
1 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 

ΕΠΙ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
 
 

 

 
 

 
 

Συντάκτες  
Παντελής Γιαννούλης, Σύμβουλος Α’ ΟΕΥ  

Αδαμάντιος Καρυτιανός, Γραμματέας Β’ ΟΕΥ  
 

Βαρσοβία, Απρίλιος 2015 
 

 
  



2 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                                                                                                                                  
                    

 
                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
                                        ΠΟΛΩΝΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

Σελ. 
1. Στοιχεία Γεωγραφίας 4 
2. Πληθυσμός  4 
3. Πολιτικό Σύστημα-Πολίτευμα  

3.1 Xαρτογράφηση πολιτικού χώρου (πολιτικά κόμματα, συνδικάτα) 
5 
5 

4. Noμοθετική Εξουσία 7 
5. Εξωτερικές Σχέσεις 8 
     5.1 Πολωνία - Ευρωπαϊκή Ένωση 9 
     5.2 Συμμετοχή Πολωνίας σε Διεθνείς  Οργανισμούς  9 
     5.3 Διεθνείς Συμφωνίες  9 
     5.4 Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως  9 

            5.4.1 Τύπος  9 
         5.4.2 Ραδιοτηλεόραση  10 
 
                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

 

1.  Γενικά Στοιχεία  11 
  2.  Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  13 

3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 14 
     3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 16 
     3.2  Γεωργία/Αγροτική Παραγωγή 16 
     3.3  Βιομηχανία/Βιομηχανική Παραγωγή 21 
              Ενέργεια 24 
     3.4  Υπηρεσίες 27 
     3.5  Πληθωρισμός – Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση 28 
     3.6  Αγορά Εργασίας 28 
     3.7  Εξωτερικό Εμπόριο 32 

   4.  Κρατικός Προϋπολογισμός  36 
 5.Επενδύσεις 37 
   5.1. Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων 40 
 6.  Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον 40 
7.Τραπεζικός Τομέας-Χρήση/Επαναπατρισμός Κεφαλαίων-       

   Χρηματοδότηση 
44 

8. Χρηματιστήριο 48 
9.  Υποδομές-Μεταφορές  49 
10.  Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  49 

     11.  Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης  50 
 
                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 
 

51 
 
                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΟΛΩΝΙΑΣ  

 
 

52 
1. Διμερείς Συμφωνίες 52 
2. Διμερές Εμπόριο  52 



3 
 

  2.1  Εντοπισμός ελληνικών προϊόντων με προοπτικές αύξησης 
εξαγωγών  

 2.2 Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών 

56 
 

56 
3. Επενδύσεις  57 
4.   Τουρισμός     57 
5.   Τομείς Συνεργασίας  59 
6.   Έργα-Προκηρύξεις  60 
7.   Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας-Εκδηλώσεις-Απήχηση 61 
8.   Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση της   
      εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας στην αγορά 

 
61 

 
                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ E 
                                           ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 
63 

 
 
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

64 
 

 



4 
 

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 
- Γκτανσκ (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%). 

 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βαρσοβία
http://en.wikipedia.org/wiki/Kraków
http://en.wikipedia.org/wiki/Łódź
http://en.wikipedia.org/wiki/Wrocław
http://en.wikipedia.org/wiki/Poznań
http://en.wikipedia.org/wiki/Gdańsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Szczecin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
http://en.wikipedia.org/wiki/Lublin_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Katowice
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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 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 2010, Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Μπρόνισλαβ Κομορόβσκι (Bronisław 
Komorowski), ο οποίος εξελέγη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με ποσοστό 
53% (επόμενες Προεδρικές εκλογές: Μάϊος 2015). Πριν την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα, 
ο κ. Komorowski ήταν βουλευτής του μετριοπαθούς κεντροδεξιού κόμματος Platforma 
Obywatelska / PO (Civic Platform), που ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, Πρωθυπουργός είναι η κα Εύα Κόπατς (Ewa Bożena 
Kopacz), που διαδέχθηκε τον κ.Ντόναλντ Τούσκ (Donald Tusk), ο οποίος μετά από επτά 
έτη πρωθυπουργικής θητείας (2007-2014) εξελέγη στο αξίωμα του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Αύγουστο του 2014. Η κα Kopacz ηγείται του μετριοπαθούς 
κεντροδεξιού κόμματος (μέλος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
στο Ευρ. Κοινοβούλιο) PO / Platforma Obywatelska (Civic Platform), που πλειοψήφησε 
στις βουλευτικές εκλογές του 2011, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση (επόμενες βουλευτικές εκλογές: 4ο τρίμηνο 2015). Η σημερινή κυβέρνηση 
Kopacz στηρίζεται στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία που σχηματίζουν οι βουλευτές του 
ΡΟ και του κεντρώου PSL. Στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται το 
συντηρητικό PiS. 

Σημειώνεται ότι το σημερινό πολιτικό σκηνικό διαφέρει από τον συσχετισμό δυνάμεων 
που προέκυψε από τις γενικές εκλογές της 9ης Οκτωβρίου 2011, καθώς στο διάστημα που 
μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα έλαβαν χώρα μετακινήσεις βουλευτών, γερουσιαστών 
και ευρωβουλευτών, μετασχηματισμοί, διασπάσεις υφιστάμενων κομμάτων αλλά και 
ιδρύσεις νέων κομμάτων. 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα σημαντικότερα πολιτικά κόμματα είναι τα εξής: 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόεδρος_της_Δημοκρατίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Εκτελεστική_εξουσία
http://el.wikipedia.org/wiki/��υβέρνηση
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νομοθετική_εξουσία&action=edit&redlink=1
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Κόμμα Ακρωνύμιο Επικεφαλής 
Ιδεολογικός 

προσανατολισμός 

Platforma Obywatelska (Civic 
Platform) 

PO Ewa Kopacz Κεντροδεξιό 

Prawo i Sprawiedliwość (Law 
and Justice) 

PiS Jarosław 
Kaczyński 

Συντηρητικό 

Polskie Stronnictwo Ludowe 

(Polish People’s Party) 

PSL Janusz 
Piechociński 

Κεντρώο 

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 

(Democratic Left Alliance) 

SLD Leszek Miller Κεντροαριστερό 

Twój Ruch (Your Movement) TR Janusz Palikot Φιλελεύθερο 

Solidarna Polska (United 
Poland) 

SP Zbigniew Ziobro Κεντροδεξιό 

Polska Razem (Poland 
Together) 

PRJG Jarosław Gowin Κεντροδεξιό 

Kongres Nowej Prawicy 
(Congress of the New Right) 

KNP Michał Marusik Δεξιό 

Partia Zieloni (The Greens) Zieloni Agnieszka 
Grzybek, Adam 

Ostolski 

Οικολογία 

Socjaldemokracja Polska 
(Social Democracy of Poland) 

SDPL Wojciech 
Filemonowicz 

Κεντροαριστερό 

Prawica Rzeczypospolitej 
(Right Wing of the Republic) 

Prawica Marek Jurek Δεξιό 

Unia Pracy (Labor United) UP Waldemar 
Witkowski 

Κεντροαριστερό 

Παράλληλα, τα εργατικά συνδικάτα κατέχουν ξεχωριστή θέση στην αρχιτεκτονική του 
εθνικού συστήματος συγκέντρωσης και 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 παραπάνω οργανώσεις είναι μέλη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων (ETUC). Επίσης, συνεργάζονται με ομόλογες οργανώσεις στο πλαίσιο της 
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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.). 

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 της Τριμερούς Επιτροπής Κοινωνικών και 
Οικονομικών υποθέσεων, στην οποία εκπροσωπούνται η Κυβέρνηση, οι εργοδοτικές 
οργανώσεις και τα συνδικάτα των εργαζομένων. 

 

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. Στην περίπτωση της Γερουσίας, 
η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με 100 
μονοεδρικές περιφέρειες. 

Στις γενικές εκλογές της 9ης Οκτωβρίου 2011, στις οποίες ψήφισαν περίπου 15 εκ. 
πολίτες, εξέλεξαν βουλευτές/γερουσιαστές τα ακόλουθα κόμματα: 

 Το μετριοπαθές κεντροδεξιό (μέλος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος στο Ευρ. Κοινοβούλιο) PO έλαβε το 39,18% των έγκυρων ψήφων και 
εξέλεξε 207 Βουλευτές και 63 Γερουσιαστές. 

 Το συντηρητικό (μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών & 
Μεταρρυθμιστών) PiS έλαβε το 29,89% των έγκυρων ψήφων και εξέλεξε 157 
Βουλευτές και 31 Γερουσιαστές. 

 Το φιλελεύθερο RP / Ruch Palikota (Palikot’s Movement) έλαβε το 10,02% των 
έγκυρων ψήφων και εξέλεξε 40 Βουλευτές και κανέναν Γερουσιαστή. 

 Το κεντρώο (μέλος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος) PSL 
έλαβε το 8,36% των έγκυρων ψήφων και εξέλεξε 28 Βουλευτές και 2 Γερουσιαστές. 

 Το κεντροαριστερό (μέλος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος) SLD έλαβε το 8,24% των έγκυρων ψήφων και εξέλεξε 27 Βουλευτές και 
κανέναν Γερουσιαστή. 

 Έναν Βουλευτή εξέλεξε η γερμανική μειονότητα (με ειδικές διατάξεις) με 0,20% των 
εγκύρων ψηφοδελτίων, ενώ εξελέγησαν και 4 ανεξάρτητοι Γερουσιαστές.  

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, το σημερινό πολιτικό σκηνικό διαφέρει από τον συσχετισμό 
δυνάμεων που προέκυψε από τις γενικές εκλογές της 9ης Οκτωβρίου 2011, καθώς εν τω 
μεταξύ έλαβαν χώρα μετακινήσεις βουλευτών, γερουσιαστών και ευρωβουλευτών, 
μετασχηματισμοί, διασπάσεις και ιδρύσεις κομμάτων. 

Έτσι, στις 17 Μαρτίου 2015 η σύνθεση της Δίαιτας και της Γερουσίας είχε ως εξής: 
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 Δίαιτα: PO 202 βουλευτές, PiS 132, PSL 39, SLD 34, SP 15, RP 11, ανεξάρτητοι 
βουλευτές δηλ. μη ανήκοντες σε συγκροτημένη κοινοβουλευτική ομάδα 27 (εκ των 
οποίων 1 της γερμανικής μειονότητας). 

 Γερουσία: PO 61 γερουσιαστές, PiS 32, PSL 2, SP 1, ανεξάρτητοι  4. 

 

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 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. 
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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 (2015), 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 ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αποδοχής της Ε.Ε. από 
τους πολίτες, ενώ η Κυβέρνηση ακολουθεί φιλοευρωπαϊκή πολιτική. 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. 

 

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” (Murator), 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”. 

http://www.traktaty.msz.gov.pl/
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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 25 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. Περίπου 6 
εκατομμύρια διαθέτουν σταθερή ευρυζωνική σύνδεση και σχεδόν 19 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 2014]: 

 TVP1 (δημόσιος, TVP, 12,27%) 

 Polsat (ιδιωτικός, Polsat, 11,84%) 

 TVN (ιδιωτικός, ΙΤΙ και από το 2015 Scripps Networks Interactive, 11,68%) 

 TVP2 (δημόσιος, TVP, 9,41%) 

 TVN7 (ιδιωτικός, ΙΤΙ και από το 2015 Scripps Networks Interactive, 3,53%) 

 TV Puls (ιδιωτικός, Dariusz Dąbski, 3,11%) 

 TVN24 (ιδιωτικός, ΙΤΙ και από το 2015 Scripps Networks Interactive, 2,99%) 

 TVP Info (δημόσιος, TVP, 2,86%) 

 TV4 (ιδιωτικός, Polsat, 2,68%) 

 Polsat 2 (ιδιωτικός, Polsat, 1,68%) 

 Puls 2 (ιδιωτικός, Dariusz Dąbski, 1,52%) 

 TVP Seriale (δημόσιος, TVP, 1,44%) 

 TTV (ιδιωτικός, ΙΤΙ και από το 2015 Scripps Networks Interactive, 1,30%). 

 TVP Regionalna (δημόσιος, TVP, 1,09%) 

 Polsat News (ιδιωτικός, Polsat, 1,08%) 

Έτσι, οι όμιλοι με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι ο δημόσιος TVP, και οι ιδιωτικοί ΙΤΙ  και 
POLSAT. 

http://www.scrippsnetworksinteractive.com/
http://www.scrippsnetworksinteractive.com/
http://www.scrippsnetworksinteractive.com/
http://www.scrippsnetworksinteractive.com/
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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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

 

1. Γενικά Στοιχεία 

Μετά από μια περίοδο σταθερά υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, η πολωνική 
οικονομία δοκιμάστηκε μεν 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 μεγάλο ύψος ξένων επενδύσεων οι οποίες και 
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, ενώ το 2014 ανήλθε στα 44.000 Ζλότυ. Το 2004, ο μέσος 
μηνιαίος μικτός μισθός ήταν 2.377 Ζλότυ, ενώ το 2015 είναι 3.980 Ζλότυ. Ο κατώτατος 
μισθός αυξήθηκε από τα 824 Ζλότυ (2004) στα 1.750 Ζλότυ (2015). Το προσδόκιμο ζωής 
αυξήθηκε από τα 75 (2004) στα 77 (2014) έτη. Η  αξία του αποθέματος των ΑΞΕ στη χώρα 
ήταν 46 δισ. Ευρώ το 2003, 63 δισ. το 2004 και 160 δισ. το 2013. Στην αγορά εργασίας, το 
2003 το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,8%, ενώ το 2014 ήταν 9%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
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από τα 37 δισ. Ευρώ το 2003 στα 163 δισ. το 2014 και οι εισαγωγές από τα 46 δισ. (2003) 
στα 165 δισ. (2014). 

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, 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. 
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2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 2012 2013 2014 

ΑΕΠ 
(ονομαστικό) 

€ 386,1 δισ. € 395,9 δισ. € 412,2 δισ. 

ΑΕΠ (μεταβολή 
%) 

1,8% 1,7% 3,3% 

Κατά Κεφαλήν 
ΑΕΠ 

€ 10.000 € 10.300 € 10.700 

Ανεργία (%) 10,1% 10,3% 9,1% 

Πληθωρισμός 
(%) 

3,7% 0,8% 0,1% 

Εξαγωγές € 143,45 δισ. € 154,99 δισ. € 163,12 δισ. 

Εισαγωγές € 154,04 δισ. € 156,97 δισ. € 165,57 δισ. 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

-10,59 δισ. Ευρώ -1,98 δισ. Ευρώ -2,45 δισ. Ευρώ 

Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-13,69 δισ. Ευρώ -5,25 δισ. Ευρώ -5,34 δισ. Ευρώ 

ΑΞΕ στη χώρα  

(FDI stock) 

€ 178,25 δισ. € 160,48 δισ. (αναμένεται η 
δημοσίευση 

επικαιροποιημένω
ν στοιχείων) 

ΑΞΕ χώρας σε 
υπόλοιπο κόσμο  

(FDI stock) 

€ 43,49 δισ. € 20,65 δισ. (αναμένεται η 
δημοσίευση 

επικαιροποιημένω
ν στοιχείων) 

Δημοσιονομικό 
Ισοζύγιο (% 
ΑΕΠ) 

-3,7% -4,0% -3,6% 

Δημόσιο Χρέος  

(% ΑΕΠ) 

54,4% 55,7% 48,6% 

Εξωτερικό Χρέος  

(% ΑΕΠ) 

70,3% 69,2% (αναμένεται η 
δημοσίευση 

επικαιροποιημένω
ν στοιχείων) 

Συναλλαγματικά 
Διαθέσιμα 

€ 82,57 δισ. € 77,14 δισ. € 82,64 δισ. 

 

Πηγές:  

EUROSTAT (ESA 2010),  Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), 
Πολωνική Κεντρική Τράπεζα (NBP) 
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3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

Όπως σημειώνεται στην «Έκθεση για την Πολωνική Οικονομία 2015» (26.02.2015) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECOFIN) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πολωνία έχει αντιμετωπίσει, μέχρι στιγμής, επιτυχώς την 
οικονομική κρίση και τα επακόλουθά της. Στο διάστημα 2008-2015 το πραγματικό ΑΕΠ 
έχει μεγεθυνθεί συνολικά κατά 19%, που αποτελεί επίδοση χωρίς προηγούμενο στην ΕΕ 
(σ.σ. στο διάστημα 1991-2008, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ήταν 4,6%). Το 2014, η 
οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε μετά από την πρόσκαιρη επιβράδυνση της 
προηγούμενης διετίας, καθώς η εγχώρια ζήτηση τονώθηκε (+4,2%, έναντι +0,2% το 2013 
και -0,4% το 2012), καταλαμβάνοντας τη θέση της ατμομηχανής της οικονομικής 
ανάπτυξης, διαδεχόμενη σε αυτόν τον ρόλο τις καθαρές εξαγωγές.  

Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο βραχυπρόθεσμα, 
χάρις στην ενισχυμένη απασχόληση και την αύξηση των πραγματικών αμοιβών. Η 
συνεχιζόμενη ενίσχυση της τραπεζικής ρευστότητας σε συνδυασμό με τη μείωση του 
κόστους χρηματοδότησης και την αύξηση των περιθωρίων κέρδους αναμένεται να 
ευνοήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες όμως εξακολουθούν να παρεμποδίζονται 
από ανεπάρκειες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ώθηση αναμένεται να δοθεί το 2015 
και στις δημόσιες επενδύσεις, με την έναρξη υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Το 2014 καταγράφηκε σημαντική 
μείωση της ανεργίας, ενώ ο δείκτης απασχόλησης βελτιώθηκε σημαντικά χάρις στην 
αύξηση της απασχόλησης και την ασθενική δημογραφική εξέλιξη. Όπως και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, οι πληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν το 2014 και αναμένεται να αυξηθούν 
ελαφρώς το 2015. 

Στην ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι: 

- Μολονότι τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται σταδιακά, ορισμένες δομικές 
προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται, ειδικά όσον αφορά την αποδοτικότητα 
των δημοσίων δαπανών και τη φορολογική συμμόρφωση. Το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης κινείται πτωτικά (3,6% του ΑΕΠ το 
2014 και πιθανώς λίγο κάτω από 3% το 2015). Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία 
συνεχίζουν να αυξάνονται. Η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης 
χρειάζεται να βελτιωθεί, ενώ η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
έχει επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα. 

- Μολονότι η απασχόληση κινείται αυξητικά στο διάστημα από το 2007 μέχρι 
σήμερα, η πολωνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αρκετές 
διαρθρωτικές αδυναμίες. Εκτός από τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές 
προκλήσεις, η Πολωνία έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η περιορισμένη 
συμμετοχή ορισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας, ο κατακερματισμός της 
αγοράς εργασίας και η γεωγραφική κινητικότητα. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
εγγυάται – στον επιθυμητό βαθμό – την αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης 
δεξιοτήτων, ούτε τη δυνατότητα επανόδου των μεγαλύτερων σε ηλικία 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους. Το 
ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά έχει μειωθεί 
σημαντικά τα τελευταία έτη. 

- Οι καλές πολωνικές οικονομικές επιδόσεις των τελευταίων 25 ετών στηρίχθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό στο ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, ενώ η χώρα δεν έχει 
ολοκληρώσει τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας της προς κλάδους 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στροφή που θα προϋπέθετε την ενίσχυση της 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_en.pdf
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καινοτομίας, της Έρευνας & Ανάπτυξης, της επιστημονικής αριστείας και της 
συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. 

- Η ανάπτυξη ευνοείται από την εισροή ευμεγέθων επενδύσεων, παρεμποδίζεται 
όμως από ανεπάρκειες των δικτύων μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Ο σιδηροδρομικός κλάδος χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, ενώ 
η κάλυψη της επικράτειας από ευρυζωνικές συνδέσεις internet χρειάζεται να 
διευρυνθεί. Η οικονομία παραμένει εξαρτημένη από τη χρήση άνθρακα (ως καύσιμη 
ύλη) και τα περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας 
είναι σημαντικά. 

- Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
βαρών και αγκυλώσεων σε τομείς όπως η φορολογία ή η χορήγηση οικοδομικών 
αδειών. Το τεράστιο εθνικό δίκτυο οργανισμών που συνδιαμορφώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει κατακερματισμένο, αναποτελεσματικό και 
υπερβολικά εξαρτημένο από τη στήριξη του Δημοσίου, ενώ η μετάβαση της 
δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή δεν έχει συντελεστεί στον επιθυμητό 
βαθμό. Η απελευθέρωση της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών έχει προχωρήσει 
αρκετά και πρόκειται να διευκολύνει την άσκηση επιχειρηματική δραστηριότητας 
και να αναβαθμίσει την παραγωγικότητα της οικονομίας. 

