προώθηση  
της Πολωνίας στο Διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων 
ενημέρωσης και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο 
αριθμός των αφίξεων των ξένων τουριστών στην 
Πολωνία μπορεί να προσεγγίσει τα 19 εκατομμύρια 
το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ 
Στατιστικής Υπηρεσίας, περίπου 63,2 εκατομμύρια 
τουρίστες διανυκτέρευσαν στην Πολωνία τους 
πρώτους οκτώ μήνες του 2018, σε σύγκριση με 59,8 
εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Οι περισσότερες αφίξεις την 
χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον 
Αύγουστο προήλθαν από τη Γερμανία (1,3 εκατ.), 
τη Βρετανία (366,000) και την Ουκρανία (320,000). 
 
Εμβάσματα από το εξωτερικό 
 
Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 τα τραπεζικά 
εμβάσματα από πολίτες της Πολωνίας που ζουν και 
εργάζονται στο εξωτερικό ανήλθαν σε 3,9 
δισεκατομμύρια PLN (903,68 εκατομμύρια ευρώ) 
σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Πολωνίας . 
Ο αριθμός για το δεύτερο τρίμηνο είναι ο ίδιος 
όπως και για την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την NBP, τα 
περισσότερα χρήματα, όπως και στις 
προηγούμενες περιόδους, εμβάσθηκαν από 
εργαζόμενους στη Γερμανία, 1,5 δισεκατομμύρια 

PLN (348 εκατομμύρια ευρώ) και τη Μεγάλη 
Βρετανία 0,8 δισεκατομμύρια PLN (185 
εκατομμύρια ευρώ). Συνολικά, τα τραπεζικά 
εμβάσματά από αυτές τις δύο χώρες 
αντιπροσώπευαν το 58,2% όλων των 
εμβασμάτων. Τα εμβάσματα των 
μακροπρόθεσμων μεταναστών στη Μεγάλη 
Βρετανία μειώθηκαν, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι 
μετανάστες, κυρίως στη Γερμανία, αυξήθηκαν, 
σύμφωνα με την τράπεζα.  
 
Περιστολή της αλυσίδας τροφοδοσίας 
 
 Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (NCBR) 
και το Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Υποστήριξης 
(KOWR) υπέγραψαν συμφωνία βάσει της οποίας η 
Εθνική Τράπεζα θα παρέχει 11 εκατ. PLN (2,54 
εκατ. Ευρώ ) για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας 
τροφίμων που θα βελτιώσει την αγορά των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής περιορίζοντας 
την αλυσίδα τροφοδοσίας. Η συμφωνία 
υπογράφηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού 
προγράμματος Gospostrateg που στοχεύει στη 
στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης της Πολωνίας. Το έργο της KOWR είναι 
μια απάντηση στις απτές ανάγκες των πολωνών 
αγροτών και η εκτέλεσή του θα συμβάλει στην 
τόνωση της αγοράς και στην αύξηση της 
κερδοφορίας, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς. Η 
πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία 
αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής 
νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, και 
αναμένεται να καταστήσει την πώληση προϊόντων 
γρηγορότερη και φθηνότερη. Η πλατφόρμα 
προβλέπεται να ξεκινήσει το 2020. 
 
Πολωνία στην ευρωζώνη. 
 
 Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της 
αντιπολίτευσης, Civic Platform (PO, κ. Grzegorz 
Schetyna δήλωσε ότι το κόμμα του θα προτείνει 
την ένταξη της Πολωνίας στη ζώνη του ευρώ. "Θα 
προσφέρουμε στους Πολωνούς πολίτες ένα 
σχέδιο εισόδου στη ζώνη του ευρώ. Θα 
ξεκινήσουμε μια εθνική συζήτηση με στόχο να 
κερδίσουμε την ευρεία κοινωνική αποδοχή για 
μια τέτοια απόφαση", δήλωσε ο κ. Schetyna.  
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Έξοδος Ουκρανών εργατών από την Πολωνία 
 