Το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε το 2014 κατά 3,3% (μετά από μεγέθυνση 1,7% το 2013 
και 1,8% το 2012), κυρίως χάρις στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση 
αυξήθηκε (3,0% το 2014 έναντι 1,0% το 2013 και 0,9% το 2012) χάρις στην τόνωση της 
απασχόλησης και την αύξηση των πραγματικών αμοιβών, ενώ ο αντίκτυπος της ρωσο-
ουκρανικής κρίσης στην καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών ήταν υπήρξε 
μικρότερος του αναμενομένου. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων ανέκαμψαν, κυρίως λόγω 
της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το 2014 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 4,8% (έναντι 5,0% το 2013 και 4,3% το 2012), ενώ οι εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9% (έναντι 1,8% το 2013 και -0,6% το 2012).  

Επίσης, το 2014, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν της τάξης του 
1,3% του ΑΕΠ (έναντι 1,5% το 2013 και 3,8% το 2012), η ανεργία περιορίστηκε στο 9,1% 
(από 10,3% το 2013 και 10,1% το 2012) και ο πληθωρισμός (ΕΔΤΚ/HICP) στο 0,1% (από 
0,8% το 2013 και 3,7% το 2012). Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γενικής 
Κυβέρνησης ανήλθε στο 3,6% του ΑΕΠ (έναντι 4,0% το 2013 και 3,7% το 2012) και το 
χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο 48,6% (έναντι 55,7% το 2013 και 54,4% το 2012). 

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, τα μεν δημόσια έσοδα επρόκειτο να ανέλθουν το 2014 
στα 277,78 δισ., οι δε δαπάνες στα 325,28 δισ. Ζλότυ., δημιουργώντας έτσι έλλειμμα αξίας 
47,5 δισ. Ζλότυ (~11,5 δισ. Ευρώ). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν τελικώς μικρότερο από 30 δισ. Ζλότυ. Η 
διαφορά μεταξύ της προϋπολογισθείσας αξίας και της τελικής αξίας του ελλείμματος 
αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων κατά 5 δισ. και στη μείωση των δαπανών κατά 12 
δισ. Ζλότυ. 

Στον τομέα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων καταγράφηκαν εισροές 2,2 δισ. Ευρώ το 2013 
και 4,71 δισ. Ευρώ το 2012, ενώ το 2014 – για το οποίο δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη 
επίσημα στοιχεία – εκτιμάται ότι οι εισροές κυμάνθηκαν στο επίπεδο των εισροών του 
2013.  
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3.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις (CIA World Factbook), η διάρθρωση του πολωνικού ΑΕΠ έχει ως 
εξής: γεωργία 4%, βιομηχανία 33,3% και υπηρεσίες 62,7%, ενώ το απασχολούμενο 
εργατικό δυναμικό ανά κλάδο έχει ως εξής: 12,9% στη γεωργία, 30,2% στη βιομηχανία και 
57% στις υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αξία του μεν ονομαστικού ΑΕΠ 
ανήλθε το 2014 στα 412,2 δισ. Ευρώ, του δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 10.700 Ευρώ. Το 
πολωνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου, 
αφού, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (2014), αντιστοιχεί στο 67% αυτού (έναντι 
43% το 1995 και 48% το 2000). Σημαντικές εισοδηματικές αποκλίσεις παρατηρούνται 
μεταξύ της περιφέρειας της «πλούσιας» Βαρσοβίας, των καλύτερα συνδεδεμένων με την 
υπόλοιπη Ε.Ε. δυτικών περιφερειών και των φτωχότερων ανατολικών περιφερειών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (ΑΕΠ/κεφαλή εκφραζόμενο σε όρους αγοραστικής 
δύναμης, 2012), η μοναδική πολωνική περιφέρεια η οποία βρίσκεται στα επίπεδα του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, είναι αυτή της Mazowieckie (102%) - περιφέρεια της 
πρωτεύουσας Βαρσοβίας-. Οι υπόλοιπες 15 πολωνικές περιφέρειες υστερούν σημαντικά 
του μ.ό της Mazowieckie, καθώς 3 περιφέρειες βρίσκονται μεταξύ 65-70% του κοινοτικού 
μέσου όρου, 7 περιφέρειες βρίσκονται μεταξύ 52-60% του κοινοτικού μ.ό., ενώ 5 
πολωνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται στις φτωχότερες της Ευρώπης καθώς τα 
επίπεδα ανάπτυξής τους βρίσκονται μεταξύ 42-50% του κοινοτικού μ.ό. (Warminsko 
Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie,  Swietokrzyskie και Podlackie, όλες στα ανατολικά της 
χώρας).  

Η αξία των μεταναστευτικών εμβασμάτων (μόνο μέσω του τραπεζικού συστήματος) από 
το εξωτερικό στην Πολωνία ανήλθε το 2014 στα 4 δισ. Ευρώ, έναντι 4,1 δισ. το 2013. 
Υπολογίζεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια 2,6 εκ. Πολωνοί μετανάστες έχουν στείλει στη 
χώρα τους περίπου 40 δισ. Ευρώ.  

 

3.2. Γεωργία / Αγροτική Παραγωγή 

Η αγροτική οικονομία συμβάλλει κατά 4% στη δημιουργία του πολωνικού ΑΕΠ και 
απασχολεί σχεδόν 13% του συνολικού εργατικού δυναμικού. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το 2013 η συνολική έκταση της 
αρόσιμης γης άγγιξε τα 14,6 εκ. εκτάρια (146.000 τ.χλμ.). 

Οι Πολωνοί αγρότες (καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι) δραστηριοποιούνται κατά κανόνα σε 
μικρές εκτάσεις γης. Περισσότερα από τα μισά αγροκτήματα παράγουν τα διάφορα 
προϊόντα για δική τους αποκλειστική ή σχεδόν αποκλειστική χρήση, συμβάλλοντας έτσι 
στον περιορισμό των οικογενειακών δαπανών διαβίωσης. Αυτές οι (συνήθως μικρές) 
εκμεταλλεύσεις κάνουν, ως επί το πλείστον, χρήση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής 
και περιορισμένη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών βιομηχανικής 
παραγωγής. Η διαδικασία εκσυγχρονισμού του κλάδου (μέθοδοι παραγωγής, εξωστρεφής 
προσανατολισμός κλπ.), που άρχισε τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να συνεχιστεί και τα 
επόμενα έτη. 

Παράγοντες όπως το έδαφος, το κλίμα και οι τοπικές παραδόσεις συνδιαμορφώνουν τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγροτικής εκμετάλλευσης και προσδιορίζουν το 
αντικείμενο στο οποίο επικεντρώνει τη δραστηριότητά της. Στην κεντρική, ανατολική και 
βόρεια Πολωνία καλλιεργούνται κυρίως πατάτες και σίκαλη, ενώ υπάρχουν και πολλά 
βοσκοτόπια. Οπωρώνες και φρούτα του δάσους συναντά κανείς κυρίως στις περιφέρειες 
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Μazowieckie, Lubelskie, Wielkopolskie και Łódzkie. Δημητριακά και ζαχαρότευτλα 
καλλιεργούνται στα νοτιοανατολικά και στα δυτικά της χώρας. Βοοειδή εκτρέφονται 
κυρίως στις περιφέρειες Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie και 
Wielkopolskie, η χοιροτροφία συγκεντρώνεται στις περιφέρειες Wielkopolskie και 
Kujawsko-Pomorskie, ενώ η εκτροφή προβάτων είναι εντατική στην ορεινή Małopolskie. 

Η Πολωνία είναι σημαντική παραγωγός αγροτικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας διαχρονικά σημαντικά πλεονάσματα στο εμπορικό 
ισοζύγιο των αγροτικών της προϊόντων, λόγω του μεγάλου όγκου της παραγωγής. 
Κυριότερα εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα/τρόφιμα είναι τα πουλερικά, το βόειο κρέας, το 
χοιρινό κρέας, τα γαλακτοκομικά, η σοκολάτα και προϊόντα που περιέχουν κακάο, τα 
αρτοσκευάσματα, οι χυμοί φρούτων (κυρίως μήλου), τα τσιγάρα, τα σιρόπια ζάχαρης, τα 
κατεψυγμένα φρούτα, τα καπνιστά ψάρια και τα κονσερβοποιημένα ιχθυηρά. 

Η αξία των πολωνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων εκτιμάται ότι ανήλθε το 
2014 στα 21 δισ. Ευρώ (προσωρινά στοιχεία), έναντι € 20,4 δισ. το 2013 (εισαγωγές € 
14,3 δισ.) και € 17,9 δισ. το 2012 (εισαγωγές € 13,6 δισ.). Το πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο 
στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων παραμένει πλεονασματικό τα τελευταία 
δέκα έτη, ενώ οι εξαγωγές είναι σήμερα τετραπλάσιες εκείνων της περιόδου πριν από την 
εισδοχή της χώρας στην ΕΕ (2004). Τα 4/5 των πολωνικών εξαγωγών κατευθύνονται σε 
ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες προέρχονται και τα 2/3 των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων. 

Οι σημαντικότεροι εισαγωγείς πολωνικών τροφίμων το 2014 ήταν η Γερμανία (4,4 δισ. 
Ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5 δισ.), η Γαλλία (1,3 δισ.), η Τσεχία (1,2 δισ.) και η Ιταλία 
(1 δισ.). Το 2013, οι προορισμοί των πολωνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων 
ήσαν οι εξής: Γερμανία (23%), Ηνωμένο Βασίλειο (8%), Ρωσία (6%), Τσεχία (6%), Γαλλία 
(6%), Ιταλία (5%), Ολλανδία (5%), Σλοβακία (4%), Ουγγαρία (3%), Ουκρανία (2%), 
Λιθουανία (2%), Δανία (2%), Ισπανία (2%), Ρουμανία (2%), Σουηδία (2%), Βέλγιο (2%), 
Αυστρία (2%), Λευκορωσία (1%), ΗΠΑ (1%) και άλλες χώρες σε ποσοστό 16%). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, η ρωσική απαγόρευση εισαγωγής 
αγροδιατροφικών προϊόντων από τη Δύση έπληξε σημαντικά τους Πολωνούς παραγωγούς 
τροφίμων το 2014. Η αξία των πολωνικών εξαγωγών τροφίμων στις χώρες ΚΑΚ 
(Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών) ανήλθε στα 1,7 δισ. Ευρώ, ήταν μειωμένη κατά 
22,9% σε σύγκριση με το 2013 και αντιστοιχούσε στο 7,9% της αξίας του συνόλου των 
πολωνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων (10,7% το 2013). Επλήγησαν κυρίως 
οι εξαγωγείς χοιρινού κρέατος, γαλακτοκομικών, φρούτων και λαχανικών. Πάντως, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του Institute of Agricultural and Food Economics (IERiGZ), μέρος 
των απωλειών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εξαγωγών προς τις 
δυτικοευρωπαϊκές, τις αφρικανικές και τις ασιατικές χώρες. 

Το 2013, η αξία της πολωνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων ανήλθε στα 107,8 δισ. 
Ζλότυ (τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία: 1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ), με το 46,2% (49,8 δισ.) 
αυτής να αντιστοιχεί στη ζωική και το 53,8% (58 δισ.) στη φυτική παραγωγή. 

Σύμφωνα με στοιχεία του κρατικού Οργανισμού Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων (Agencja 
Rynku Rolnego - ARR) –που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών – η εγχώρια αγορά βασικών αγροτικών 
προϊόντων (δημητριακά, κτηνοτροφία, γαλακτοκομικά και φρούτα & λαχανικά) έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 

http://www.ierigz.waw.pl/
http://www.arr.gov.pl/
http://www.arr.gov.pl/
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Δημητριακά 

Το 2013/2014 παρήχθησαν 28,5 εκ. τόνοι δημητριακών, όπως και το 2012/2013, ενώ για 
το 2014/2015 προβλέπεται παραγωγή της τάξης των 31,8 εκ. τόνων. Το 2013/2014 
παρήχθησαν 9,5 εκ. τόνοι σίτου (πρόβλεψη 2014/2015: 11,5 εκ. τόνοι), 4,2 εκ. τόνοι 
βρώμης (2014/2015: 4,4 εκ. τόνοι), 4,3 εκ. τόνοι σιταροσίκαλης/τριτικάλε (πρόβλεψη 
2014/2015: 5,2 εκ. τόνοι), 2,9 εκ. τόνοι κριθαριού (πρόβλεψη 2014/2015: 3,3 εκ. τόνοι), 
3,4 εκ. τόνοι σίκαλης (πρόβλεψη 2014/2015: 2,8 εκ. τόνοι) και 4 εκ. τόνοι αραβόσιτου 
(πρόβλεψη 2014/2015: 4,6 εκ. τόνοι). Το ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου στον τομέα 
των δημητριακών είναι πλεονασματικό την τελευταία εξαετία (πλεόνασμα αξίας 1,15 δισ. 
Ευρώ το 2012/2013 και εκτίμηση για 1,32 δισ. το 2013/2014). Το 2012/2013 η αξία των 
σχετικών εξαγωγών ανήλθε στα 1,95 δισ. Ευρώ (εκτίμηση για 2,19 δισ. το 2013/2014), 
ενώ η αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 799 εκ. Ευρώ (εκτίμηση για 867 εκ. το 2013/2014). 

Χοιρινό κρέας  

Ο απόλυτος αριθμός των εκτρεφόμενων χοίρων μειωνόταν τα τελευταία χρόνια (11,6 εκ. 
ζώα το 2012 και 11,2 εκ. το 2013), ενώ το 2014 εκτιμάται ότι καταγράφηκε αύξηση στα 
11,7 εκ. ζώα. Εξάγεται το 44% της εγχώριας παραγωγής χοιρινού κρέατος. Οι εισαγωγές 
ζωντανών χοίρων (κωδ. Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0103) κινούνται αυξητικά από το 
2006 μέχρι σήμερα και προέρχονται κυρίως από τη Δανία (63%), τη Γερμανία (20%), την 
Ολλανδία (9%), τη Λιθουανία (5%) και τη Λετονία (2%), ανερχόμενες έτσι στα 4 εκ. ζώα 
στους πρώτους εννέα μήνες του 2014. 

Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες ζωντανών χοίρων, χοιρινού κρέατος, χοιρινού λίπους 
και επεξεργασμένων προϊόντων από/προς την αλλοδαπή, το πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο 
είναι ελλειμματικό τα τελευταία τρία έτη, αφού το 2012 εξήχθησαν 588.000 τόνοι και 
εισήχθησαν 749.000 τόνοι και το 2013 εξήχθησαν 709.000 και εισήχθησαν 819.000 τόνοι. 
Το 2014 εκτιμάται ότι εξήχθησαν 640.000 και εισήχθησαν 780.000 τόνοι.  

Όσον αφορά στις εξαγωγές πολωνικού ωμού χοιρινού κρέατος, συνολικά 445.000 τόνων 
το 2013, αυτές κατευθύνθηκαν κυρίως στην Κίνα (12%), την Ιταλία (10%), τη 
Λευκορωσία (10%), τη Ρωσία (8%), τη Σλοβακία (7%), τη Γερμανία (7%), την Ουγγαρία 
(6%), την Ιαπωνία (6%), την Τσεχία (5%), την Ουκρανία (4%), τη Λιθουανία (3%), το 
Χονγκ-Κονγκ (3%), τη Λετονία (2%), τη Ν. Κορέα (2%) και την Ολλανδία (2%).  

Οι τιμές παραγωγού ακολουθούν πτωτική πορεία τα τελευταία τρία έτη και είναι της 
τάξης των 4,60 έως 6,00 Ζλότυ / κιλό (1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ). Η εγχώρια μέση τιμή πώλησης 
των προϊόντων χοιρινού κρέατος αντιστοιχούσε το 2013 στο 99% του μ.ό. της ΕΕ.  

Σημειώνεται ότι η εγχώρια παραγωγή επλήγη το 2014 από την εμφάνιση κρουσμάτων 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (African Swine Fever - ASF). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέβαλε αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους, οι οποίοι, λόγω της ASF, 
αναγκάστηκαν να θανατώσουν 49.100 ζώα στο διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2014. Οι 
αποζημιώσεις, ύψους 6,9 εκ. Ζλότυ, εκταμιεύτηκαν μέσω του ARR.  

Τέλος αναφέρεται, ότι, η εγχώρια ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση χοιρινού κρέατος 
ήταν 35,5 κιλά το 2013 (από 39,2 κιλά το 2012), ενώ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 
38,5 κιλά το 2014. 

Βόειο κρέας  

Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες βοοειδών, βόειου κρέατος και σχετικών 
επεξεργασμένων προϊόντων από/προς την αλλοδαπή, το πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο 
είναι πλεονασματικό τα τελευταία δέκα έτη. Το 2012 εξήχθησαν 334.000 τόνοι και 
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εισήχθησαν 23.000 τόνοι, το 2013 εξήχθησαν 353.000 και εισήχθησαν 29.000 τόνοι και το 
2014 εκτιμάται ότι εξήχθησαν 360.000 και εισήχθησαν 31.000 τόνοι.  

Όσον αφορά στις εξαγωγές πολωνικού ωμού βόειου κρέατος, συνολικά 290.000 τόνων το 
2013, αυτές κατευθύνθηκαν κυρίως στην Ιταλία (22%), την Ολλανδία (17%), τη Γερμανία 
(16%), την Ισπανία (8%), τη Γαλλία (5%), τη Ρωσία (4%), το Ην. Βασίλειο (3%), τη Δανία 
(3%), την Τσεχία (2%), την Ελλάδα (2%), τη Σουηδία (2%), το Ουζμπεκιστάν (2%) και τη 
Σλοβακία (2%). Εξάγεται το 90% της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος.  

Οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται κατά τα τελευταία τρία έτη μεταξύ των 6,60 Ζλότυ και 
των 5,60 Ζλότυ / κιλό (1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ). Η εγχώρια μέση τιμή πώλησης των προϊόντων 
βόειου κρέατος αντιστοιχούσε το 2013 στο 79% του μ.ό. της ΕΕ.  

Η εγχώρια ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση βόειου κρέατος ήταν 1,5 κιλά το 2013, ενώ 
εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 1,6 κιλά το 2014. 

Κρέας Πουλερικών 

Η πολωνική παραγωγή πουλερικών κινείται σταθερά ανοδικά κατά τα τελευταία είκοσι 
έτη, ανερχόμενη το 2014 στους 1,8 εκ. τόνους. Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες 
ζωντανών πουλερικών, κρέατος πουλερικών και σχετικών επεξεργασμένων προϊόντων 
από/προς την αλλοδαπή, το πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό τα 
τελευταία δέκα έτη. Το 2012 εξήχθησαν 639.000 τόνοι και εισήχθησαν 84.000 τόνοι, το 
2013 εξήχθησαν 723.000 και εισήχθησαν 98.000 τόνοι και το 2014 εξήχθησαν 825.000 και 
εισήχθησαν 100.000 τόνοι. 

Όσον αφορά στις εξαγωγές πολωνικού ωμού κρέατος πουλερικών, συνολικά 587.000 
τόνων το 2013, αυτές κατευθύνθηκαν κυρίως στη Γερμανία (19%), την Τσεχία (9%), το 
Ην. Βασίλειο (9%), την Ολλανδία (7%), τη Γαλλία (6%), τη Βουλγαρία (6%), τη Σλοβακία 
(5%), τη Λιθουανία (4%), το Χονγκ-Κονγκ (4%), το Μπενίν (4%), την Ουγγαρία (2%), την 
Ουκρανία (2%), την Ισπανία (2%), τη Δανία (2%), τη Ρωσία (2%) και τη Ρουμανία (2%). 
Εξάγεται το 44% της εγχώριας παραγωγής κρέατος πουλερικών. 

Οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται κατά τα τελευταία τρία έτη μεταξύ των 4,60 Ζλότυ και 
των 3,90 Ζλότυ / κιλό (1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ). Η εγχώρια μέση τιμή πώλησης των προϊόντων 
κρέατος πουλερικών αντιστοιχούσε το 2013 στο 72% του μ.ό. της ΕΕ. 

Η εγχώρια ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος πουλερικών ήταν 26,5 κιλά το 
2013 (από 26,1 κιλά το 2012), ενώ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 26,9 κιλά το 2014. 

Γαλακτοκομικά 

Η πολωνική παραγωγή γάλακτος κινείται σταθερά ανοδικά κατά τα τελευταία οκτώ έτη, 
ανερχόμενη το 2014 στα 12,65 δισ. λίτρα, επίδοση που φέρνει τη χώρα στην 4η θέση της 
σχετικής κατάταξης στην ΕΕ και στη 12η θέση της αντίστοιχης διεθνούς κατάταξης.  

Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες γαλακτοκομικών, το πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο είναι 
πλεονασματικό τα τελευταία δέκα έτη. Το 2012 εξήχθησαν προϊόντα αξίας € 1,45 δισ. και 
εισήχθησαν προϊόντα αξίας € 536 εκ., ενώ το 2013 εξήχθησαν προϊόντα αξίας € 1,72 δισ. 
και εισήχθησαν προϊόντα αξίας € 700 εκ..  

Το 2013 παρήχθησαν 108.000 τόνοι αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη (εξήχθη το 
58,6% της εγχώριας παραγωγής), 173.000 τόνοι βουτύρου και άλλων λιπών 
προερχομένων από το γάλα (εξήχθη το 18,8% της εγχώριας παραγωγής) και 313.000 
τόνοι ωριμασμένων τυριών (εξήχθη το 47,9% της εγχώριας παραγωγής).  

Όσον αφορά στη διάρθρωση των πολωνικών εξαγωγών ωριμασμένων τυριών, αυτές 
(150.000 τόνοι) κατευθύνθηκαν το 2013 στη Ρωσία (17%), τη Σαουδική Αραβία (5%), το 
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Ιράκ (5%), την Ουκρανία (4%), την Τσεχία (14%), τη Σλοβακία (8%), τη Γερμανία (8%), 
την Ιταλία (5%), την Ουγγαρία (4%), το Ην. Βασίλειο (3%), τη Δανία (2%), άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μη-μέλη της ΕΕ (12%) και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ (13%). 

Όσον αφορά στη διάρθρωση των πολωνικών εξαγωγών βουτύρου και άλλων λιπών 
προερχομένων από το γάλα, αυτές (32.000 τόνοι) κατευθύνθηκαν το 2013 στην Τσεχία 
(17%), τη Γερμανία (13%), τη Σλοβακία (12%), την Ολλανδία (10%), το Βέλγιο (7%), τη 
Γαλλία (5%), τη Ρουμανία (5%), το Ην. Βασίλειο (5%), τη Βουλγαρία (4%), τη Λιθουανία 
(3%), άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ (9%), τη Ρωσία (6%), το Καζακστάν (2%) και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μη-μέλη της ΕΕ (2%).  

Οι τιμές παραγωγού, όσον αφορά στο γάλα, κυμαίνονται κατά τα τελευταία τρία έτη 
μεταξύ των 112,85 Ζλότυ και των 153,93 Ζλότυ / εκατόλιτρο (1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ) και 
είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (η πολωνική τιμή αντιστοιχεί στο 82% του 
κοινοτικού μ.ό.), υψηλότερες όμως από τις αντίστοιχες τιμές χωρών όπως η Ρουμανία.  

Η εγχώρια ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση γάλακτος ήταν περίπου 205 λίτρα το 2013 
(από 194 το 2012 και 173 το 2005), ενώ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 210 λίτρα το 
2014. 

Φρούτα 

Το 2013 παρήχθησαν 4,13 εκ. τόνοι φρούτων, έναντι 3,84 εκ. τόνων το 2012, ενώ το 2014 
εκτιμάται ότι η παραγωγή ήταν της τάξης των 4,16 εκ. τόνων. Το 2013 παρήχθησαν 3,08 
εκ. τόνοι μήλων (πρόβλεψη 2014: 3,17 εκ. τόνοι), από τους οποίους εξήχθη το 40% δηλ. 
1,2 εκ. τόνοι (το 55% αυτών προς τη Ρωσία, το 12% στη Λευκορωσία, το 4% στην 
Ουκρανία, το 4% στο Καζακστάν, το 23% σε χώρες της ΕΕ και το 2% σε άλλες τρίτες 
χώρες), 0,61 εκ. τόνοι διάφορων μούρων (2014: 0,56 εκ. τόνοι) και 0,43 εκ. τόνοι άλλων 
φρούτων (πρόβλεψη 2014: 0,43 εκ. τόνοι). Το ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου στον 
τομέα των φρέσκων φρούτων είναι ελλειμματικό την τελευταία δεκαετία (εισαγωγές 
αξίας € 1,03 δισ. και εξαγωγές αξίας € 0,73 δισ. το 2013). Στην περίπτωση των μήλων που 
προορίζονται για άμεση κατανάλωση, οι εγχώριες τιμές παραγωγού κυμαίνονται κατά τα 
τελευταία τρία έτη μεταξύ των 2,20 Ζλότυ και των 0,71 Ζλότυ / κιλό (1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ), 
με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στο τρέχον έτος. Όσον αφορά στη διάρθρωση 
των πολωνικών εξαγωγών αχλαδιών, αυτές (42.000 τόνοι, δηλ. το 55% της εγχώριας 
παραγωγής) κατευθύνθηκαν το 2013 στη Ρωσία (46%), τη Λευκορωσία (20%), την 
Ουκρανία (8%), το Καζακστάν (3%) και τις χώρες της ΕΕ (7%).  

Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή «μούρων» (της ευρύτερης κατηγορίας “berry fruit”), 
στην οποία η Πολωνία πρωταγωνιστεί σε επίπεδο Ε.Ε. και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
διεθνώς, σημειώνεται ότι στον εν λόγω τομέα δραστηριοποιούνται περίπου 200 (κυρίως 
μικροί) καλλιεργητές. Στα «μούρα» αντιστοιχεί το 16% της συνολικής πολωνικής 
συγκομιδής φρούτων, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 21% μεταξύ των ετών 2004 και 2013. 
Η διάρθρωση των καλλιεργειών του τομέα είχε το 2013 ως εξής: 32% ριβήσια (currants), 
32% φράουλες, 23% σμέουρα (raspberries), 6% “highbush blueberries”, 5% αρώνια 
(chokeberries) και 2% φραγκοστάφυλα (gooseberries). Η Πολωνία είναι ο 3ος 
μεγαλύτερος παραγωγός φράουλας στην ΕΕ (και 10η διεθνώς), με παραγωγή εξαγόμενη 
κυρίως στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Αυστρία. 
Επίσης, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σμέουρων (raspberries) στην ΕΕ (και 2η διεθνώς), 
με παραγωγή που εξάγεται κυρίως στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και την 
Αυστρία. Τέλος, η Πολωνία είναι ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός ριβήσιων (currants), ο 3ος 
μεγαλύτερος παραγωγός φραγκοστάφυλων (gooseberries), ο μεγαλύτερος παραγωγός 
αρώνιας (chokeberries) και ο 3ος μεγαλύτερος παραγωγός “highbush blueberries” διεθνώς. 
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Λαχανικά 

Το 2013 παρήχθησαν 4,98 εκ. τόνοι λαχανικών, έναντι 5,43 εκ. τόνων το 2012, ενώ 
εκτιμάται ότι το 2014 η παραγωγή ήταν της τάξης των 5,27 εκ. τόνων. Αναλυτικότερα, 
παρήχθησαν 0,97 εκ. τόνοι λάχανων (εκτίμηση 2014: 1,06 εκ. τόνοι), 0,74 εκ. τόνοι 
καρότων (2014: 0,76 εκ. τόνοι), 0,98 εκ. τόνοι λαχανικών θερμοκηπίου (2014: 0,93 εκ. 
τόνοι) και 2,29 εκ. τόνοι άλλων λαχανικών (2014: 2,51 εκ. τόνοι).  

Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες νωπών λαχανικών, το πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο είναι 
πλεονασματικό τα τελευταία δέκα έτη. Το 2012 εξήχθησαν προϊόντα αξίας € 508 εκ. και 
εισήχθησαν προϊόντα αξίας € 345 εκ., ενώ το 2013 εξήχθησαν προϊόντα αξίας € 553 εκ. και 
εισήχθησαν προϊόντα αξίας € 423 εκ..  

Εξήχθησαν, μεταξύ άλλων, 107.000 τόνοι ντομάτας (13% της εγχώριας παραγωγής), 
111.000 τόνοι κρεμμυδιών (20% παραγωγής), 165.000 τόνοι σταυρανθών λαχανικών 
(μπρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια κλπ), δηλ. το 13% της εγχώριας παραγωγής, 22.800 
τόνοι παντζαριών (8% παραγωγής), 18.800 τόνοι πιπεριών (15% παραγωγής) και 
195.300 τόνοι λευκών μανιταριών (72% παραγωγής).  

Όσον αφορά στη διάρθρωση των πολωνικών εξαγωγών ντομάτας, αυτές (107.000 τόνοι) 
κατευθύνθηκαν το 2013 στη Ρωσία (48%), τη Λευκορωσία (17%), την Ουκρανία (9%) και 
τις χώρες της ΕΕ (26%). Στην περίπτωση της ντομάτας θερμοκηπίου που προορίζεται για 
άμεση κατανάλωση, οι εγχώριες τιμές παραγωγού κυμαίνονται κατά τα τελευταία τρία 
έτη μεταξύ των 1,40 Ζλότυ και των 8,40 Ζλότυ / κιλό (1 Ευρώ = 4,1 Ζλότυ), ανάλογα με 
την εποχή. Όσον αφορά στη διάρθρωση των πολωνικών εξαγωγών σταυρανθών 
λαχανικών, αυτές κατευθύνθηκαν το 2013 στη Ρωσία (50%), τη Λευκορωσία (9%), τις 
χώρες της ΕΕ (40%) και σε άλλες τρίτες χώρες (1%). Στην περίπτωση του λευκού λάχανου 
που προορίζεται για άμεση κατανάλωση, οι εγχώριες τιμές παραγωγού κυμαίνονται κατά 
τα τελευταία τρία έτη μεταξύ των 0,22 Ζλότυ και των 1,45 Ζλότυ / κιλό (1 Ευρώ = 4,1 
Ζλότυ). 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πολωνική αγροτική οικονομία μπορεί να αναζητήσει 
κανείς στον ιστότοπο του Υπουργείου Γεωργίας, όπου δημοσιεύεται, σε ετήσια βάση, 
σχετική αναλυτική έκθεση, μεταφρασμένη στην αγγλική (βλ.  
www.minrol.gov.pl/eng/Reports-and-Publications/AGRICULTURE-AND-FOOD-ECONOMY-
IN-POLAND). 

 

3.3. Βιομηχανία / Βιομηχανική Παραγωγή 

Με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (33%), ο βιομηχανικός τομέας 
απετέλεσε μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης της πολωνικής οικονομίας κατά 
τα τελευταία έτη, καθώς και έναν από τους παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η 
αποφυγή της ύφεσης κατά την περίοδο της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Σημειώνεται ότι 
η Πολωνία διαθέτει συνολικό εργατικό δυναμικό περίπου 18 εκ. ατόμων, υψηλού επιπέδου 
μόρφωσης και εξειδίκευσης, ενώ ο κατώτατος μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται από 
1.1.2015 στα 1.750 Ζλότυ (~420 Ευρώ). Ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός είναι της τάξης 
των 3.980 Ζλότυ (~970 Ευρώ). 

Ο βιομηχανικός τομέας απασχολεί περίπου το 30% του συνόλου του εργατικού δυναμικού. 
Η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται δυναμικά καθ’ όλη την πρόσφατη 
περίοδο μετασχηματισμού της πολωνικής οικονομίας και το 2013 ήταν 3,2 φορές 
μεγαλύτερη από ότι το 1990 (σταθερές τιμές). Στο διάστημα 1990-2013 ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεγέθυνσης της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 5,2%. Στο ίδιο διάστημα, η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή αυξήθηκε από το 34,6% (1993) στο 

http://www.minrol.gov.pl/eng/Reports-and-Publications/AGRICULTURE-AND-FOOD-ECONOMY-IN-POLAND
http://www.minrol.gov.pl/eng/Reports-and-Publications/AGRICULTURE-AND-FOOD-ECONOMY-IN-POLAND
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88,9% (2013), ενώ η παραγωγή της βαριάς βιομηχανίας μειώθηκε και η παραγωγή 
σύγχρονων προϊόντων (υψηλότερης προστιθέμενης αξίας) αυξήθηκε. Σήμερα, το 80% της 
συνολικής βιομηχανικής παραγωγής προέρχεται από τον κλάδο της μεταποίησης. Ο 
ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής ήταν υψηλός τα έτη 2010 και 2011 (9% και 
7,5% αντίστοιχα), περιορίστηκε στο 0,5% το 2012, ανέκαμψε ελαφρώς στο 2,1% το 2013 
και εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε γύρω στο 3% (προσωρινά στοιχεία) το 2014.  

Κυριότεροι κλάδοι της πολωνικής βιομηχανίας/μεταποίησης είναι οι: Χημικών, Μηχανών-
Μηχανημάτων, Σιδήρου-Χάλυβα, Ορυχείων, Αυτοκινητοβιομηχανίας, Κατασκευών, 
Υαλουργίας, επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών, Ηλεκτρικών Συσκευών και 
Κλωστοϋφαντουργίας. 

Ο τομέας των χημικών αποτελεί τον στυλοβάτη του βιομηχανικού κλάδου. Λειτουργούν 
Διυλιστήρια (σε Plock και Gdansk), βιομηχανίες φωσφορικών λιπασμάτων (σε Szczecin, 
Tarnow και Pulawy), βιομηχανίες πλαστικών, θειικού οξέως, συνθετικών ινών, βερνικιών, 
συνθετικών οργανικών ουσιών, καυστικής σόδας, τσιμέντου, τούβλων και ελαστικών 
αυτοκινήτων. Το 2014 δραστηριοποιούνταν στον κλάδο περίπου 2.000 επιχειρήσεις με 
περισσότερους από 9 εργαζομένους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις των 
κατηγοριών «χημικών και χημικών προϊόντων», «βασικών φαρμακευτικών ουσιών και 
φαρμάκων», «καουτσούκ και πλαστικών προϊόντων», με την τελευταία κατηγορία να 
συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις. Μικρό τμήμα του τομέα αντιστοιχεί στη 
δυναμικά αναπτυσσόμενη φαρμακοβιομηχανία (αξία παραγωγής 2013: € 2,7 δισ.), στην 
οποία δραστηριοποιούνται περίπου 100 επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 
εργαζομένους (το 60% αυτών λειτουργεί με ξένα κεφάλαια), που επικεντρώνονται κυρίως 
στην παραγωγή γενόσημων φαρμάκων. Το Επιμελητήριο Χημικής Βιομηχανίας 
(www.pipc.org.pl) και το Επιμελητήριο Φαρμακοβιομηχανίας και Ιατρικών Προϊόντων 
(www.polfarmed.pl) είναι φορείς εθνικής εμβέλειας, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να 
αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Χρήσιμες είναι, επίσης, μεταξύ άλλων, σχετικές 
εκδόσεις, στην αγγλική, του πολωνικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (βλ. 
υπερσυνδέσμους www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21680 και 
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24338). 

Στον τομέα των μηχανών-μηχανημάτων λειτουργούν περισσότερες από 7.000 
επιχειρήσεις, το 80% των οποίων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους. Η 
επενδυτική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2013 αλλά ανέκαμψε το 2014. 
Αξιοσημείωτες αυξήσεις καταγράφηκαν πρωτίστως στους τομείς της χημικής βιομηχανίας, 
της βιομηχανίας ένδυσης/υφασμάτων και των ιατρικών μηχανημάτων. 

Στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών και των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 
σημειώνεται ότι η χώρα είναι πρωτοπόρος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι είναι η 
μεγαλύτερη κατασκευάστρια λευκών συσκευών στην Ευρώπη, ενώ σε αυτήν 
κατασκευάζεται περίπου το 30% της ευρωπαϊκής παραγωγής συσκευών τηλεόρασης. Τα 
προηγούμενα χρόνια, αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις (Electrolux, Indesit, BSH, Amica, 
Whirlpool, Samsung, Beko κ.ά.) μετέφεραν την παραγωγή τους ή μέρος της αλυσίδας 
παραγωγής τους στην Πολωνία, καθώς οι εδώ μισθοί παραμένουν ανταγωνιστικοί και τα 
logistics ελκυστικά. Σύμφωνα με στοιχεία των κλαδικών ενώσεων, το μεγαλύτερο μέρος 
(>60%) της παραγωγής εξάγεται, σε αγορές όπως η γερμανική, η γαλλική, η βρετανική, η 
ιταλική και η ρωσική. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παραγωγή οικιακών συσκευών και 
τηλεοπτικού/ραδιοφωνικού εξοπλισμού αξίας 14 δισ. Ευρώ το 2014, δηλαδή έξι φορές 
μεγαλύτερη σε σχέση με το 2000. Υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου 50 επιχειρήσεις 
(>9 εργαζ.) με σχεδόν 25.000 εργαζομένους στον τομέα παραγωγής οικιακών συσκευών 
και 300 επιχειρήσεις με 45.000 εργαζομένους στον τομέα παραγωγής ηλεκτρονικών. 

http://www.pipc.org.pl/
http://www.polfarmed.pl/
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21680
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24338
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Στον κλάδο Σιδήρου-Χάλυβα σημαντικές εταιρείες είναι οι ArcelorMittal Poland, ISD Huta 
Częstochowa, Celsa Huta Ostrowiec, HSW Stalowa Wola, Ferrostal Łabędy και CMC 
Zawiercie. Από την πολωνική μεταλλουργική βιομηχανία προέρχεται το 5% της 
παραγωγής χάλυβα της Ε.Ε.. Η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 8 εκ. τόνους ακατέργαστου 
χάλυβα. Περισσότερη από τη μισή παραγωγή χάλυβα εξάγεται στις χώρες της ΕΕ, κυρίως 
σε Γερμανία και Τσεχία. Τα τελευταία έτη δοκιμάζονται οι αντοχές του τομέα, καθώς 
αρκετές επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση, μεταξύ άλλων λόγω της κακής 
κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ σε τόνωση της ζήτησης αναμένεται να 
οδηγήσει η υλοποίηση έργων υποδομών (π.χ. αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου) το 
επόμενο διάστημα. 

Τα ορυχεία απασχολούσαν το 1999 περίπου 270.000 άτομα, που αντιπροσώπευαν σχεδόν 
το 3% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η παραγωγή (πρωτίστως λιθάνθρακα) 
έφθανε στους 112 εκ. τόνους και συγκεντρωνόταν κυρίως στην περιφέρεια της Σιλεσίας 
(νότιο τμήμα της χώρας). Έκτοτε ο τομέας συρρικνώνεται, τόσο λόγω των συνεχώς 
μειούμενων περιθωρίων κέρδους, όσο και λόγω των δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με τις οποίες συνδέεται. Σήμερα, ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1% του 
συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταλλευτικής 
βιομηχανίας και της εξόρυξης, απασχολώντας (άμεσα) 170.000 εργαζομένους. Παρ’ όλα 
αυτά, η πολωνική μεταλλευτική βιομηχανία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των 
σημαντικότερων σε επίπεδο ΕΕ. Μάλιστα, επιχειρήσεις όπως η KGHM Polska Miedz 
(παραγωγή χαλκού και αργύρου) πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Τα πολωνικά 
ανθρακωρυχεία βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικά προβλήματα, λόγω και της μείωσης 
των τιμών του άνθρακα διεθνώς. Η Πολωνία, μολονότι αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς άνθρακα, εισάγει σχεδόν την ίδια ποσότητα 
άνθρακα με αυτή που εξάγει (σχεδόν 11 εκ. τόνους ετησίως), καθώς ο εισαγόμενος 
άνθρακας είναι καλύτερης ποιότητας και οι πολωνικές επιχειρήσεις του ενεργειακού 
τομέα τον αναμειγνύουν με τον εγχώριο για καλύτερα αποτελέσματα. Τα συνολικά 
κοιτάσματα άνθρακα που εκμεταλλεύονται τα πολωνικά ανθρακωρυχεία υπολογίζεται ότι 
είναι της τάξης των 19 δισ. τόνων και θα μπορούσαν – με τον σημερινό ρυθμό 
κατανάλωσης – να διαρκέσουν για άλλα 50 χρόνια. Εκτός αυτών, περίπου 25 δισ. τόνοι 
εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσω της επένδυσης σε νέες υποδομές 
εξόρυξης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης ARP, το 2014 παρήχθησαν 
στην Πολωνία 72,5 εκ. τόνοι άνθρακα (-5,2%) και πωλήθηκαν 70,3 εκ. τόνοι (-9,3%). Η 
παραγωγή άνθρακα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας ήταν 60,2 εκ. τόνοι 
(-6,4%), ενώ εκείνη του άνθρακα που χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία ήταν της τάξης 
των 12,3 εκ. τόνων  (+1,4%). Οι πωλήσεις και των δύο κατηγοριών άνθρακα ήταν 
μειωμένες σε σχέση με το 2013, κατά 10,7% και 2% αντίστοιχα. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 
2014 υπήρχαν αποθέματα άνθρακα της τάξης των 8,2 εκ. τόνων, κατά 23,4% μεγαλύτερα 
σε σύγκριση με τα τέλη Δεκεμβρίου του 2013. Το 2014 απασχολήθηκαν στα πολωνικά 
ανθρακωρυχεία 102.900 εργαζόμενοι, έναντι 106.700 το 2013 και 113.300 το 2012. 
Υπογραμμίζεται ότι, πέραν του λιθάνθρακα, η Πολωνία είναι σημαντικός παραγωγός 
λιγνίτη, ενώ παράγει και θειάφι, χαλκό, αλουμίνιο, ψευδάργυρο και ορυκτό αλάτι. 
Προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού του κλάδου, 
που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικότερο. Τα πολωνικά ανθρακωρυχεία έχουν 
δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ για νέα μηχανήματα και εξοπλισμό την 
τελευταία τριετία, τάση που πιθανότατα θα διατηρηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, 
δεδομένης της προσπάθειας της κυβέρνησης να ισορροπήσει μεταξύ των δεσμεύσεών της 
σε επίπεδο ΕΕ (με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) και της 
επιθυμίας να μη δυσαρεστήσει κοινωνικές ομάδες στο εσωτερικό. Όλο και πιο σημαντική 
είναι η διάσταση της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Είναι μάλλον δύσκολο να 
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εκτιμήσει κανείς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, καθώς οι κοινοτικές 
επιδοτήσεις για την εξόρυξη άνθρακα επιτρέπονται μέχρι το 2018, και αυτό μόνο σε 
συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των λειτουργούντων ορυχείων. Πίεση ασκεί, 
εξάλλου, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέα καύσιμα (π.χ. σχιστολιθικό αέριο), τα οποία 
θα μπορούσαν να μειώσουν μεσοπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος. 