 Η Ένωση Επιχειρηματιών και Εργοδοτών της 
Πολωνίας (ZPP) προειδοποίησε ότι μια εκροή 
Ουκρανών εργαζομένων στη Δύση είναι μια 
«πραγματική απειλή» για την πολωνική οικονομία 
που θα μπορούσε να κοστίσει στη χώρα το 1,6% 
του ΑΕΠ της. Το ZPP επέστησε την προσοχή στο 
γεγονός ότι χώρες όπως η Γερμανία ετοιμάζονται 
να ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους στους 
εργαζόμενους από τα Ανατολικά κράτη. Η Ένωση 
τόνισε στην ιστοσελίδα της ότι ο ρυθμός 
μετανάστευσης από την Ανατολή (Ουκρανία) προς 
την Πολωνία επιβραδύνεται σημαντικά.. Το ZPP 
υπογράμμισε ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να ανοίξει 
την αγορά της για εργαζομένους από χώρες εκτός 
της ΕΕ. Η γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί να 
αυξήσει την εισροή ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού και να την προσαρμόσει στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, με κύριο στόχο την 
εξασφάλιση εργαζομένων με επαγγελματικές 
δεξιότητες. Κατά το ZPP, η πολιτική αυτή της 
Γερμανίας αποτελεί απειλή για την πολωνική 
οικονομία. Θεωρεί ότι θα μπορούσε να αναγκάσει 
πολλούς εργαζόμενους από την Ουκρανία, που επί 
του παρόντος κατοικούν στην Πολωνία, να 
αποφασίσουν να μετακινηθούν στη Δύση. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ZPP, σε ένα 
μετριοπαθές σενάριο που υποθέτει την εκροή 
500.000 ουκρανών μεταναστών, η πιθανή ζημία 
στο πολωνικό ΑΕΠ μπορεί να φθάσει το 1,6% ή το 
ένα τρίτο της οικονομικής ανάπτυξης το 2017.  
 
Αύξηση τομέα οινοπαραγωγής 
 
Σημαντική αύξηση έχει παρατηρηθεί στην 
βιομηχανία οίνου της Πολωνίας κερδίζοντας όλο 
και μεγαλύτερη δημοτικότητα και φθάνοντάς σε 
υψηλότερα επίπεδα τιμών. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες εκτιμήσεις η Πολωνία διαθέτει ήδη 
περίπου 230 αμπελώνες. Η χώρα έχει 394 εκτάρια 
αμπελώνων και η παραγωγή κρασιού κατά την 
περίοδο 2017/2018 ήταν  5.207 εκατόλιτρα. 
Παρόλο την μεγάλη ανάπτυξη που παρατηρείται 
στον κλάδο η Πολωνία εξακολουθεί να βρίσκεται 
πίσω από την Ιταλία, η οποία παράγει 55 
εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου ετησίως και 
διαθέτει 900.000 εκτάρια αμπελώνων.  
 
 
 
 

Άμεσες πληρωμές σε Πολωνούς αγρότες 
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, ο π/ 
Υπουργός Γεωργίας κ.  Jan Krzysztof Ardanowski  
σχολίασε οι χαμηλότερες χρηματοδοτήσεις στην 
Πολωνία ήταν κάποτε δικαιολογημένες εξαιτίας 
του χαμηλότερου κόστους παραγωγής, αλλά οι 
δαπάνες αυτές δεν είναι πλέον χαμηλές.  Στη 
συζήτηση για την αναθεώρηση των γεωργικών 
επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ΕΕ 
2021-2027 ο π/Υπουργός θεωρεί πως τα ποσά δεν 
θα πρέπει να είναι μικρότερα της περιόδου 2014-
2020 και πως τα φυτοφάρμακα, τα καύσιμα και 
άλλα μέσα που συνδέονται με τη γεωργική 
παραγωγή βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τιμές οπότε 
δεν υπάρχει λόγος για τους πολωνούς αγρότες να 
λαμβάνουν χαμηλότερες άμεσες ενισχύσεις από 
τους συναδέλφους τους στη Δυτική Ευρώπη. Η 
Πολωνία προτίθεται να διαπραγματευθεί 
σθεναρά για την εξίσωση των άμεσων πληρωμών. 
 
Χρηματοπιστωτικός Τομέας 
 
 Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(KSF) πραγματοποίησε συνάντηση στην οποία 
συμμετείχαν μέλη όλων των οργάνων του δικτύου 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, δηλαδή η Εθνική 
Τράπεζα της Πολωνίας, η Πολωνική 
Χρηματοπιστωτική Εποπτική Αρχή, το Υπουργείο 
Οικονομικών και το Ταμείο Εγγυήσεων (BFG). Όλα 
τα μέλη προέβησαν σε δηλώσεις τονίζοντας πως 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Πολωνίας 
λειτουργεί με σταθερό και ασφαλή τρόπο και δεν 
διατρέχει κάποιον κίνδυνο. Κατά τη συνάντηση 
αναλύθηκε η κατάσταση των δύο τραπεζών Getin 
Noble Bank και  Idea Bank Η Επιτροπή 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία 
συστάθηκε το 2008, απαρτίζεται από τον 
κυβερνήτη της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, 
τον υπουργό Οικονομικών, τον επικεφαλής της 
Πολωνικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
και τον επικεφαλής του Ταμείου Τραπεζών 
Εγγυήσεων (BFG). Αυτή ήταν η πρώτη κοινή 
συνέντευξη τύπου που έλαβαν όλα τα τέσσερα 
μέλη της επιτροπής. 
 