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, λόγω των υπαρχουσών υποδομών, της  
τεχνογνωσίας αλλά και των σημαντικών επενδύσεων στις οποίες έχουν προχωρήσει τα 
τελευταία χρόνια ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων, αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους και δυναμικότερους τομείς 
της πολωνικής οικονομίας, δημιουργώντας περίπου το 8% του πολωνικού ΑΕΠ και 
απασχολώντας περίπου 160.000 εργαζομένους. Μετά από σημαντική μείωση το 2012, η 
παραγωγή αυτοκινήτων κινήθηκε αυξητικά το 2013 και το 2014. Σύμφωνα με στοιχεία 
του ινστιτούτου ερευνών αγοράς του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας Samar για το 
2014, η πολωνική παραγωγή αυτοκινήτων ανήλθε στα 578.311 οχήματα και ήταν 
αυξημένη κατά 0,56% σε σύγκριση με το 2013. Επίσης, σύμφωνα με την Πολωνική Ένωση 
Βιομηχανιών Παραγωγής Ελαστικών Αυτοκινήτων, τα εργοστάσια του κλάδου παρήγαγαν 
35,6 εκ. ελαστικά, δηλαδή 2,9 εκ. περισσότερα σε σύγκριση με το 2013. Περισσότερα 
στοιχεία για τον κλάδο περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική έκδοση του πολωνικού 
οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (βλ. υπερσύνδεσμο 
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24337). 

Ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά από τη σημαντική μεγέθυνση των προηγούμενων 
χρόνων, κατά τα έτη 2012 και 2013 βρέθηκε αντιμέτωπος με βαθιά ύφεση. Ενδείξεις 
ανάκαμψης έκαναν την εμφάνισή τους το 2014. Δεδομένης της έναρξης της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο της οποίας θα δαπανηθούν έως 500 
δισ. Ζλότυ (με την κοινοτική συμμετοχή να υπολογίζεται στα 103 δισ.) για την υλοποίηση 
έργων υποδομών, υπάρχουν εκτιμήσεις για μεγέθυνση του κλάδου κατά 3% έως 6,5% το 
2015. Ο τομέας της οδοποιίας, που αναπτυσσόταν εντυπωσιακά μέχρι το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2012 (που φιλοξενήθηκε στη χώρα), υποχώρησε 
σημαντικά στο διάστημα 2013-2014 αλλά αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 10% το 2015, 
χάρις στην επιστροφή σε εντατικούς ρυθμούς προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών. 
Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα οδοποιίας, τα περισσότερα έργα οδοποιίας πρόκειται 
να υλοποιηθούν στο διάστημα 2016-2018, αν και δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να 
επιδιώξει μια πιο ισορροπημένη κατανομή των έργων σε βάθος χρόνου. Για το 2015 
προγραμματίζεται η προκήρυξη νέων διαγωνισμών ανάθεσης έργων οδοποιίας αξίας 10,8 
δισ. Ζλότυ, ενώ η αρμόδια Γεν. Δ/νση GDDKiA επιθυμεί και την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που αφορούν έργα αξίας 44 δισ. Ζλότυ. Πέραν της οδοποιίας, οι κατασκευές 
κατοικιών (αντιπροσωπεύουν το 13% κλάδου) αναμένεται να ενισχυθούν, χάρις στη 
μείωση του κόστους χορήγησης δανείων και τη διατήρηση των επιτοκίων των 
καταθέσεων σε χαμηλά επίπεδα. Βελτίωση των μεγεθών αναμένεται και στους τομείς των 
επαγγελματικών ακινήτων και των σιδηροδρομικών υποδομών. 

Όπως συμβαίνει και αλλού, η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος της ενέργειας αποτελούν 
κομβικά ζητήματα για την πολωνική βιομηχανία. 

Κύριο χαρακτηριστικό του ενεργειακού προφίλ της χώρας είναι η εξάρτηση από 
εισαγωγές από το εξωτερικό. Σχεδόν 60% του φυσικού αερίου και 90% του πετρελαίου, 
που καταναλώνονται στη χώρα, εισάγονται, κυρίως από τη Ρωσία. Τα τελευταία έτη έχουν 
αναληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης των 
ενεργειακών προμηθευτών, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν υπό το φως των γεωπολιτικών 
εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης το 2014. Ως προς την εξάρτηση από τον 
άνθρακα, ο οποίος στήριξε μέχρι σήμερα αποτελεσματικά την οικονομική ανάπτυξη της 

http://www.samar.pl/
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24337
http://www.gddkia.gov.pl/


25 
 

Πολωνίας, σημειώνεται ότι το μεν μερίδιο του τελευταίου στη συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση πρέπει να μειωθεί στο 39% έως το 2030 (από σχεδόν 60% σήμερα), η δε 
συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα πρέπει να αυξηθεί στο 19% (~11% σήμερα). 
Πέραν αυτών, η χώρα θα κληθεί σύντομα να ανταποκριθεί στην υποχρέωση πληρωμής για 
τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (σήμερα η Πολωνία δεν πληρώνει για 
το 70% των δικαιωμάτων αλλά το ποσοστό αυτό θα μηδενιστεί σταδιακά μέχρι το 2020). 

Προβλεπόμενη ζήτηση ενέργειας ανά τομέα της οικονομίας 
(εκ. τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου / Mtoe) 

 2015 2020 2025 2030 
Βιομηχανία 19,0 20,9 23,0 24,0 
Μεταφορές 16,5 18,7 21,2 23,3 
Γεωργία 4,9 5,0 4,5 4,2 
Υπηρεσίες 7,7 8,8 10,7 12,8 
Νοικοκυριά 19,1 19,4 19,9 20,1 
Σύνολο 67,3 72,7 79,3 84,4 

Πηγή: Πολωνικό Υπουργείο Οικονομίας 

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η σταθερή παροχή όσο το δυνατόν 
φθηνότερης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ισχύουσα ενεργειακή στρατηγική 
της χώρας υιοθετήθηκε το 2009 και καλύπτει τα έτη έως το 2030. Τον πυρήνα της 
ισχύουσας στρατηγικής καταλαμβάνουν η έμφαση στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
της χώρας και η παραγωγή ατομικής ενέργειας (τομέας στον οποίο η πρόοδος παραμένει 
βραδεία, παρά τις κατά καιρούς σχετικές εξαγγελίες). Στόχος της κυβέρνησης είναι, έως το 
2030, τουλάχιστον το ένα δέκατο της παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από 
εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, με απώτερο στόχο την επίτευξη καθεστώτος 
ενεργειακής αυτάρκειας. 

Η Πολωνία δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη χρήση του άνθρακα (θα παραμείνει βασική 
πηγή ενέργειας έως το 2050, με ποσοστό συμμετοχής στη συνολική παραγωγή ενέργειας 
>50%), παρά τη διακηρυγμένη στόχευση του Ευρ. Συμβουλίου για «απεξάρτηση από τη 
χρήση άνθρακα» και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας στηρίζεται στη συγκεκριμένη καύσιμη ύλη και ένας τέτοιος 
μετασχηματισμός της οικονομίας θα ήταν επιβλαβής για τα συμφέροντα της χώρας 
γενικότερα και της ανθρακοπαραγωγού περιφέρειας της Σιλεσίας ειδικότερα. 

Η πολωνική πλευρά υποστηρίζει τη στρατηγική συγκρότησης μιας Ευρωπαϊκής 
«Ενεργειακής Ένωσης», την οποία πρότεινε πρώτος το 2014 ο τότε Πολωνός 
Πρωθυπουργός και σημερινός Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk. 

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ερευνών αγοράς PMR, οι πολωνικές επενδύσεις σε 
συμβατικές μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός εργοστασίου 
παραγωγής ατομικής ενέργειας, θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δισ. Ζλότυ έως το 
2024. Σύμφωνα με την πολωνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας URE, στο διάστημα 2014-
2028 οι πολωνικές εταιρείες του κλάδου ενέργειας πρόκειται να υλοποιήσουν επενδύσεις 
που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της (ηλεκτρο)παραγωγικής δυναμικότητας κατά 
18 GW. Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων ανέρχεται στα 54,15 δισ. Ζλότυ, ενώ οι 
εταιρείες σκοπεύουν να «αφαιρέσουν» περίπου 5,2 GW από τη σημερινή παραγωγική 
δυναμικότητα του κλάδου κατά την ίδια περίοδο. Πάντως, τα παραπάνω σχέδια των 
επιχειρήσεων είναι λιγότερο φιλόδοξα σε σχέση με την εικόνα που σχηματιζόταν πριν από 
λίγα χρόνια, ενδεχομένως λόγω της μείωσης των τιμών της ενέργειας και κατά συνέπεια 
των κερδών που υπολογίζουν ότι θα εισπράξουν οι εταιρείες. Το 40,22% των 
σχεδιαζόμενων ενεργειακών επενδύσεων της περιόδου 2014-2028 αφορά αιολικά πάρκα, 

http://www.ure.gov.pl/
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το 32,32% αφορά μονάδες που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον άνθρακα και το 22,03% 
μονάδες που θα χρησιμοποιούν αέριο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα αυξήθηκε το 2013 σε 11,3% (κοινοτικός μ.ό. 15%), από 
10,4% το 2011 και 7% το 2003/2004. Ως στόχος έχει τεθεί η επίτευξη ποσοστού 15% έως 
το 2020. Το 2015 τέθηκε σε ισχύ νέα νομοθεσία σχετικά με την παροχή κινήτρων για την 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Πλέον, οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 
υποχρεωμένες να αγοράζουν ενέργεια από μικροπαραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ (έως 40 
kW) στην περιοχή τους στο 100% της τιμής αγοράς. Η νέα νομοθεσία προβλέπει επίσης 
κίνητρα για εκείνους που παράγουν μόνοι τους την ενέργεια που καταναλώνουν 
(“prosumers”) και εκτιμάται ότι θα καθησυχάσει τους επενδυτές του κλάδου που ήταν 
νωρίτερα ανήσυχοι, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατούσε σχετικά με το τελικό 
περιεχόμενο του νομοθετήματος.  

Η χώρα έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειάς 
της. Παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1.700 MW, από συμβατικές και 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, έχει προστεθεί στο ενεργειακό μείγμα της Πολωνίας από το 
2007. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή εγκαταστάσεων αθροιστικής 
παραγωγικής δυναμικότητας 5.000 MW, που θα καλύπτουν το 13% των εθνικών 
αναγκών. Στο διάστημα έως το 2020, οι επενδύσεις σε έργα παραγωγής ενέργειας θα 
φτάσουν τα 30 δισ. Ζλότυ, ενώ εάν συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς και τα έργα 
συγγενών τομέων (υποδομές, δίκτυα κ.ά.), το ποσό ξεπερνά τα 60 δισ. Ζλότυ. Στο 
διάστημα 2007-2014 κατασκευάστηκαν στην Πολωνία 1.200 χλμ. αγωγών αερίου, κατά 
πολύ περισσότερα από τα 90 χλμ. που κατασκευάστηκαν στο διάστημα 2004-2007. Το 
2014 υπήρχε στη χώρα αποθηκευτική δυνατότητα 2,2 δισ. κυβ. μέτρων αερίου, 1 δισ. κ.μ. 
μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2007.  

Στρατηγικής σημασίας έργο θεωρείται ο υπό κατασκευή σταθμός επαναεριοποίησης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στο Świnoujście των ακτών της Βαλτικής, ο οποίος 
πρόκειται να λειτουργήσει το 2015 (έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 96%). Ο σταθμός θα 
διαθέτει δύο αποθηκευτικές μονάδες και θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής 5 bcm (αρχικά 
καταρινού) υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως. Μελλοντικά, η δυνατότητα αυτή θα 
αυξηθεί στα 7,5 bcm, ήτοι στο 50% της πολωνικής ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου. 
Η Πολωνία θα είναι σύντομα σε θέση να προμηθεύεται από τη Δύση το 70% των 
ποσοτήτων αερίου που χρειάζεται, στο ακραίο ενδεχόμενο της διακοπής των προμηθειών 
από τη Ρωσία. Έως το 2011, η χώρα ήταν σε θέση να καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών 
της με εισαγωγές από τη Δυτική Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι το 60% του φυσικού αερίου 
που καταναλώνεται στην Πολωνία εισάγεται από τη Ρωσία. Από την ίδια χώρα εισάγεται 
το 90% του πετρελαίου που προμηθεύονται τα πολωνικά διυλιστήρια. Το έργο του 
Świnoujście εντάσσεται στον σχεδιασμό της Πολωνίας και άλλων κρατών της ΚΑ Ευρώπης 
για τη δημιουργία ενός Διαδρόμου Αερίου Βορρά-Νότου (North-South Gas Corridor / 
NSGC), που θα συνίσταται σε ένα σύστημα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που θα 
ενώνει τη Βαλτική (Świnoujście) με την Αδριατική (κροατική νήσος Krk). 

Όσον αφορά στο σχιστολιθικό αέριο (shale gas), αρχικές εκτιμήσεις της “U.S. Energy 
Information Administration” (2011) έκαναν λόγο για αποθέματα (στην Πολωνία) της 
τάξης των 3 τρισ. κυβικών μέτρων, ποσότητα ικανή να καλύψει την ενεργειακή 
κατανάλωση της χώρας για περισσότερα από 200 χρόνια. Σε συνέχεια της χορήγησης – 
από την πολωνική κυβέρνηση – πλέον των 100 αδειών ερευνητικών γεωτρήσεων σε 
ιδιωτικές εταιρείες (ενδεικτικά αναφέρονται οι Chevron, Conoco Philips και Exxon Mobil), 
συνεχίζουν να αναλύονται τα συλλεγόμενα στοιχεία, στη βάση των οποίων θα γίνουν 
ασφαλέστεροι υπολογισμοί για τα πραγματικά αποθέματα και τη δυνατότητα εξόρυξής 
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τους. Πάντως, ορισμένες εκτιμήσεις έχουν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω (σύμφωνα με 
έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2012, υπολογίζεται ότι υπάρχουν αποθέματα 
346-768 bcm σχιστολιθικού αερίου και 215-268 mcm σχιστολιθικού πετρελαίου), ενώ οι 
μέχρι στιγμής κινήσεις βασικών εμπλεκομένων εταιρειών είναι λιγότερο ενθαρρυντικές σε 
σύγκριση με την αρχική αισιοδοξία. Εταιρείες όπως οι Exxon Mobil, Total και Marathon Oil 
έχουν ήδη διακόψει τις έρευνές τους, επιλέγοντας να αποχωρήσουν. Οι αποχωρήσεις 
αποδίδονται όχι μόνο στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις, ως προς τα αποθέματα και την 
κερδοφορία του εγχειρήματος, αλλά και σε παράγοντες όπως η γραφειοκρατία, η ασάφεια 
του νομικού πλαισίου και η απουσία αξιόλογων επενδυτικών κινήτρων. Η κυβέρνηση 
προτίθεται να ανακοινώσει τις επίσημες εκτιμήσεις της για τα αποθέματα σχιστολιθικού 
πετρελαίου και αερίου εντός του β΄ τριμήνου του 2015. Οι εκτιμήσεις αυτές θα στηριχθούν 
στα στοιχεία των πλέον πρόσφατων γεωτρήσεων.  

Περισσότερα στοιχεία για τον εγχώριο ενεργειακό τομέα περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε 
σχετικά κείμενα του πολωνικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (βλ. 
υπερσυνδέσμους www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21681, 
www.paiz.gov.pl/sectors/renewable_energy και 
www.paiz.gov.pl/polish_law/renewable_energy). 

 
3.4. Υπηρεσίες 

Στον τομέα των υπηρεσιών παράγεται πλέον το 62% (κατ’ άλλους περισσότερο από 65%) 
του πολωνικού ΑΕΠ και απασχολείται το 57% του εργατικού δυναμικού. 
Συμπληρωματικώς προς τα αναφερθέντα στις ενότητες που αφορούν στους άλλους δύο 
τομείς της παραγωγής και σε όσα αναφέρονται παρακάτω – στην ενότητα που αφορά 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα - επισημαίνεται ότι ειδικά ο κλάδος παροχής υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις αναπτύσσεται δυναμικά. 

Η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης έχει κατορθώσει να 
προσελκύσει αρκετές εταιρείες του κλάδου παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις τα 
τελευταία χρόνια, συγκεντρώνοντας πλέον περισσότερα από 1.000 σχετικά κέντρα (BPO, 
ITO, SSC, R&D) και απασχολώντας περισσότερα από 300.000 άτομα. Πρόκειται κατά κύριο 
λόγο για επενδύσεις αμερικανικών και δυτικοευρωπαϊκών εταιρειών. Περισσότερα από 
600 κέντρα αυτού του είδους (περίπου 450 ανήκουν σε ξένους επενδυτές) λειτουργούν 
στην Πολωνία, απασχολώντας 150.000 εργαζομένους. Το 80% αυτών βρίσκεται στα επτά 
κύρια αστικά κέντρα της χώρας (Βαρσοβία, Κρακοβία, Βρότσλαβ, Πόζναν, Ουτζ, 
Κατοβίτσε, Γκντανσκ). Η πλειονότητα των κέντρων παροχής υπηρεσιών 
δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, ενώ 
τα υπόλοιπα δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις ΤΠΕ και στην εξυπηρέτηση 
πελατών. Εννέα στα δέκα κέντρα παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες από τη Δ. Ευρώπη. 
Περισσότερα στοιχεία περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε σχετικά κείμενα του πολωνικού 
οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (βλ. υπερσυνδέσμους  
www.paiz.gov.pl/sectors/bss και www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24339). 

Στον τομέα των υπηρεσιών που σχετίζονται με το διαμετακομιστικό εμπόριο (logistics), η 
Πολωνία έχει ήδη αξιοποιήσει αρκετά την ευνοϊκή γεωγραφική θέση της. Σύμφωνα με την 
EUROSTAT, πολωνικά φορτηγά αυτοκίνητα μεταφέρουν πλέον μεγάλο όγκο 
εμπορευμάτων (ορισμένα έτη τον μεγαλύτερο όγκο) σε επίπεδο ΕΕ. Οι εγκαταστάσεις των 
σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου βρίσκονται κατά κύριο λόγο (1/3) στην 
ευρύτερη περιφέρεια της Βαρσοβίας (περίπου 2,6 εκ. τ.μ. αποθηκευτικών χώρων 
σύμφωνα με την Jones Lang LaSalle), λόγω της γειτνίασης με βασικούς οδικούς άξονες, 
ενώ ακολουθούν πόλεις όπως το Πόζναν και το Βρότσλαβ. Σε σχετικές εγκαταστάσεις έχει 

http://www.total.com/
http://www.marathon.com/
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21681
http://www.paiz.gov.pl/sectors/renewable_energy
http://www.paiz.gov.pl/polish_law/renewable_energy
http://www.paiz.gov.pl/sectors/bss
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24339
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24396


28 
 

επενδύσει, μεταξύ άλλων και ο κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου Amazon, που 
μετέφερε, μάλιστα, στην Πολωνία μέρος των δραστηριοτήτων της από τη Γερμανία. Η 
Πολωνία διαθέτει περίπου 2.760 χλμ. αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας 
κυκλοφορίας, ενώ στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα κατασκευαστούν ακόμη 
1.800 χλμ.. Στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η Πολωνία 
αποτελεί, μεταξύ άλλων, τμήμα της γραμμής μεταφοράς αγαθών από/προς την Κίνα 
προς/από τη Δ. Ευρώπη. Δεδομένης της ύπαρξης λιμένων στις πολωνικές ακτές της 
Βαλτικής, εκτεταμένου σιδηροδρομικού δικτύου και αριθμού αερολιμένων στην πολωνική 
επικράτεια, καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας στο πεδίο των συνδυασμένων μεταφορών. 

 

3.5. Πληθωρισμός – Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, το Συμβούλιο 
Νομισματικής Πολιτικής εγκαινίασε τον Νοέμβριο του 2012 έναν κύκλο χαλάρωσης της 
νομισματικής πολιτικής – στο πλαίσιο του οποίου το βασικό επιτόκιο μειώθηκε κατά 225 
μονάδες βάσεις – που διήρκεσε έως τον Ιούλιο του 2013. Έκτοτε, το βασικό επιτόκιο 
μειώθηκε δύο φορές (μία τον Οκτώβριο του 2014 και μία τον Μάρτιο του 2015) και 
βρίσκεται σήμερα (Απρίλιος 2015) στο 1,50%, ενώ διίστανται οι απόψεις όσον αφορά την 
ανάγκη περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πολωνικών αρχών, το 2014 ο δείκτης τιμών καταναλωτή 
υποχώρησε, για πρώτη φορά μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε επίπεδα κάτω του 
μηδενός (αποπληθωρισμός). Σύμφωνα με την Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός 
(HICP/ΕΔΤΚ) του 2014 ήταν 0,1%, ενώ το 2015 αναμένεται να διαμορφωθεί στο -0,2%. 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ) και της πολωνικής 
Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (GUS), το 2014 έκλεισε με αποπληθωρισμό -1% 
(CPI/ΔΤΚ), ενώ το 2015 ο πληθωρισμός είναι πιθανό να μην ξεπεράσει το 0,2%. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στο σύνολο του 2014 η  μεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν της 
τάξης του 3,3% (κατά την Eurostat και 3,4% κατά την GUS). Η ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας υποστηρίχθηκε πρωτίστως από την ενισχυμένη εγχώρια ζήτηση (+4%). Η 
ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε (3% από 1% το 2013), καθώς η ανησυχία για την 
έκταση των αρνητικών επιπτώσεων της ρωσοουκρανικής διένεξης περιορίστηκε με την 
πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, το 2014 συνεχίστηκε η στροφή των Πολωνών εξαγωγέων 
σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές, με στόχο την αναπλήρωση των απωλειών στην 
Ευρωζώνη και τις χώρες ΚΑΚ. Η ιδιωτική κατανάλωση ευνοήθηκε, επίσης, από την τόνωση 
της απασχόλησης και την αύξηση των πραγματικών αμοιβών. 

Η επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα ανέκαμψε, χάρις στη μείωση του κόστους 
χρηματοδότησης και τη σταδιακή υλοποίηση έργων επέκτασης των παραγωγικών 
δυνατοτήτων των βιομηχανιών. 

Η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,2% (2,1% το 2013), ενώ τόνωση των δημοσίων 
επενδύσεων αναμένεται από το 2015 και μετά, καθώς ξεκινά η υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 
3.6. Αγορά Εργασίας 

Η ευελιξία της πολωνικής αγοράς εργασίας χαρακτηρίζεται, σε γενικές γραμμές, ως 
ικανοποιητική, τόσο ως προς την ευκολία πραγματοποίησης απολύσεων και (κυρίως) 
προσλήψεων, όσο και ως προς τον καθορισμό των αμοιβών. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να 
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο τύπος ευελιξίας της πολωνικής αγοράς εργασίας δεν 
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ενθαρρύνει επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν διευκολύνει την καταπολέμηση των 
αιτίων της διαρθρωτικής ανεργίας και πρακτικά εξωθεί τους νέους στη μετανάστευση.  

Χωρίς να υποτιμάται η χρησιμότητα της μετανάστευσης ως βαλβίδα εκτόνωσης των 
πιέσεων στην εγχώρια αγορά εργασίας, σημειώνεται ότι η τελευταία έχει αποδειχθεί 
αρκετά ανθεκτική στις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Το ποσοστό ανεργίας 
παρέμεινε κάτω από το 10% στο διάστημα 2009-2011 (δηλαδή περίπου δύο ποσοστιαίες 
μονάδες πάνω από το επίπεδο ανεργίας προ κρίσης), ξεπέρασε το όριο του 10% την 
επόμενη διετία (10,1% το 2012 και 10,3% το 2013) και υποχώρησε ξανά στο 9,1% το 
2014. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από την EUROSTAT, που 
χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού από εκείνη της πολωνικής Κεντρικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (σύμφωνα με την τελευταία, το μέσο ποσοστό ανεργίας του έτους 
2014 ήταν περίπου 12,3%). Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας είναι γύρω στο 4%, 
ενώ εκείνο της ανεργίας των νέων (15-24) στο 24%. Σημειώνεται, επίσης, ότι με την 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2012 αυξήθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 67ο 
έτος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, έναντι του 65ου έτους για τους άνδρες 
και του 60ου έτους για τις γυναίκες που ίσχυε μέχρι τότε. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat για το 2014, το μέσο κόστος μιας ώρας εργασίας στην 
Πολωνία, σε τομείς εκτός του αγροτικού και της διοίκησης, ήταν € 8,40. Η τιμή αυτή είναι 
τρεις φορές χαμηλότερη από το μέσο ωριαίο εργασιακό κόστος στην ΕΕ, παραμένει όμως 
υψηλότερο του αντίστοιχου κόστους σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Ρουμανία και η Βουλγαρία. Την τελευταία δεκαετία το εργασιακό κόστος αυξήθηκε κατά 
75% στην Πολωνία, ενώ, την ίδια περίοδο, στο σύνολο της ΕΕ αυξήθηκε κατά 24%. 
Εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός σύγκλισης, η Πολωνία θα φτάσει στο επίπεδο του 
κοινοτικού μέσου όρου το 2046.  

Μέσες μεικτές μηνιαίες αποδοχές στον τομέα των επιχειρήσεων ανά πολωνική 
περιφέρεια (2014) 

 Ζλότυ Μεταβολή 
2014/2013  

Ευρώ 

Πολωνία (Σύνολο) 3.980  3,7  951  

Mazowieckie  4.845  4,3  1.158  

Śląskie  4.236  2,0  1.012  

Dolnośląskie  4.012  4,8  959  

Pomorskie 3.975  4,2  950  

Małopolskie  3.662  4,4  875  

Łódzkie  3.592  4,0  858  

Wielkopolskie  3.582  2,2  856  

Zachodniopomorskie  3.570  4,0  853  

Opolskie  3.534  5,5  844  

Lubelskie  3.428  3,1  819  

Podlaskie  3.338  4,7  797  

Kujawsko-Pomorskie  3.337  3,8  797  

Lubuskie  3.307  4,4  790  

Świętokrzyskie  3.303  3,4  789  
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Podkarpackie  3.281  4,2  784  

Warmińsko-
Mazurskie  

3.213  5,4  768  

 Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 

 

Μέσες μεικτές μηνιαίες αποδοχές ανά κλάδο (2014) 

 Ζλότυ Μεταβολή 
2014/2013  

Ευρώ 

Σύνολο κλάδων 3.805  3,7  909  

Κατασκευές  3.821  4,1  913  

Μεταλλευτική 
βιομηχανία 

6.255  1,9  1.495  

Μεταποίηση  3.718  4,5  888  

Τρόφιμα/ποτά 3.207  4,6  766  

Υφάσματα  2.728  4,3  652  

Κλάδος ξύλου  2.927  4,2  699  

Κλάδος χαρτιού  4.091  1,9  977  

Χημική βιομηχανία  4.754  2,4  1.136  

Βιομηχανία 
πλαστικών  

3.643  4,2  870  

Βιομηχ. Μηχανολ. 
Εξοπλ.  

4.147  5,1  991  

Μεταλλουργία 4.326  4,5  1.034  

Ηλεκτρικά/Ηλεκτρον
ικά 

4.064  3,1  971  

Κατασκευή 
οχημάτων 

4.264  3,8  1.019  

Εμπόριο 3.551  3,8  848  

Εστίαση 2.787  3,6  666  

Μεταφορές 3.676  4,3  878  

ΤΠΕ 6.885  3,0  1.645  

Χρηματοοικονομικά 6.617  3,9  1.581  

Κλάδος ακινήτων 4.131  3,8  987  

 Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 
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Μέσες μεικτές μηνιαίες αποδοχές ανά θέση εργασίας (2014) 

 Ζλότυ Μεταβολή 
2014/2013  

Ευρώ 

Διευθυντής μεγάλης 
επιχείρησης/μεγάλου 
υποκαταστήματος  

16.000  3,2  3.823,00  

Διευθυντής μικρής ή μεσαίας 
επιχείρησης 

9500  -5,0  2269,90  

Διευθυντής πωλήσεων  6325  1,9  1511,28  

Μηχανικός 5750  4,5  1373,89  

Προγραμματιστής  5693  3,1  1360,27  

Γραμματέας με γνώση ξένων 
γλωσσών  

2500  2,4  597,34  

Λογιστής  3597  1,3  859,46  

Οδηγός  2875  3,6  686,94  

 Πηγή: Sedlak & Sedlak 

Το ποσοστό των εγγράμματων Πολωνών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 99%, ενώ η χώρα 
διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς αποφοίτων ανώτερων και ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφού σε αυτά τα ιδρύματα (130 δημόσια και 300 ιδιωτικά) 
σπουδάζουν περίπου 1,6 εκ. φοιτητές, κατά κύριο λόγο σε τμήματα με αντικείμενα που δεν 
σχετίζονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή. Αυτή η αναντιστοιχία έχει ως 
αποτέλεσμα την αυξημένη ανεργία μεταξύ των πτυχιούχων. Τα τελευταία χρόνια 
καταβάλλονται προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη διασύνδεσης του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.  

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με στοιχεία του Perspektywy Educational 
Foundation, σχεδόν 36.000 αλλοδαποί φοιτητές από 149 χώρες σπουδάζουν στην 
Πολωνία. Οι φοιτητές αυτοί είναι κυρίως Ουκρανοί, Λευκορώσοι, Νορβηγοί, Ισπανοί και 
Σουηδοί. Η αύξηση του ποσοστού των ξένων φοιτητών (αποτελούν το 2,3% του συνόλου 
των φοιτητών) αποδίδεται στη μείωση του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού. Σήμερα, 
φοιτούν στα ΑΕΙ της χώρας περισσότερα από 1,5 εκ. άτομα. Η αύξηση του απόλυτου 
αριθμού των ξένων φοιτητών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην έναρξη αγγλόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών σε πολλά πολωνικά πανεπιστήμια. 
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3.7. Εξωτερικό Εμπόριο 

Το 2014, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας αυξήθηκε για τέταρτο συναπτό έτος 
στα 328,7 δισ. Ευρώ (από 311,9 δισ. το 2013 και 297,5 δισ. το 2012). Η αξία των 
πολωνικών εξαγωγών ανήλθε στα 163,1 δισ. Ευρώ (από 154,9 δισ. το 2013 και 143,4 δισ. 
το 2012). Η αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 165,5 δισ. Ευρώ (από 156,9 δισ. το 2013 και 
154 δισ. το 2012). Η αξία του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα 2,4 δισ. 
Ευρώ (από 1,9 δισ. το 2013 και 10,6 δισ. το 2012). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

ΕΞΩΤΕΡΙKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ  
ανά γεωγραφικό προορισμό/προέλευση 

(δισ. Ευρώ) 

 2012 2013 2014 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 143,4 154,9 163,1 

Ανεπτυγμένες χώρες 117,9 126,9 136,7 

- Εκ των οποίων κ-μ Ε.Ε. 109,1 116,2 125,7 

- Εκ των οποίων μέλη 
Ευρωζώνης 

74,4 79,9 87,4 

Αναπτυσσόμενες χώρες 11,6 13,4 14,3 

Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης 

13,8 14,5 12 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 154,0 156,9 165,5 

Ανεπτυγμένες χώρες 99,4 103,5 108,3 

- Εκ των οποίων κ-μ Ε.Ε. 88,6 91,8 96,9 

- Εκ των οποίων μέλη 
Ευρωζώνης 

69,8 71,8 76,2 

Αναπτυσσόμενες χώρες 30,0 32 37,4 

Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης 

24,5 21,3 19,8 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -10,6 -1,9 -2,4 

Ανεπτυγμένες χώρες 18,5 23,4 28,4 

- Εκ των οποίων κ-μ Ε.Ε. 20,5 24,4 28,7 

- Εκ των οποίων μέλη 
Ευρωζώνης 

4,9 8,1 11,1 

Αναπτυσσόμενες χώρες -18,4 -18,6 -23 

Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης 

-10,7 -6,7 -7,7 

 

Πηγές:  

Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 
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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 75% των εξαγωγών και από την οποία προέρχεται το 58,5% 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 26% των πολωνικών εξαγωγών και από την οποία προέρχεται περίπου το 
22% των πολωνικών εισαγωγών. Στην ίδια κατάταξη, τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν 
το Ηνωμένο Βασίλειο (6,3% εξαγωγών και 2,6% των εισαγωγών), η Τσεχία (6,2% 
εξαγωγών και 3,5% των εισαγωγών), η Γαλλία (5,6% εξαγωγών και 3,8% των 
εισαγωγών), η Ιταλία (4,5% εξαγωγών και 5,3% των εισαγωγών), η Ρωσία (4,4% 
εξαγωγών και 11,2% των εισαγωγών), η Ολλανδία (4,1% εξαγωγών και 3,7% των 
εισαγωγών) και η Κίνα (1% εξαγωγών αλλά 10,2% των εισαγωγών). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς (εκ. Ευρώ) 

 

2013 

Ιαν. – Σεπ. 2014 

(εκτίμηση συν. 
2014) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 38.887 31.285 (42.600) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 10.078 7.648 (10.400) 

ΤΣΕΧΙΑ 9.596 7.507 (10.300) 

ΓΑΛΛΙΑ 8.702 6.780 (9.200) 

ΡΩΣΙΑ 8.146 5.336 (7.000) 

ΙΤΑΛΙΑ 6.691 5.444 (7.400) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6.150 4.957 (6.800) 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 4.307 2.290 

ΣΟΥΗΔΙΑ 4.207 3.453 (4.700) 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4.090 3.031 (4.100) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ από (εκ. Ευρώ) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 34.005 26.481 (36.400) 

ΡΩΣΙΑ 19.047 13.562 (17.400) 

ΚΙΝΑ 14.623 12.395 (17.400) 

ΙΤΑΛΙΑ 8.356 6.482 (8.900) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6.080 4.531 (6.300) 

ΓΑΛΛΙΑ 5.990 4.640 (6.200) 

ΤΣΕΧΙΑ 5.755 4.248 (5.900) 

Η.Π.Α. 4.172 2.900 (4.100) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4.109 3.116 (4.300) 

ΒΕΛΓΙΟ 3.621 3.014 (4.000) 

Πηγές:  

Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ 

ΕΞΩΤΕΡΙKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
ανά ομάδα προϊόντων SITC 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (δισ. Ευρώ) 

 
2012 2013 

2014 

(Ιαν. – Σεπ.) 

0. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 15,04 16,98 12,93 

1. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 1,91 2,06 1,85 

2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 

3,38 3,84 2,98 

3. ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 7,03 7,22 5,03 

4. ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

0,33 0,48 0,35 

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

13,04 14,25 11,11 

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

30,28 31,28 24,27 

7.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

53,64 58,32 45,53 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 18,15 20,10 16,29 

9. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

0,62 0,42 0,16 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (δισ. Ευρώ) 

0. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 10,72 11,5 8,69 

1. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 0,95 1,00 0,75 

2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 

5,32  5,21 3,92 

3. ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 20,34 18,08 13,30 

4. ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

0,69 0,65 0,47 

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

21,40 22,47 18,07 

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

26,71 27,22 21,68 

7.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

49,49 52,61 40,03 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 13,98 14,29 12,25 

9. ΕΙΔΗ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 4,41 3,90 2,32 

Πηγές: Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 

 



35 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

(κυριότερα στοιχεία) 

(δισ. Ευρώ) 

 

2012 2013 

2014 
(προσωριν

ά 
στοιχεία) 

1.  ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

-13,69 -5,14 -5,76 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -7,14 0,63 -1,63 

- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 140,81 148,85 157,24 

- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 147,95 148,22 158,87 

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,20 7,91 9,06 

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 32,01 33,79 36,25 

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 25,81 25,88 27,19 

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ -12,63 -13,26 -12,81 

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 11,69 11,93 10,78 

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 24,33 25,20 23,59 

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 

-0,12 -0,42 -0,38 

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 6,09 6,03 5,93 

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 6,21 6,46 6,31 

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 

8,54 9,00 10,04 

- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 9,06 9,49 10,80 

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 0,51 0,49 0,76 

3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

-8,74 -5,29 -2,61 

- ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

1,05 -2,50 3,94 

- ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

5,63 0,07 10,48 

- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ    

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,34 1,65 4,10 

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15,63 1,68 2,88 

- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1,71 0,26 1,74 

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -2,81 3,15 -0,49 

Πηγές: Πολωνική Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ) 
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4. Κρατικός Προϋπολογισμός 

Σύμφωνα με την Eurostat, το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης ήταν 
της τάξης του 3,6% του ΑΕΠ το 2014, έναντι ελλειμμάτων 4,0% το 2013 και 3,7% το 2012. 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία GUS, το έλλειμμα της Γενικής 
Κυβέρνησης διαμορφώθηκε το 2014 στο 3,2% του ΑΕΠ, από 4,0% του ΑΕΠ το 2013. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού, η αξία του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2014 ανήλθε 
στα 28,98 δισ. Ζλότυ, ήτοι 61% του προϋπολογισθέντος ελλείμματος (47,51 δισ.). Η αξία 
των μεν δαπανών ανήλθε στα 312,52 δισ. (έναντι προγραμματισμένων δαπανών 325,28 
δισ.), των δε δημοσίων εσόδων στα 283,54 δισ. Ζλότυ (έναντι προγραμματισμένων 
εσόδων 277,78 δισ.). Η διαφορά μεταξύ της προϋπολογισθείσας αξίας και της τελικής 
αξίας του ελλείμματος αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων κατά 5 δισ. και στη μείωση 
των δαπανών κατά 12 δισ. Ζλότυ.  

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι εντός του 2015 θα τερματιστεί η εφαρμογή της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία, καθώς το έλλειμμα του 2015 αναμένεται να 
διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με την Eurostat, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο 48,6% του ΑΕΠ το 
2014, έναντι 55,7% το 2013 και 54,4% το 2012. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών έχουν 
αναθεωρηθεί, καθώς το φθινόπωρο του 2014 τέθηκαν σε ισχύ νέοι λογιστικοί κανόνες 
(ESA 2010). Κατά το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικών, το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 
– που αποτελεί κριτήριο σύγκλισης προβλεπόμενο από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ – 
διαμορφώθηκε το 2014 στο 50,2% του ΑΕΠ (866,5 δισ. Ζλότυ), από 57,2% του ΑΕΠ στο 
τέλος του 2013.  

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2015, τα μεν δημόσια έσοδα πρόκειται να ανέλθουν 
στα 297,17 δισ., οι δε δαπάνες στα 343,25 δισ. Ζλότυ., δημιουργώντας έτσι έλλειμμα αξίας 
46,08 δισ. Ζλότυ (~11,2 δισ. Ευρώ). 