Brain Drain στην Πολωνία 
 
Σύμφωνα με έκθεση για την εσωτερική 
μετανάστευση και την διαρροή ανθρώπινου 
κεφαλαίου της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Περιφερειών: το 2017, περίπου 580.000  Πολωνοί 
πολίτες υψηλής μόρφωσης έζησαν σε άλλη χώρα 
της ΕΕ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό 
μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Από τα 17 
εκατομμύρια Ευρωπαίων που άλλαξαν τη χώρα 
διαμονής τους, ένας στους τέσσερις (περίπου 4,2 
εκατομμύρια) είχε τριτοβάθμιο επίπεδο 
εκπαίδευσης.  Το μερίδιο των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης στους μετανάστες αυξάνεται 
διαχρονικά κατά την περίοδο 2014-2017. Σε 
απόλυτους αριθμούς, ο υψηλότερος αριθμός 
μεταναστών το 2017 ήταν από την Πολωνία 
(576.300 άτομα), τη Γερμανία (472.700) και τη 
Ρουμανία (467.500). Αυτές οι κινήσεις ευνόησαν τις 
βόρειες χώρες της ΕΕ (Σουηδία, Ιρλανδία, Εσθονία, 
Δανία και διάφορες περιφέρειες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο) . Οι λιγότερο ελκυστικές περιφέρειες για 
άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
εμφανίστηκαν ως επί το πλείστον στην Ιταλία. Οι 
συντάκτες της έκθεσης υπογράμμισαν ότι σε 
ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων έχει 
οδηγήσει σε σημαντική μετανάστευση του υψηλά 
μορφωμένου εργατικού δυναμικού τους και, ως εκ 
τούτου, στο φαινόμενο της διαρροής ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Οι κύριοι παράγοντες που ευνοούν τη 
μετανάστευση του εξιδεικευμένου εργατικού 
δυναμικού  είναι η  οικονομική ανάπτυξη, οι 
υψηλότεροι μισθοί, η κοινωνική ασφάλιση, το 
υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η πολιτισμική 
ομοιότητα, η ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και η ευημερούσα οικονομία γνώσης. 
Όλα αυτά οδηγούν στις παρακάτω αρνητικές 
επιπτώσεις της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου: 
έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, 
καθώς και δημοσιονομικές συνέπειες όπως η 
μείωση του φορολογικού εισοδήματος και εκείνων 
που σχετίζονται με την αγορά, όπως μειωμένη 
κατανάλωση, περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη 
και χαμηλότερη παραγωγικότητα. Από την άλλη 
πλευρά, τα θετικά αποτελέσματα για τις 
περιφέρειες υποδοχής περιλαμβάνουν οφέλη όπως 
αύξηση του δυναμικού καινοτομίας, οικονομική 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αύξηση 
της κατανάλωσης και ζήτησης υπηρεσιών (π.χ. 
στέγαση). 
 
Αύξηση συντάξεων 
 
Η αύξηση των συντάξεων κατά τουλάχιστον 70 PLN 
(16,3 ευρώ) είναι η υψηλότερη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή των τελευταίων ετών, δήλωσε ο 

πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki μετά την 
έγκριση του νομοσχέδιου για την αύξηση της 
συνταξιοδότησης και τα επιδόματα αναπηρίας το 
2019. Πρόσθεσε ότι το σύνολο του κόστους της 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής το 2019 θα φτάσει 
τα 8,4 δισ. PLN (1,96 ευρώ). Η πολωνική 
κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου που θα 
αυξήσει τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας 
κατά μέσο όρο 3,26%, αλλά όχι λιγότερο από PLN 
70 (16,3 ευρώ), από τον Μάρτιο του 2019. Επίσης, 
τα ελάχιστα επιδόματα σύνταξης και αναπηρίας 
για όσους δεν μπορούν να εργαστούν θα 
αυξηθούν στα 1100 PLN (256 ευρώ), αυξημένα 
κατά 25% σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τη 
δήλωση.  
 
Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
Αιολικά πάρκα  
 
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο ενεργειακής πολιτικής 
το Υπουργείο Ενέργειας δεν έχει σκοπό να 
προχωρήσει στην παύση λειτουργίας των 
αιολικών πάρκων. Το μερίδιό τους στον κλάδο της 
ενέργειας θα καθοριστεί από την αγορά, δηλαδή 
από την τιμή της ενέργειας. Ο στόχος του 
υπουργείου είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
υποδομές που θα μπορούν να υποστηρίξουν τον 
πολωνικό τομέα ενέργειας. Τέλος το υπουργείο 
ανέφερε ότι οι πλειστηριασμοί για αιολικά πάρκα 
στην ξηρά προγραμματίζονται για το επόμενο 
έτος. 
 
Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας ΗΠΑ 
 
Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Rick Perry 
επισκέφθηκε την Βαρσοβία στις 8 Νοεμβρίου τ.ε. 
και συναντήθηκε με τον ΠτΔ κ. Andrzej Duda και 
τον π/ ομόλογό του κ. K. Tchórzewski με την 
ευκαιρία της υπογραφής μακροχρόνιου (24 έτη) 
συμβολαίου παράδοσης Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) μεταξύ της π/PGNiG και της 
αμερικανικής Cheniere Marketing International.  
Από αμερικανικής πλευράς υπογραμμίστηκε η 
σημασία της συνεργασίας με την Πολωνία και πως 
ο τύπος του συμβολαίου που υπεγράφη 
διασφαλίζει την διαφοροποίηση πηγών για την 
Πολωνία και την Ευρώπη με απώτερο στόχο την 
ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και 
τονίστηκε η αντίθεση των ΗΠΑ στην κατασκευή 
του αγωγού φ.α. Nord Stream 2. Ο π/Υπουργός 
Ενέργειας αναφέρθηκε και στην πρόθεση της 
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π/PGNiG να υπογράψει ακόμα δύο συμβόλαια με 
αμερικανικές εταιρείες-προμηθευτές LNG. Ο δε 
διευθύνων σύμβουλος της PGNiG τόνισε πως τα 
συμβόλαια που υπογράφονται με αμερικανικές 
εταιρείες έχουν ένα κοινό σημείο: παρέχουν 20-
30% φθηνότερο αέριο από αυτό που προμηθεύεται 
η Πολωνία σήμερα από τη Ρωσία. Το συμβόλαιο 
που υπεγράφη προβλέπει αρχή παράδοσης LNG το 
2019 (έως το 2042). Ο π/ Υπουργός Ενέργειας 
αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόθεση της Πολωνίας 
να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό που θα 
αποτελέσει σημαντικό συστατικό του ενεργειακού 
μείγματος, κάτι που συζητήθηκε μεταξύ του 
αμερικανού Υπουργού κ. Perry και του π/ΠΘ κ. 
Morawiecki. 
 
Κόστος ενεργειακών επιλογών. 
 
 Η Πολωνία θα πρέπει να δαπανήσει 70 έως 100 δις 
PLN (16-23 δις ευρώ) και να εισάγει 13.000-15.000 
MW ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα 20 χρόνια 
για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών 
αναγκών της, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας κ. 
Krzysztof Tchórzewski. Στην ομιλία του ο υπουργός 
τόνισε ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξή των 
ενεργειακών στόχων που περιγράφονται στο 
σχέδιο της ενεργειακής πολιτικής της Πολωνίας 
χωρίς την συμβολή της ενέργειας που προέρχεται 
από τον άνθρακα. Τα επόμενα 20 χρόνια, η ζήτηση 
άνθρακα από την Πολωνία θα παραμείνει σε 
μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, πράγμα που απαιτεί 
επενδύσεις σε ορυχεία προκειμένου να 
περιορίσουν τις εισαγωγές άνθρακα, σύμφωνα με 
τον υπουργό. "Δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ο 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης χωρίς να 
διατηρηθεί ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας 
άνθρακα "Πρέπει να ξοδέψουμε από 70 
δισεκατομμύρια PLN έως 100 δις PLN (16-23 δις 
ευρώ) για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και 
να εξασφαλίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που 
απαιτείτε για την χώρα", δήλωσε ο Tchórzewski,  
Επίσης, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για 
ηλεκτρική ενέργεια τόσο από τα νοικοκυριά όσο 
και από την βιομηχανία, ενώ για την ικανοποίηση 
των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της χώρας 
απαιτούνται συνολικά 13.000-15.000 μεγαβάτ. 
 