 

http://stat.gov.pl/
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5.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας, 
το ύψος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα έως και το 2013, ανήλθε στα EUR 
160,5 δισ. Παράλληλα οι κύριες χώρες προέλευσης των ΑΞΕ –σημειώνεται ότι το ύψος 
επένδυσης ανά χώρα είναι ενδεικτικό, καθώς η μητρική εταιρεία μπορεί να βρίσκεται π.χ. 
στο Ην.Βασίλειο, ΗΠΑ ή Ν.Κορέα, και η επένδυση στην Πολωνία να έγινε από την 
θυγατρική της π.χ. στο Λουξεμβούργο, Γαλλία ή Βέλγιο- είναι οι κάτωθι :               

1. Γερμανία, EUR 27,5 δισ. (ή 17,1% των συνολικών Α.Ξ.Ε.) και αριθμό γερμανικών 
εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Πολωνία να ανέρχεται στις 348. 

2. Ολλανδία, EUR 25,9 δισ., (ή 16,1% των συνολικών Α.Ξ.Ε.), με αριθμό εταιρειών 
134. 

3. Γαλλία, EUR 19,1 δισ., (ή 11,9% των συνολικών Α.Ξ.Ε.), με αριθμό εταιρειών 131. 
4. Λουξεμβούργο, EUR 11,5 δισ., (ή 7,2% των συνολικών Α.Ξ.Ε.), με αριθμό 

εταιρειών 25. 
5. Ισπανία, EUR 10,5 δισ., με αριθμό εταιρειών 35. 
6. Ιταλία, EUR 9,2 δισ., με αριθμό εταιρειών 80. 
7. ΗΠΑ, EUR 6,8 δισ., με αριθμό εταιρειών 173. 
8. Ην.Βασίλειο, EUR 6,7, με αριθμό εταιρειών 96. 
9. Αυστρία, EUR 6,6 δισ., με αριθμό εταιρειών 50. 
10. Σουηδία, EUR 5,3 δισ., με αριθμό εταιρειών 72. 
11. Ελβετία, EUR 4,6 δισ., με αριθμό εταιρειών 50. 
12. Βέλγιο, EUR 3,3 δισ., με αριθμό εταιρειών 46. 
13. Δανία, EUR 2,8 δισ., με αριθμό εταιρειών 64. 
14. Πορτογαλία, EUR 1,7δισ., με αριθμό εταιρειών 9. 
15. Φινλανδία, EUR 1,6 δισ., με αριθμό εταιρειών 34. 
16. Ιρλανδία, EUR 1,3 δισ., με αριθμό εταιρειών 10. 
17. Ιαπωνία, EUR 1 δισ., με αριθμό εταιρειών 42. 
18. Νορβηγία, EUR 1 δισ., με αριθμό εταιρειών 20. 
19. Ν.Κορέα, EUR 0,8 δισ., με αριθμό εταιρειών 24. 

         Περαιτέρω και όσον αφορά στους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι ΑΞΕ, 
αυτοί είναι : 

1. Μεταποίηση, EUR 48,5 δισ. (ή 30% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου) 
2. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Ασφάλειες, EUR 40,6 δισ. (25,3%) 
3. Χονδρεμπόριο-Λιανεμπόριο, Ανταλλακτικά-Επισκευές Οχημάτων, EUR 23,7 δισ. 

(14,8%) 
4. Υπηρεσίες Real Estate, EUR 10,3 δισ. (6,4%) 

        Όσον αφορά στους εργαζομένους που απασχολούνται στις ανωτέρω εταιρείες 
αλλοδαπών συμφερόντων, ανέρχονται στο 1εκ. 628 χιλ. άτομα, ενώ όσον αφορά στην 
γεωγραφική κατανομή τους, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (34%) είναι 
εγκατεστημένο στην Περιφέρεια Mazowieckie (πρωτεύουσα Βαρσοβία), 14,3% εξ 
αυτών είναι εγκατεστημένο στην Περιφέρεια Wielkopolskie (πρωτεύουσα Poznan), 
11,1% εξ αυτών είναι εγκατεστημένο στην Περιφέρεια Sląskie (πρωτεύουσα Katowice) 
και 9,5% εξ αυτών είναι εγκατεστημένο στην Περιφέρεια Dolnośląskie (πρωτεύουσα 
Wroclaw) 
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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.  

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). 

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. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΟΖ παρατίθενται στον ιστότοπο του Πολωνικού 
Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων PAIiIZ (www.paiz.gov.pl/investment_support/sez) 
και σε σχετική έκδοση της KPMG (www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24349). 

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 

http://www.paiz.gov.pl/investment_support/sez
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24349
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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, όπου ιδρύθηκε το πρώτο 
πολωνικό ΒΤΠ (Poznań Science & Technology Park) το 1995. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Πολωνικού Οργανισμού 
Προσέλκυσης Επενδύσεων PAIiIZ: 
www.paiz.gov.pl/investment_support/industrial_and_technology_parks. 

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 14 Ειδικές Οικονομικές Ζώνες της χώρας (σχετικά με τις ΕΟΖ βλ. 
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24349), 

- κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός Ειδικών 
Οικονομικών Ζωνών και 

- κίνητρα με τη μορφή χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από 
τον τόπο εγκατάστασης των τελευταίων (εντός ή εκτός ΕΟΖ). 

Όσον αφορά τα κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που επιλέγουν να 
εγκατασταθούν σε Ειδική Οικονομική Ζώνη, αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον 
ιστότοπο του πολωνικού οργανισμού προώθησης επενδύσεων PAIiIZ (βλ. 
www.paiz.gov.pl/investment_support/investment_incentives_in_SEZ).  

Όσον αφορά τα κίνητρα που παρέχονται, με τη μορφή επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις 
που εγκαθίστανται εκτός Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, αυτά 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. 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).  

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 

http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24349
http://www.paiz.gov.pl/investment_support/investment_incentives_in_SEZ
http://www.paiz.gov.pl/governmental_grants
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σχετικά με τη συγκεκριμένη δυνατότητα είναι δημοσιευμένες στον υπερσύνδεσμο 
www.paiz.gov.pl/index/?id=9f975093da0252e2c0ae181d74c90dc6. 

Όσον αφορά στα 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. 

 

5.1. 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.). 

Συναφώς, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου 
του Toruń, η πλειονότητα των πολωνικών επενδύσεων στην αλλοδαπή – συνολικής αξίας 
50 δισ. δολαρίων – εντοπίζεται 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%). 

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. 

 

6. 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 32η θέση της σχετικής παγκόσμιας κατάταξης το 2015, από 
30η το 2014.  

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, οι οικοδομικές 
άδειες, η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, η εφαρμογή των συμβάσεων, η πληρωμή 
φόρων, το πτωχευτικό δίκαιο και οι συναφείς με αυτό διοικητικές διαδικασίες. 

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=24139. 

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: 

http://www.paiz.gov.pl/index/?id=9f975093da0252e2c0ae181d74c90dc6
http://www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support
http://www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/POL.pdf?ver=2
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland
http://jpweber.com/en/home
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24139
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Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)   
Δυνατά Σημεία (Strengths) 
 
- Μεγάλη εσωτερική αγορά 
- Σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού 
- Ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης εργατικού δυναμικού 
- Πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα. 
- Γεωγραφική θέση στα ανατολικά 

σύνορα της διευρυμένης Ε.Ε. 
 

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses) 
 
- Παλαιότητα δικτύου διανομής ενέργειας 
- Κατά καιρούς δυσχέρειες εφοδιασμού 
- Αυξημένη ενεργειακή εξάρτηση από τον 

άνθρακα (ασύμβατη με στόχευση ΕΕ σε 
τομείς ενέργειας / περιβάλλοντος / 
κλιματικής αλλαγής) 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος (διατήρηση 
πολωνικού Ζλότυ) 

- Οι εξαγωγικοί κλάδοι είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι σε εξωτερικά σοκ 

- Γραφειοκρατία, συχνές μεταβολές στη 
νομοθεσία και απουσία διευκρινιστικών 
διατάξεων 

Ευκαιρίες (Opportunities) 
 
- Αυξημένη χρηματοδότηση από την 

Ε.Ε. (> 100 δισ. Ευρώ) στο διάστημα 
2014-2020 

- Σχεδιαζόμενες μεγάλες δημόσιες 
επενδύσεις (υποδομές και ενέργεια) 

- Ευνοϊκή νομοθεσία ΣΔΙΤ και 
παραχώρησης αδειών 
εκμετάλλευσης για την υλοποίηση 
έργων υποδομής και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

- Αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

Απειλές (Threats) 
 
- Ακριβές χρονικό σημείο υιοθέτησης Ευρώ 

ακόμη άγνωστο 
- Συχνή εμφάνιση προβλημάτων κατά τη 

συνεργασία ιδιωτών-Δημοσίου στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων 
/ υπηρεσιών / προμηθειών. 

- Η κατάσταση στην Ουκρανία δυσκολεύει τις  
συναλλαγές με τους ανατολικούς γείτονες 
της Ε.Ε. 

Οι βασικές πτυχές της πολωνικής νομοθεσίας, που αφορούν στην έναρξη και στην 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). 
Πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 
τον ΦΠΑ παρατίθενται, συνοπτικά, σε συναφή ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-
sell/index_en.htm#poland_en_paying-taxes). 

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, δηλαδή με τη μορφή της Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company / Sp z.o.o., βλ. σχετικά 
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21068), με αρχικό κεφάλαιο 5.000 Ζλότυ. 

 

 

http://www.paiz.gov.pl/polish_law
http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_en.htm#poland_en_paying-taxes
http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_en.htm#poland_en_paying-taxes
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21068
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Α/
Α 

Διαδικασία 
Απαιτούμεν

ος Χρόνος 
Κόστος 

1 Επικύρωση εταιρικού 
συμφωνητικού (ή 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. 

1 ημέρα 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). 

Α/
Α 

Διαδικασία 
Απαιτούμεν

ος Χρόνος 
Κόστος 

2 Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού 
λογαριασμού και 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. 

1 ημέρα 0 

Α/
Α 

Διαδικασία 
Απαιτούμεν

ος Χρόνος 
Κόστος 

3 Εγγραφή στο εθνικό δικαστικό 
μητρώο (National Court Register) 
Χορήγηση στατιστικού μητρώου 
(REGON) 
Χορήγηση ΑΦΜ (NIP) 
Εγγραφή στην Υπηρεσία 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ZUS) 

4 εβδομάδες 500 Ζλότυ για την 
εγγραφή και 100 
Ζλότυ για τη 
δημοσίευση 
 

Α/
Α 

Διαδικασία 
Απαιτούμεν

ος Χρόνος 
Κόστος 

4 Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ 1 ημέρα 170 Ζλότυ 
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Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
πραγματοποίηση της πρώτης 
συναλλαγής στην 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”). 

(ταυτόχρονα 
με 
διαδικασία 
3) 
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7. Τραπεζικός Τομέας-Χρήση/Επαναπατρισμός Κεφαλαίων-Χρηματοδότηση 

Οι πολωνικές τράπεζες έχουν αποδειχθεί, μέχρι στιγμής, ανθεκτικές στις αρνητικές 
επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την 
κερδοφορία τους. Πιθανή αν και μικρή εστία κινδύνου, αποτελούν τα τμήματα εκείνα των 
δανειακών χαρτοφυλακίων τους που αποτιμώνται σε ξένο νόμισμα και τα οποία 
περιήλθαν στην κατοχή των τραπεζών μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλων 
ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

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. 

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, 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 τράπεζες της χώρας είναι οι ακόλουθες: 

Τράπεζα Ιδιοκτησία Αξία σε δισ. 
Ευρώ 

PKO Bank Polski Δημόσια, πολωνική, εισηγμένη 49,8 

Bank Pekao UniCredit Group (Ιταλία) 41,9 

Bank Zachodni WBK Santander (Ισπανία) 25,8 

mBank  Commerzbank (Γερμανία) 23,7 

ING Bank Slaski ING Group (Ολλανδία) 16,7 

Getin Noble Bank Πολωνική, εισηγμένη 12,7 

Bank Millenium BCP (Πορτογαλία) 12,0 

Bank Handlowy Citibank (Η.Π.Α.) 9,05 

BGZ BNP Paribas BNP Paribas (Γαλλία) 15,0 

BPH GE Money (Η.Π.Α.) 9,25 

Credit Agricole Crédit Agricole (Γαλλία) 

 

 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.nbp.pl/
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Raiffeisen Polbank Raiffeisen Group (Αυστρία)  

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ), Moody’s, Fitch, S&P 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τραπέζης της Πολωνίας - ΝΒΡ (Ιαν. 2015, 
www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr201501.pdf), η κατάσταση στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα και στους υπόλοιπους (μη τραπεζικούς) χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
(ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικά ταμεία) είναι σταθερή και 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «καλή». Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις της 
ξαφνικής ανατίμησης του Ελβετικού Φράγκου (έναντι του Ζλότυ και των διεθνώς 
σημαντικών νομισμάτων, στις αρχές του 2015) στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα 
εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την κλίμακα της μεταβολής της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, αν και εκτιμάται ότι η εν λόγω ανατίμηση δεν θα αποτελέσει σημαντική απειλή 
για τη σταθερότητα του πολωνικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Σημειώνεται ότι 
στην Πολωνία υπάρχουν περίπου 570.000 δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου, ενώ ο όγκος 
των ενυπόθηκων δανείων στο ίδιο νόμισμα αντιστοιχεί στο 8% του πολωνικού ΑΕΠ. 

Λόγω της φύσης του πολωνικού χρηματοοικονομικού συστήματος, το επίπεδο των 
συστημικών κινδύνων καθορίζεται πρωτίστως από την κατάσταση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Η κατάσταση του τελευταίου ήταν το 2014 καλή, ενώ οι 
δοκιμές αντοχής (stress tests) που πραγματοποιήθηκαν, πιστοποίησαν την ανθεκτικότητά 
του σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών λειτουργίας των τραπεζών 
(μακροοικονομικό περιβάλλον, αγορά και ρευστότητα). Το φθινόπωρο του 2014, έξι 
τράπεζες (ALIOR BANK SA, BANK BPH SA, BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA, BANK 
OCHRONY SRODOWISKA SA, GETIN NOBLE BANK SA και PKO BANK POLSKI S.A.) 
συμμετείχαν σε stress tests και συνολικά δεκαπέντε μεγάλες πολωνικές τράπεζες (που 
αντιπροσωπεύουν το 79% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού)  υποβλήθηκαν σε 
ποιοτικό έλεγχο ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, μολονότι η Πολωνία δεν ανήκει στην 
τελευταία. Σύμφωνα με την KNF, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των πολωνικών 
τραπεζών ανέρχονταν στα τέλη του 2013 στα 379,9 εκ. Ζλότυ και αφορούσαν κυρίως σε 
ανάγκες των τραπεζών Getin Noble (262,5 εκ.) και BNP Paribas (135 εκ.). Επισημαίνεται, 
όμως, από πλευράς KNF, ότι οι εν λόγω τράπεζες έχουν εν τω μεταξύ προχωρήσει σε 
αύξηση του κεφαλαίου τους, καλύπτοντας τα συγκεκριμένα κενά. 

Η έναρξη ισχύος των κανόνων της ΕΕ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στον τραπεζικό 
τομέα (CRDIV/CRR) δεν επέφεραν μείζονες αλλαγές στα μεγέθη που αφορούν, χρειάζεται 
όμως εγρήγορση των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή 
προσαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες. 

Τα έσοδα και η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα ήταν βελτιωμένα. Μάλιστα, η 
κερδοφορία παρέμεινε σε αρκετά υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις επιδόσεις άλλων 
κρατών της ΕΕ. Ο ρυθμός μεγέθυνσης των κύριων κατηγοριών δανείων (στεγαστικά, 
καταναλωτικά, επιχειρηματικά) δε μεταβλήθηκε σημαντικά, ενώ στο εγγύς μέλλον η 
εικόνα αναμένεται να μείνει αμετάβλητη, με την εξαίρεση των καταναλωτικών δανείων, ο 
ρυθμός μεγέθυνσης των οποίων ενδέχεται να επιταχυνθεί. Επωφελής εκτιμάται ότι θα 
αποδειχθεί, σε βάθος χρόνου, η σταδιακή μείωση του ποσοστού των στεγαστικών δανείων 
σε ξένο νόμισμα επί του συνόλου των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Το 
ποσοστό των επισφαλών δανείων μειώθηκε κατά τι στην περίπτωση των καταναλωτικών 
και των επιχειρηματικών δανείων και αυξήθηκε ελαφρώς στην περίπτωση των 
στεγαστικών. 

http://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr201501.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_259400QHDOZWMJ103294.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_H8MIG1MMPR6JXUQVBM04.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_XLEZHWWOI4HFQDGL4793.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_MKP1B7E76TN04CD85Z79.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_MKP1B7E76TN04CD85Z79.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_2594000SEGUR418W2G08.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/851773/PL_P4GTT6GF1W40CVIMFR43.pdf
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Πέραν της εξέλιξης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ελβετικού Φράγκου, άλλες – 
σημαντικότερες – δυνητικές απειλές για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν: ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης 
στην Ευρωζώνη, ενδεχόμενη μείωση της ζήτησης από πλευράς των εκτός Ευρωζώνης 
βασικών εμπορικών εταίρων της χώρας, ενδεχόμενη γεωπολιτική αναστάτωση (βλ. 
Ουκρανία) και ενδεχόμενη εγκατάλειψη της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής των 
μεγάλων κεντρικών τραπεζών συντομότερα από ότι αναμένουν οι αγορές. Πάντως, ακόμη 
και η εμφάνιση κάποιας/κάποιων από τις προαναφερθείσες απειλές δεν αναμένεται να 
θέσει σε κίνδυνο τη συνολική σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος αλλά να 
δοκιμάσει τις αντοχές συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών οργανισμών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας KNF, τα εγχώρια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναμένουν για το 2015 μείωση του καθαρού εισοδήματός 
τους κατά 10,3% σε σύγκριση με το 2014. Η αρνητική μεταβολή αποδίδεται, εν μέρει, στη 
σημαντική αύξηση της συνεισφοράς των τραπεζών στο Ταμείο Τραπεζικών Εγγυήσεων. 
Το 2014, το καθαρό εισόδημα των πολωνικών τραπεζών αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 
6,76%. Το εισόδημα από τόκους και εξομοιούμενα έσοδα αυξήθηκε κατά 6,89% και το 
εισόδημα από προμήθειες κατά 2,78%. Τα ίδια κεφάλαια των πολωνικών τραπεζών 
αναμένεται να αυξηθούν το 2015 κατά 8,6 δισ. Ζλότυ (+6,63%), διαμορφούμενα στα 137,4 
δισ. Ζλότυ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να μειωθεί στο 15,18%, από 
15,30%, ενώ τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital) θα αυξηθούν στα 132,52 δισ. 
Ζλότυ, από 124,08 δισ. Ζλότυ. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν εμπορικές τράπεζες που 
αντιπροσωπεύουν το 86,9% των περιουσιακών στοιχείων του εγχώριου τραπεζικού 
κλάδου. 

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. 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. 

Η χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές: 

 Κυβερνητικές Εξαγωγικές Πιστώσεις. 

 Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεις από τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
(www.kuke.com.pl). 

 Στήριξη επιτοκίων, μέσω της κρατικής τράπεζας BGK – Bank Gospodarstwa 
Krajowego (www.bgk.com.pl). 

 Χορήγηση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω της κρατικής τράπεζας BGK – Bank 
Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl).  