 
 
 
 
 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
 
 Η εταιρία GreenWay ανακοίνωσε την Τρίτη στη 
Βαρσοβία την επέκταση της υποδομής φόρτισης 
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Πολωνία καθώς 
έλαβε χρηματοδότηση ύψους 70 εκατ. PLN (16 
εκατ. Ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το συνολικό κόστος της 
επένδυσης ανέρχεται σε 145 εκατ. PLN (34 εκατ. 
Ευρώ). Χάρη σε αυτή την επένδυση, τα επόμενα 
δύο έως τρία χρόνια, το δίκτυο της GreenWay θα 
έχει πάνω από 850 σταθμούς στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 630 
στην Πολωνία. Μια συνεργασία με έναν τέτοιο 
οργανισμό όπως η GreenWay ευνοείται από  
απόλυτα από  τη στρατηγική της  Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι είναι επίσης απαραίτητο να αρθούν 
άλλα εμπόδια στην ανάπτυξη της 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως τα 
υψηλά τιμολόγια διανομής στην Πολωνία. 
 
Δημιουργία Εθνικού Διαχειριστή Υπηρεσιών 
Cloud (υπολογιστικού νέφους) 
 
Το Πολωνικό Ταμείο Ανάπτυξης (PFR) υπέγραψε 
συμφωνία με την πολωνική τράπεζα PKO BP για 
τη δημιουργία ενός εθνικού φορέα παροχής 
υπηρεσιών cloud. Αυτό  σημαίνει παροχή 
φθηνότερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών από 
εκείνες που προσφέρουν οι μεγάλες ξένες 
εταιρείες. Η PKO BP και το PFR θα κατέχουν το 
50% των μετοχών της εταιρείας. Ο πρόεδρος του 
PFR εξέφρασε την ελπίδα ότι η δημιουργία ενός 
εθνικού φορέα cloud θα τονώσει την ανάπτυξη 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 
ολόκληρης της οικονομίας. Επί του παρόντος, οι 
υπηρεσίες cloud παρέχονται από ξένες  
επιχειρήσεις  των οποίων τα κέντρα δεδομένων 
βρίσκονται στο εξωτερικό, γεγονός που καθιστά 
το κόστος χρήσης των υπηρεσιών τους λιγότερο 
ελκυστικό για τον τομέα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Το PFR και η PKO BP θα είναι 
επίσης οι πρώτοι πελάτες της νέας αυτής 
εταιρίας. Ένας κατάλογος υπηρεσιών θα πρέπει 
να είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του 2019 και η νέα 
εταιρεία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως 
το 2020. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη με 
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και με 
εταιρείες που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή. 
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Το νέο κέντρο δεδομένων PKO BP θα ενσωματωθεί 
επίσης στο σύστημα. Οι αναλυτές της αγοράς 
εκτιμούν ότι μέχρι το 2020, η αξία των υπηρεσιών 
cloud στην ΕΕ θα υπερβεί τα 40 δισεκατομμύρια 
ευρώ.  
 
Διαδικτυακή διαφήμιση 
 
Η αξία της αγοράς διαδικτυακής διαφήμισης στην 
Πολωνία ενδέχεται να φθάσει το επίπεδο των 5,4 - 
5,6 δισ. PLN (1,25-1,3 δισ. Ευρώ) το 2019, σύμφωνα 
με τον οργανισμό IAB Polska (Interactive 
Advertising Bureau). Η εκτιμώμενη αγοραία αξία 
της διαδικτυακής διαφήμισης στην Πολωνία το 
2018 ανήλθε σε 4,6-4,8 δισεκατομμύρια PLN (1,07-
1,12 δισεκατομμύρια ευρώ). "Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις μας τα επόμενα τέσσερα χρόνια η 
αγορά διαδικτυακής διαφήμισης θα αυξηθεί κατά 
το ήμισυ και η αξία της στο τέλος του 2022 θα 
εκτιμάται σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 
(περίπου 6,43 δισεκατομμύρια PLN / 1,5 
δισεκατομμύρια ευρώ ). Η μεγαλύτερη αύξηση 
(περίπου 25,7%) αναμένεται στην διαφήμιση 
κινητών.  Μια μεγάλη πρόκληση για τις online 
καμπάνιες στην Πολωνία είναι επίσης το όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου 
που εμποδίζουν τις διαφημίσεις. Το πρακτορείο 
μέσων ενημέρωσης Starcom εκτιμά ότι στα τέλη 
του 2018 το μερίδιο του διαδικτύου στον κλάδο 
των μέσων ενημέρωσης θα ανέλθει στο 33,6%, 
σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2018, περίπου 191,7 εκατ. PLN (44,6 εκατ. Ευρώ) 
δαπανήθηκαν περισσότερο από το προηγούμενο 
έτος και η αξία των δαπανών για ολόκληρο το έτος 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 13,3%, σύμφωνα με 
την IAB Polska. 
 
 
 