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις που παρέχονται στους Πολωνούς εξαγωγείς είναι συμβατές 
με το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί στον ΟΟΣΑ 
(www.oecd.org/trade/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm) σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες εξαγωγικές πιστώσεις και έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ. 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.bfg.pl/
http://www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support
http://www.kuke.com.pl/
http://www.bgk.com.pl/
http://www.bgk.com.pl/
http://www.oecd.org/trade/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm
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Ακολούθως, παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε κείμενα (στην Αγγλική) που 
αφορούν σε επιμέρους εργαλεία του προαναφερθέντος κυβερνητικού προγράμματος 
στήριξης των εξαγωγών: 

 Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (διετής ή μεγαλύτερη 
περίοδος αποπληρωμής): 

o Με τη μορφή χορήγησης πίστωσης (ασφαλισμένης από τον KUKE) από την  
BGK στον ξένο εισαγωγέα μέσω ξένης τράπεζας: www.bgk.com.pl/export-
support-government-program-en/buyer-s-credit-granted-through-the-
importer-s-bank  

o Με τη μορφή χορήγησης πίστωσης (ασφαλισμένης από τον KUKE) από την  
BGK απευθείας στον ξένο εισαγωγέα: www.bgk.com.pl/export-support-
government-program-en/direct-buyer-s-credit#polish%20product 

 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση: 

o Με τη μορφή χορήγησης πίστωσης (ασφαλισμένης από τον KUKE) από την  
BGK στην τράπεζα ξένου εισαγωγέα που εξέδωσε πιστωτική επιστολή 
(letter of credit) προς όφελος Πολωνού εξαγωγέα: www.bgk.com.pl/export-
support-government-program-en/post-financing-documentary-letter-of-
credit 

o Με τη μορφή πληρωμής από την BGK προς τον εξαγωγέα πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε εκδοθείσα πιστωτική επιστολή, με μείωση του 
οφειλόμενου ποσού με τον συνυπολογισμό προεξοφλητικού επιτοκίου 
(discounting receivables from documentary letters of credit), με την εγγύηση 
του KUKE: www.bgk.com.pl/export-support-government-program-
en/discounting-receivables-from-documentary-letters-of-credit 

o Τα προϊόντα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης αφορούν σε πιστωτικές 
επιστολές εκδοθείσες από τράπεζες χωρών εκτός ΕΕ και εξαιρουμένων 
Αυστραλίας, Καναδά, Ισλανδίας, Ιαπωνίας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας, 
Ελβετίας και ΗΠΑ. 

 Στήριξη επιτοκίου εξαγωγικών πιστώσεων: 

o Πρόκειται για πρόγραμμα της τράπεζας BGK, μέσω του οποίου παρέχεται η 
δυνατότητα χορήγησης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών 
πιστώσεων με σταθερό επιτόκιο: www.bgk.pl/the-export-support-
programme-DOKE-en 

 Προϊόντα KUKE: 

o Για μικρές επιχειρήσεις: www.kuke.com.pl/small_business.php  

o Για μεσαίες επιχειρήσεις: 
www.kuke.com.pl/medium_and_large_business.php  

o Για τράπεζες: www.kuke.com.pl/banks_and_financial_institutions.php  

 Ο KUKE παρέχει τις ίδιες διευκολύνσεις και μέσω προγράμματος του Υπουργείου 
Εξωτερικών με τίτλο “Activation of Efforts on Selected Foreign Markets Significant 
for Polish Economic Policy as well as International Activity of Polish Entrepreneurs”, 
που καλύπτει Αγκόλα, Αζερμπαϊτζάν, Ινδονησία, Ιράκ, Καζακστάν, Λιβύη, 
Τουρκμενιστάν, Βενεζουέλα, Βιετνάμ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

 

http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/buyer-s-credit-granted-through-the-importer-s-bank
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/buyer-s-credit-granted-through-the-importer-s-bank
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/buyer-s-credit-granted-through-the-importer-s-bank
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/direct-buyer-s-credit#polish product
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/direct-buyer-s-credit#polish product
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/post-financing-documentary-letter-of-credit
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/post-financing-documentary-letter-of-credit
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/post-financing-documentary-letter-of-credit
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/discounting-receivables-from-documentary-letters-of-credit
http://www.bgk.com.pl/export-support-government-program-en/discounting-receivables-from-documentary-letters-of-credit
http://www.bgk.pl/the-export-support-programme-DOKE-en
http://www.bgk.pl/the-export-support-programme-DOKE-en
http://www.kuke.com.pl/small_business.php
http://www.kuke.com.pl/medium_and_large_business.php
http://www.kuke.com.pl/banks_and_financial_institutions.php
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8.Χρηματιστήριο 

Η σύγχρονη (δηλ. μετά τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς) ιστορία του 
Χρηματιστηρίου Βαρσοβίας (WSE, www.gpw.pl) αρχίζει το 1991. Από 5 εισηγμένες το 
1991, αριθμεί σήμερα 387 εισηγμένες εταιρείες (46 ξένες) στην Κύρια Αγορά (Main 
Market) του και 86 εταιρείες (5 ξένες) στην αγορά New Connect. Η συνολική 
χρηματιστηριακή αξία (market capitalization) των εισηγμένων εταιρειών του WSE 
ανέρχεται στα 330 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων 160 δισ. αντιστοιχούν στις εγχώριες 
επιχειρήσεις της Κύριας Αγοράς, 167 δισ. στις ξένες επιχειρήσεις της Κύριας Αγοράς, 2,7 
δισ. στις εγχώριες επιχειρήσεις της παράλληλης αγοράς και 0,3 δισ. στις ξένες επιχειρήσεις 
της παράλληλης αγοράς. 

Επιπλέον, η αγορά παραγώγων του WSE είναι η μεγαλύτερη στην Κεντρική & Ανατολική 
Ευρώπη. Εκτός από την Κύρια Αγορά και τη New Connect, συναλλαγές 
πραγματοποιούνται στις αγορές “Catalyst” (ομόλογα επιχ/σεων και ΟΤΑ) και “Treasury 
BondSpot Poland” (ομόλογα Υπουργείου Θησαυροφυλακίου), καθώς και στις ενεργειακές 
αγορές “Energy Markets”, “Property Rights Market”, “CO2 Emission Allowances Market” 
και “Gas Exchange”. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου του WSE το 2014 παρατίθενται στον 
υπερσύνδεσμο www.gpw.pl/pub/files/PDF/WSE_financial_results_Q4_2014.pdf, ενώ η 
στρατηγική του WSE για τα έτη 2014-2020 εκτίθεται σε σχετική παρουσίαση: 
http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/prezentacje/WSE_Group_Strategy_WSE.2020.pdf.  

Από καιρού εις καιρόν επανέρχονται σενάρια συγχώνευσής των χρηματιστηρίων 
Βαρσοβίας (WSE) και Βιέννης, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις. 

http://www.gpw.pl/
http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/WSE_financial_results_Q4_2014.pdf
http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/prezentacje/WSE_Group_Strategy_WSE.2020.pdf
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9. Υποδομές-Μεταφορές 

Αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, η Πολωνία 
διαθέτει αξιόλογες οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες/υδάτινες 
διασυνδέσεις. 

Τα σημαντικότερα από τα περίπου 120 (μεγάλα, μεσαία, μικρά και πολύ μικρά) 
αεροδρόμια της χώρας είναι τα διεθνή αεροδρόμια της Βαρσοβίας, της Κρακοβίας, του 
Γκντανσκ, του Κατοβίτσε, του Πόζναν, του Βρότσλαβ, του Ουτζ και του Szczecin. Εθνικός 
αερομεταφορέας είναι η LOT, η οποία βρίσκεται όμως βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης 
ώστε σε μεσοπρόθεσμο διάστημα να ιδιωτικοποιηθεί. Οι περισσότερες μεγάλες ξένες 
αεροπορικές εταιρείες πετούν προς/από την Πολωνία, ενώ ορισμένες μικρότερες ντόπιες 
εταιρείες δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε δρομολόγια εσωτερικού. 

Η χώρα διαθέτει περίπου 2.760 χλμ. αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, 
ενώ στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα κατασκευαστούν ακόμη 1.800 χλμ.. 
Κομβικής σημασίας είναι ο άξονας Βορρά-Νότου, που ξεκινάει από το Gdańsk και διέρχεται 
από Łódź, Kraków και Katowice, για να καταλήξει στο Cieszyn των πολωνο-τσεχικών 
συνόρων. Εξίσου σημαντικός είναι ο άξονας Ανατολής-Δύσης, που ενώνει τη Βαρσοβία με 
το Łódź και το Poznań και καταλήγει στα πολωνο-γερμανικά σύνορα. 

Το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου της Πολωνίας είναι περίπου 20.000 χλμ.. 
Στα πλεονεκτήματα του δικτύου συγκαταλέγεται η ύπαρξη σύνδεσης μεγάλου εύρους 
τροχιάς (broad gauge) με τις χώρες Κ.Α.Κ., που επιτρέπει τη μεταφορά φορτίων προς/από 
την Ανατολή. Το εν λόγω δίκτυο έχει μήκος 400 χλμ., ξεκινάει από το Sławków και 
καταλήγει στο Hrubieszów, κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. Σταθμοί 
μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων από αμαξοστοιχίες σε φορτηγά αυτοκίνητα (και το 
αντίστροφο) υπάρχουν, μεταξύ άλλων, σε Gliwice, Gdańsk, Βαρσοβία, Łódź, Sosnowiec, 
Κρακοβία, Krzesławice και Wrocław. Ο όμιλος PKP, ιδιοκτησίας πολωνικού Δημοσίου, είναι 
ο κύριος πάροχος υπηρεσιών στον κλάδο. Αποτελείται από την PKP PLK (υποδομές), PKP 
Intercity (επιβατικές μεταφορές) και PKP Cargo (εμπορευματικές μεταφορές). Επιδίωξη 
της κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποίηση μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου. Το 2014 
εγκαινιάστηκαν τα (επιβατικά) σιδηροδρομικά δρομολόγια νέων υπερταχειών (Pendolino) 
από/προς Βαρσοβία προς/από Γκντύνια (και Γκτανσκ), Κρακοβία, Κατοβίτσε και 
Βρότσλαβ. Πλέον, το ταξίδι από τη Βαρσοβία προς το Γκντανσκ, την Κρακοβία, το 
Κατοβίτσε και το Βρότσλαβ διαρκεί 2 ώρες και 58 λεπτά, 2 ώρες και 28 λεπτά, 2 ώρες και 
34 λεπτά και 3 ώρες και 42 λεπτά αντίστοιχα. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι το ταξίδι 
Βαρσοβία-Βρότσλαβ διαρκούσε 6 ώρες πριν από τη δρομολόγηση των νέων 
αμαξοστοιχιών. 

Οι ποταμοί Odra (ιδίως για την περιοχή του Szczecin), Vistula (ιδίως μεταξύ Γκντανσκ και 
Βαρσοβίας), Warta και Noteć αποτελούν τις σημαντικότερες υδάτινες οδούς διακίνησης 
εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Κύριοι θαλάσσιοι λιμένες, όλοι στις ακτές της 
Βαλτικής είναι οι: Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg, Szczecin και Świnoujście. 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι η Πολωνία διαθέτει 14.000 χλμ. αγωγών φυσικού αερίου και 
1.370 χλμ. αγωγών πετρελαίου. 

 
10. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

Η σταδιακή διολίσθηση του Ζλότυ ως προς το Ευρώ, αρχής γενομένης από το καλοκαίρι 
του 2011, είχε ευεργετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των πολωνικών εξαγωγών 
σε μια χρονική περίοδο συρρίκνωσης των αγορών και έδωσε ώθηση στην οικονομία καθ' 
όλη τη διάρκεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης. 
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Το 2014, η μέση συναλλαγματική ισοτιμία Ζλότυ – Ευρώ ήταν EUR 1 = PLN 4,1852, έναντι 
4,1975 το 2013. To 2015, η μέση συναλλαγματική ισοτιμία Ζλότυ – Ευρώ κινείται, μέχρι 
στιγμής, σε παρόμοια επίπεδα, ενώ, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της 
πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ) για την πορεία της πολωνικής οικονομίας, το εθνικό 
νόμισμα αναμένεται να ανατιμηθεί περαιτέρω έναντι του Ευρώ, με τη μέση ετήσια 
συναλλαγματική ισοτιμία να διαμορφώνεται στα PLN 4,1 / EUR 1 το 2015, με προοπτική 
ανατίμησης στα PLN 3,9 / EUR 1 το 2017. 

Πάντως, το Ζλότυ εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να ακριβύνει σημαντικά πριν από την 
πρόσδεσή του στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ERM2, που θα αποτελεί τον 
προθάλαμο για τη συμμετοχή της Πολωνίας στην Ευρωζώνη. Της προβλεπόμενης διετούς 
παραμονής της ισοτιμίας του Ζλότυ εντός της ζώνης που ορίζει ο ERM θα προηγηθεί, όμως, 
η λήψη σχετικής πολιτικής απόφασης από την πολωνική κυβέρνηση και – το κυριότερο – η 
απαραίτητη αναθεώρηση του πολωνικού συντάγματος. 

 

11. Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης 

Η Πολωνία δεν ανήκει ακόμα στην Ευρωζώνη, όμως η σχέση της με την τελευταία 
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης. Παρ’ όλα αυτά, κατά τα έτη 
2009-2014, η πολωνική οικονομία ήταν η μόνη οικονομία κ-μ της Ε.Ε. που απέφυγε την 
ύφεση, κυρίως χάρις στην κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία του Ζλότυ, τις 
περιορισμένες ανισορροπίες κατά τον χρόνο εκδήλωσης της κρίσης, την επιλογή των 
κατάλληλων μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, τη μικρή αλλά σταθερή 
αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης, την αύξηση των εξαγωγών καθώς και την αυξημένη 
εισροή κοινοτικών πόρων μέσω της Πολιτικής Συνοχής . 

Κατά την τελευταία πενταετία, η κυβέρνηση δρομολόγησε την υλοποίηση ενός ευρέος 
φάσματος μεταρρυθμίσεων, οι οποίες στοχεύουν στην εξυγίανση των δημοσίων 
οικονομικών, στον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης της κρίσης, στην αναβάθμιση της 
μεσοπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της πολωνικής οικονομίας και στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών ταμείων, 
της αύξησης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης (από τα 60 στα 67, μέχρι το 2040, για 
τις γυναίκες και από τα 65 στα 67, μέχρι το 2020, για τους άνδρες), της στήριξης της 
καινοτομίας και της εξωστρέφειας, καθώς και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbp.pl/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Όσον αφορά την εξέλιξη των κυριότερων μεγεθών της πολωνικής οικονομίας, οι 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 και το 2016 (βλ. Χειμερινές 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις 2015 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων), έχουν ως εξής: 

- Το ΑΕΠ αναμένεται ότι θα μεγεθυνθεί κατά 3,2% φέτος και κατά 3,4% το 2016. 

- Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 3,1% φέτος και κατά 3,2% το 2016.  

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 4,1% φέτος και κατά 5,4% 
το 2016. 

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 5,5% φέτος και κατά 6,4% 
το 2016. 

- Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα είναι της τάξης του 1,5% του 
ΑΕΠ φέτος και 2,0% το 2016.  

- Η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 8,8% φέτος και στο 8,3% το 2016. 

- Ο πληθωρισμός (ΕΔΤΚ/HICP) θα διαμορφωθεί στο -0,2% (αποπληθωρισμός) φέτος 
και στο 1,4% το 2016.  

- Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει στο 2,9% του 
ΑΕΠ το 2015 και στο 2,7% του ΑΕΠ το 2016, ενώ το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 
θα ανέλθει στο 49,9% του ΑΕΠ φέτος και στο 49,8% το 2016. 

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ) 
για την πορεία της πολωνικής οικονομίας, το ΑΕΠ πρόκειται να μεγεθυνθεί κατά 3,4% 
ετησίως στο διάστημα 2015-2017. Οι τιμές πιθανότατα θα κινηθούν πτωτικά φέτος (-
0,4%), ενώ θα υπάρξει πληθωρισμός της τάξης του 1,4% το 2016 και 2,1% το 2017. Όσον 
αφορά την ανεργία, προβλέπονται ποσοστά 10,9% φέτος και 10,3% το 2017. Οι 
ονομαστικοί μικτοί μισθοί θα αυξηθούν κατά 3,8% φέτος και κατά 4,1% το 2017. Το 
εθνικό νόμισμα (Ζλότυ: PLN) αναμένεται να ανατιμηθεί περαιτέρω έναντι του Ευρώ, με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία να διαμορφώνεται στα PLN 4,1/ EUR 1 φέτος και στα PLN 3,9 / 
EUR 1 το 2017. Μεταβλητή που θα επηρεάσει τις εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών 
αποτελεί η ρωσοουκρανική διένεξη.  

Ως προς το ενδεχόμενο της αντικατάστασης του εθνικού νομίσματος (Ζλότυ) με το Ευρώ, 
μολονότι το θέμα της εισδοχής της Πολωνίας στην Ευρωζώνη επανέρχεται από καιρού εις 
καιρόν στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, δεν θα πρέπει να αναμένονται ουσιαστικές 
εξελίξεις πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του 2015. Και αυτό διότι από 
το αποτέλεσμά τους θα εξαρτηθεί η συγκρότηση (ή μη) μιας ευρείας κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας που θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του συντάγματος ως πρώτο βήμα για 
τη μελλοντική υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/pl_en.pdf
http://www.nbp.pl/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

 
1. Διμερείς Συμφωνίες 

Όσον αφορά στις συμφωνίες που έχουν συνάψει η Πολωνία και η Ελλάδα, αυτές είναι 
καταχωρημένες σε σχετική βάση δεδομένων του πολωνικού ΥΠΕΞ 
(www.traktaty.msz.gov.pl). 

Από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί στον τομέα των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων, αναφέρονται οι ακόλουθες: 

1. Αποφυγής διπλής φορολογίας (υπογραφή 20/11/1987, κύρωση με τον νόμο 
1939/1991, ισχύει από 28/9/1991). 

2. Προώθησης και αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων (υπογραφή 14/10/1992, 
κύρωση με τον νόμο 2281/1995, ισχύει από 20/2/1995). 

3. Εμπορίου & Ναυτιλίας (Ν.4901/31, ΦΕΚ 77Α/31). 

4. Οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας & 
οικονομίας τροφίμων (υπογραφή 7/9/1995, κύρωση με τον νόμο 2389/1996). 

5. Τουριστικής συνεργασίας (υπογραφή 6/10/2011, κύρωση με τον νόμο 4112/2013, 
ισχύει από 5/2/2013) 

6. Επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (υπογραφή 9/11/1998). Στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας έχουν διεξαχθεί τρεις Σύνοδοι της Μ.Ε. Επιστημονικής Συνεργασίας 
με τελευταία τον Ιούνιο του 2005 στη Βαρσοβία. 

7. Μνημόνιο κατανόησης και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών (υπογραφή 2008, κύρωση με τον νόμο 3792/2009, ισχύει από 
18/3/2010). 

 
2. Διμερές Εμπόριο 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το σύνολο του 2014, το ύψος του 
ελληνο-πολωνικού εμπορικού ισοζυγίου, έφθασε στα περίπου 788 εκ. Ευρώ. Οι εξαγωγές 
μας στην Πολωνία έφθασαν στα 327 εκ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές μας από την 
Πολωνία έφθασαν στα 461 εκ. Ευρώ, με αποτέλεσμα το ύψος του εμπορικού ελλείμματος 
εις βάρος μας να ανέλθει στα 134 εκ. Ευρώ. 
 
Παρατίθεται κάτωθι συγκεντρωτικός πίνακας διμερούς εμπορίου για τα έτη 2009-2014. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο Διμερούς Εμπορίου 725,2 641,4 651,5 641,6 723,7 788,3 

Εξαγωγές στην Πολωνία 208,9 265,2 279,9 277,2 291,2 327,1 

Εισαγωγές από  Πολωνία 516,3 376,2 371,6 363,7 432,5 461,2 

Έλλειμμα  307,4 111,0 91,7 87,6 141,3 134,1 

 
Σημειώνουμε περαιτέρω, ότι το ύψος των ελληνικών εξαγωγών προς την Πολωνία για το 
σύνολο του 2014, φθάνοντας στα 327 εκ. Ευρώ ( +12,3% έναντι του 2013, +18% έναντι 
του 2012, +16,7% έναντι του 2011, +23,3% έναντι του 2010) σημείωσε αύξηση έναντι 

http://www.traktaty.msz.gov.pl/
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του 2013 κατά 35,9 εκ.Ευρώ και παράλληλα σημείωσε την υψηλότερη μέχρι 
σήμερα αξία ελληνικών εξαγωγών, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 
300 εκ.Ευρώ, πιστοποιώντας πιστεύουμε, τις δυνατότητες που παρέχει η πολωνική 
αγορά των 38,5 εκ. κατοίκων για τα ελληνικά προϊόντα.  Παράλληλα με την ανωτέρω αξία 
εξαγωγών, η Πολωνία κατατάσσεται στην 20η συνολικά θέση όσο αφορά τις κυριότερες 
χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών και στην 10η θέση των κυριοτέρων χωρών 
προορισμού των ελληνικών εξαγωγών μεταξύ κ-μ ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας συνολικό 
μερίδιο εξαγωγών της τάξης του 1,2%. 
 
Κύριοι λόγοι της διψήφιας αύξησης στις εξαγωγές μας στην Πολωνία έναντι του 2013, 
ήταν η αύξηση των εξαγωγών, μεταξύ άλλων και των παρακάτω προϊόντων : 
καπνά/τσιγάρα +13,5 εκ.Ευρώ, προϊόντα αργιλίου +12,6 εκ.Ευρώ, φάρμακα +3,1 εκ.Ευρώ, 
συσωρευτές +2,8 εκ.Ευρώ, φρούτα +1,5 εκ.Ευρώ, προϊόντα χαλκού +1,5 εκ.Ευρώ, 
προϊόντα προσωπικής περιποίησης +1,3 εκ.Ευρώ,  προϊόντα γραφικών τεχνών +1,3 
εκ.Ευρώ,  αλεύρι & σπέρματα από ελαιώδες καρπούς +1,1 εκ.Ευρώ, τυριά +800 χιλ. Ευρώ, 
νωπά ψάρια/φιλέτα +550 χιλ. Ευρώ και ελαιόλαδο +360 χιλ.Ευρώ. 
Παράλληλα οι σημαντικότερες μειώσεις των εξαγωγών μας παρουσιάσθηκαν μεταξύ 
άλλων στα παρακάτω προϊόντα : επιβατικά αυτοκίνητα -3,8 εκ.Ευρώ, λαχανικά 
παρασκευασμένα -2,9 εκ.Ευρώ, λαχανικά -1,8 εκ.Ευρώ, ρύζι -1,8 εκ.Ευρώ, ζάχαρη και 
ζαχαρώδη προϊόντα -800 χιλ.Ευρώ, μεταλλεύματα αργιλίου -700 χιλ.Ευρώ και 
μηχανές/λέβητες -700 χιλ.Ευρώ. 
 
Όσον αφορά στα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα στην Πολωνία αυτά είναι : 

1. Ομάδα 76, Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, αξία εξαγωγών 70,5 εκ.Ευρώ 
2. Ομάδα 8, Καρποί και φρούτα βρώσιμα, αξία εξαγωγών 38 εκ.Ευρώ 
3. Ομάδα 30, Φαρμακευτικά προϊόντα, αξία εξαγωγών 30 εκ.Ευρώ 
4. Ομάδα 20, Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, 23,9 εκ.Ευρώ 
5. Ομάδα 24, Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, 17,1 εκ.Ευρώ 
6. Ομάδα 85, Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους, 16 εκ.Ευρώ 
7. Ομάδα 39, Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, 11,7 εκ.Ευρώ 
8. Ομάδα 84, Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές 

επινοήσεις, μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών, 10,7 εκ.Ευρώ 
9. Ομάδα 56, Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, 7,8 εκ.Ευρώ 
10. Ομάδα 33, Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, αξία εξαγωγών 7,4 εκ.Ευρώ 

 
Ειδικότερα όσον αφορά στο διμερές εμπόριο αγροτικών προϊόντων, σημειώνονται τα 
εξής:  
To ελληνοπολωνικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, έφθασε to 2014, σε αξία στα 243 
εκ.Ευρώ αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 31% του συνόλου του ελληνοπολωνικού 
εμπορικού ισοζυγίου, ενώ παράλληλα οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 
στην Πολωνία έφθασαν στα 108,4 εκ.Ευρώ (ποσοστό 33% των συνολικών ελληνικών 
εξαγωγών στην Πολωνία) και οι ελληνικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την 
Πολωνία έφθασαν στα 134,6 εκ.Ευρώ (ποσοστό 29% των συνολικών εισαγωγών από 
την Πολωνία), διαμορφώνοντας ύψος εμπορικού ελλείμματος εις βάρος μας, της τάξης των 
26,2 εκ.Ευρώ (20% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος με την Πολωνία).  
 
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων στο παρακάτω πίνακα 1, στοιχεία 
που αφορούν διψήφιους κωδικούς προϊόντων, κύρια εξαγόμενα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα στην Πολωνία αποτελούν προϊόντα των ομάδων :  

 Ομάδα 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα (εξαγωγές αξίας 38,2 εκ.Ευρώ),  
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 Ομάδα 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων (εξαγωγές αξίας 
23,9 εκ.Ευρώ),  

 Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού (εξαγωγές αξίας 
17,1 εκ.Ευρώ)  

 και Ομάδα 10 Δημητριακά (εξαγωγές αξίας 7,1 εκ.Ευρώ).  
 
Παράλληλα, κυριότερα εισαγόμενα πολωνικά αγροτικά προϊόντα, αποτελούν 
προϊόντα των ομάδων :  

 Ομάδα 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα (εξαγωγές αξίας 34,5 
εκ.Ευρώ), 

 Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού (εξαγωγές αξίας 
16,9 εκ.Ευρώ), 

 Ομάδα 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (εξαγωγές αξίας 11,8 
εκ.Ευρώ), 

 Ομάδα 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό (εξαγωγές 
αξίας 11,3 εκ.Ευρώ), 

 και Ομάδα 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, (εξαγωγές αξίας 10,6 εκ.Ευρώ), 
 
Πίνακας 1 

Ελληνο-Πολωνικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων 
Αξία σε 

εκ.Ευρώ 
Αξία σε 

εκ.Ευρώ 
 ( Περιλαμβάνονται προϊόντα με αξία άνω των 40.000 

Ευρώ) Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο 

1 Ζώα ζωντανά 5,0   -5,0 

2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 34,5 0,04 -34,4 

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 1,0 1,6 0,6 
4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. 
Μέλι φυσικό 11,3 1,5 -9,8 

5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, 0,9   -0,9 

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 1,6   -1,6 

7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 11,8 3,5 -8,3 

8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 3,5 38,2 34,7 

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 2,5   -2,5 

10 Δημητριακά 0,06 7,1 7,0 

11 Προϊόντα αλευροποιίας. 0,3   -0,3 

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. 0,3 3,4 3,1 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 2,3 1,0 -1,3 
16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή 
μαλακοστράκων, 0,8 0,05 -0,7 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 5,6 2,3 -3,3 

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 10,6 0,2 -10,5 

19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, 7,4 1,8 -5,6 
20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 
φρούτων 4,5 23,9 19,4 

21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 7,8 3,9 -3,9 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 2,3 2,8 0,5 

23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών 3,6   -3,6 
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ειδών διατροφής. 

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα 
καπνού. 16,9 17,1 0,2 

        

Σύνολο 134,6 108,4 -26,2 
 
Αναλυτικότερα και όσον αφορά στα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα στην Πολωνία αυτά είναι :  
 

 Από την Ομάδα 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα (συν.εξαγωγές αξίας 38,2 εκ.Ευρώ), 
τα Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά με αξία 15,4 εκ.Ευρώ, οι Φράουλες, σμέουρα, 
βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κλπ με αξία 6,6 εκ.Ευρώ και τα Βερίκοκα, 
κεράσια, ροδάκινα κλπ με αξία 5,9 εκ.Ευρώ. 
 

 Από την Ομάδα 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων (εξαγωγές 
αξίας 23,9 εκ.Ευρώ),  
Οι Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με αξία εξαγωγών 15,6 εκ.Ευρώ, οι Ντομάτες παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες, με αξία εξαγωγών 3 εκ.Ευρώ,  και τα Λαχανικά παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, με αξία εξαγωγών 2,7 εκ.Ευρώ.  
 

 Από την Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού 
(εξαγωγές αξίας 17,1 εκ.Ευρώ)  
Τα Πούρα, πουράκια και τσιγάρα με αξία εξαγωγών 10,7 εκ.Ευρώ,  και τα Καπνά 
ακατέργαστα με αξία εξαγωγών 4,3 εκ.Ευρώ. 
 

 και από την Ομάδα 10 Δημητριακά (εξαγωγές αξίας 7,1 εκ.Ευρώ). Το Ρύζι με αξία 
εξαγωγών 7,1 εκ.Ευρώ. 

 
 Όσον αφορά στις συνολικές ελληνικές εισαγωγές από την Πολωνία, έφθασαν σε αξία 
στα 461 εκ.Ευρώ περίπου σημειώνοντας αύξηση κατά 6,6% έναντι του 2013 (+26,8% 
έναντι του 2012 και +24,1% έναντι του 2011). Παράλληλα με την ανωτέρω αξία εισαγωγών, 
η Πολωνία κατατάσσεται στην 19η συνολικά θέση όσο αφορά τις κυριότερες χώρες 
προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών και στην 10η θέση των κυριοτέρων χωρών 
προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών μεταξύ κ-μ ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας συνολικό 
μερίδιο εξαγωγών της τάξης του 0,96%. 
Κύριοι λόγοι της αύξησης των εισαγωγών μας από την Πολωνία έναντι του 2013, ήταν η 
αύξηση των εισαγωγών, μεταξύ άλλων και των παρακάτω προϊόντων : λέβητες, 
μηχανές, συσκευές +18 εκ.Ευρώ, μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους 
+11,2 εκ.Ευρώ, κρέας +6,6 εκ.Ευρώ, πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 
+1,9 εκ.Ευρώ, γάλα και προϊόντα του/Αυγά +1,8 εκ.Ευρώ, υπολείμματα και απορρίμματα 
των βιομηχανιών ειδών διατροφής +1,1 εκ.Ευρώ, καρποί με κέλυφος +1,1 εκ.Ευρώ, 
παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων +900 χιλ.Ευρώ και καφές +700 
χιλ.Ευρώ.  
Παράλληλα οι σημαντικότερες μειώσεις των εισαγωγών παρουσιάσθηκαν μεταξύ 
άλλων στα παρακάτω προϊόντα : ορυκτά καύσιμα/ορυκτά λάδια -15,5 εκ.Ευρώ, 
χαρτί/χαρτόνι -3,3 εκ.Ευρώ, γουνοδέρματα -2,5 εκ.Ευρώ, επιβατικά αυτοκίνητα -1,8 
εκ.Ευρώ, και αιθέρια έλαια και ρητινοειδή -1,1 εκ.Ευρώ,  
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Όσον αφορά στα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Πολωνία αυτά είναι : 
1. Ομάδα 84, Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές 

επινοήσεις, μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών, αξία εισ. 80,6 εκ.Ευρώ 
2. Ομάδα 2, Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αξία εισαγωγών 34,4 

εκ.Ευρώ 
3. Ομάδα 85, Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους, 23,7 εκ.Ευρώ 
4. Ομάδα 33, Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, αξία εισαγωγών 22,3 εκ.Ευρώ 
5. Ομάδα 40, Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, 18,3 εκ.Ευρώ 
6. Ομάδα 24, Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, 16,9 εκ.Ευρώ 
7. Ομάδα 90, Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 16 

εκ.Ευρώ 
8. Ομάδα 82, Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, 15,6 εκ.Ευρώ 
9. Ομάδα 94, Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής , 14,2 εκ.Ευρώ 
10. Ομάδα 39, Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, 13,6 εκ.Ευρώ 
11. Ομάδα 4, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό, 11,3 

εκ.Ευρώ 
12. Ομάδα 7, Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα, αξία εισαγωγών 11,7 

εκ.Ευρώ 
13. Ομάδα 48, Χαρτί και χαρτόνια, αξία εισαγωγών 11,1 εκ.Ευρώ 
14. Ομάδα 18, Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, 10,6 εκ.Ευρώ 

 

Σχετικοί αναλυτικοί πίνακες παρατίθεται στο παράρτημα της έκθεσης. 

 

2.1. Εντοπισμός ελληνικών προϊόντων με προοπτικές αύξησης εξαγωγών 

 Προϊόντα Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. καθώς και Βιολογικά προϊόντα 
 Νωπά οπωροκηπευτικά 
 Φιλέτα ψαριών 
 Κρασί 
 Τυριά 
 Πρώτες ύλες μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής 
 Δομικά υλικά (μάρμαρα, φωτιστικά) 
 Είδη κουζίνας και μπάνιου (βρύσες, νεροχύτες, νιπτήρες) 
 Προϊόντα αλουμινίου 

 

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. 

Ως προς τις προοπτικές συγκεκριμένων κλάδων, στους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει 
ενδιαφέρον για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνονται τα εξής: 

Στις Τεχνολογίες περιβάλλοντος, ζήτηση αναμένεται να υπάρξει ως προς την επεξεργασία 
αποβλήτων/λυμάτων και τη διαχείριση απορριμμάτων, αν και η χρηματοδότηση έργων 
αυτού του είδους ίσως συναντήσει εμπόδια, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης 
πολλών πολωνικών Ο.Τ.Α.. Στον τομέα των Τροφίμων βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία 
ανασυγκρότησης του εγχώριου λιανεμπορίου, η οποία σε συνδυασμό με την όλο και 
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συχνότερη εμφάνιση ποιοτικών προϊόντων θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες 
τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων. Στις ΤΠΕ αναμένεται ότι θα παρουσιαστούν ευκαιρίες 
στους τομείς του mobile computing, του cloud computing και της ασφάλειας δικτύων. 
Στον τομέα της Ιατρικής τεχνολογίας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα πεδία που 
σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και την εμφάνιση παθήσεων που αποδίδονται 
στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στη Χημική βιομηχανία ζήτηση υπάρχει στους τομείς των 
φαρμακευτικών προϊόντων και των συνθετικών υλών σε πρωτογενή μορφή. Στη 
Μεταλλευτική βιομηχανία, ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των δαπανών για την υγιεινή και 
την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Στον Κατασκευαστικό τομέα, η έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή τόνωση της 
σχετικής ζήτησης, ειδικά στους τομείς των έργων υποδομής και των επαγγελματικών 
χώρων, σε αντίθεση με τον τομέα της κατασκευής κατοικιών, που έχει επηρεαστεί 
αρνητικά από την αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης στεγαστικών δανείων. 

 

3. Επενδύσεις 

Όσον αφορά στην ελληνική επενδυτική παρουσία, υπολογίζεται ότι περισσότερες από 40 
επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην Πολωνία. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται: 

- επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί επισήμως με ελληνικά κεφάλαια από τις 
μητρικές τους εταιρείες στην Ελλάδα (επισήμως οι ελληνικές άμεσες ξένες 
επενδύσεις στην Πολωνία, υπολογίζονται στα περίπου 400 εκ.Ευρώ, είναι πέντε 
στον αριθμό -Coca-Cola 3E, Chipita, Μαϊλλης, Mellon και Σαράντης- και 
υπολογίζεται ότι απασχολούν περίπου 2.000 εργαζομένους), 

- επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί με κεφάλαια εταιρειών που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες, ανήκουν όμως σε ελληνικούς ομίλους (π.χ. η εταιρεία τηλεπικοινωνιών PLAY 
έχει ιδρυθεί από την κυπριακή εταιρεία Olympia Development, η οποία ανήκει στον 
ελληνικό όμιλο επιχειρήσεων Π. Γερμανού), 

- ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από δραστηριοποιούμενους στην 
Πολωνία Έλληνες πολίτες. 

Από το σύνολο των ανωτέρω εταιρειών,  

- 5 δραστηριοποιούνται στο τομέα της βιομηχανίας (3Ε, Chipita, Flexopack, Μαϊλλης, 
Πλαστικά Κρήτης),  

- 3 στον τομέα της βιοτεχνίας,  
- 1 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (TEΡΝΑ),  
- 2 στις κατασκευές (Intrakat, Alfa Grissin),  
- 1 στις τηλεπικοινωνίες (όμιλος Γερμανού),  
- 12 στις υπηρεσίες (Ναυτιλιακές, Τυχερών Παιγνίων, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης, 

Μεταφορών, Χρηματοοικονομικές και Νομικές) και  
- 18 στον τομέα του εμπορίου (τρόφιμα, φρούτα/λαχανικά, προϊόντα προσωπικής 

περιποίησης, μάρμαρα, πλαστικά, καυστήρες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, 
βιομηχανικά ψυγεία, φωτιστικά και βιομηχανικές μπαταρίες). 

 

4. Τουρισμός 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της 
Ελλάδος και επεξεργάζεται η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση 
προς Ελλάδα (αφίξεις μη-κατοίκων από το εξωτερικό), για το σύνολο του 2014 
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(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A2001&r_par
am=STO04&y_param=2014_04&mytabs=0 ), υπερέβη τα 22 εκ. επισκέπτες, 
(συμπεριλαμβάνονται και οι κρουαζιέρες) σημειώνοντας αύξηση κατά 23% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2013. 
 
Όσον αφορά στους επισκέπτες από την Πολωνία, υπερέβησαν τις 588.000, 
σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση κατά 52,7% έναντι του 2013, ενώ παράλληλα οι πολωνοί 
αντιπροσωπεύουν το 2,7% των συνολικών αφίξεων προς Ελλάδα. 
 
Παράλληλα και όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (επεξεργασία Γραφείου, 
περιλαμβάνονται στοιχεία του 2012, 2013 και 2014), η Πολωνία βρίσκεται στην πρώτη 
δεκάδα των κυριοτέρων χωρών προέλευσης ταξιδιωτών προς την χώρα μας, ενώ της 
Πολωνίας έπονται χώρες όπως η Ρουμανία, Κύπρος, Βέλγιο, Σουηδία, Ελβετία, Τσεχία, κ.α. 
 
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά χώρα προέλευσης (χιλ. ταξιδιώτες) 

  
 

      

Χώρα Προέλευσης 2012 2013 2014 
Μερίδιο 
2014 % 

Γερμανία 2.108,8 2.267,5 2.459,2 11,2 
Ηνωμένο Βασίλειο 1.920,8 1.846,3 2.089,5 9,5 

Βουλγαρία 599,1 691,9 1.534,6 7,0 
Γαλλία 977,4 1.152,2 1.463,2 6,6 
Ρωσία 874,8 1.352,9 1.250,2 5,7 
Ιταλία 848,1 964,3 1.117,7 5,1 
Σερβία 620,5 778,8 985,7 4,5 

Ολλανδία 478,5 580,9 657,3 3,0 
ΗΠΑ 373,8 466,5 591,9 2,7 

Πολωνία 254,7 385,5 588,7 2,7 
Ρουμανία 230,4 278,9 543,4 2,5 
Αλβανία 469,2 504,8 488,1 2,2 
Κύπρος 424,8 399,0 448,3 2,0 
Βέλγιο 326,9 344,6 409,2 1,9 

Σουηδία 319,8 368,8 337,8 1,5 
Ελβετία 299,6 346,5 377,1 1,7 
Τσεχία 289,0 287,0 347,6 1,6 

Αυστρία 236,4 236,5 285,1 1,3 
Δανία 205,2 202,5 240,4 1,1 

Ισραήλ 207,7 212,5 197,0 0,9 
Αυστραλία 117,9 129,1 183,1 0,8 
Φινλανδία 154,1 139,3 166,3 0,8 
Καναδάς 102,7 186,7 145,7 0,7 
Ισπανία 155,7 92,0 136,2 0,6 

Ουγγαρία 69,8 80,6 89,1 0,4 
Ιρλανδία 32,4 42,6 69,5 0,3 
Σλοβακία 44,8 46,3 61,8 0,3 
Λιθουανία 21,6 31,9 57,9 0,3 
Βραζιλία 31,1 27,4 52,2 0,2 

Κίνα 12,2 28,3 47,5 0,2 
          

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A2001&r_param=STO04&y_param=2014_04&mytabs=0
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A2001&r_param=STO04&y_param=2014_04&mytabs=0
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Σύνολο ανωτέρω χωρών 12.807,8 14.472,1 17.421,3   
Γενικό Σύνολο 15.517,6 17.919,6 22.033,5   

 
Στοιχεία:  
Τράπεζα της Ελλάδος 
*Περιλαμβάνονται χώρες 
με ταξιδιώτες άνω των 
45.000 ατόμων 
 

                 

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: 

 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 
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(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 αναμφίβολη 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. 

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε, γενικότερα, την προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές, ως προς την επιλογή τοπικού 
συνεργάτη καθώς και ως προς την ανάγκη διασταύρωσης των στοιχείων της αλλοδαπής 
επιχείρησης ή του εκπροσώπου της, καθώς τυχόν λανθασμένη επιλογή είναι δεδομένο ότι 
οδηγεί σε απώλεια χρόνου, χρημάτων και εμπορευμάτων. 

Ειδικότερα για την επίλυση εμπορικών διαφορών, σημειώνουμε ότι στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο Πολωνίας λειτουργεί και Τμήμα Διαιτησίας 
(http://www.sakig.pl/en/arbitration/abc-of-arbitration), στο οποίο μπορούν να 
προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί στο συμβόλαιο να υπάρχει η ανάλογη ρήτρα 
προσφυγής. 

 

6. Έργα - Προκηρύξεις 

Προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών (αξίας άνω των € 14.000) 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο της αρμόδιας πολωνικής αρχής Urzad Zamówien 
Publicznych: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=login 

Στον εν λόγω ιστότοπο 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 (π.χ. € 200.000 στην παροχή υπηρεσιών) δημοσιεύονται και στο Συμπλήρωμα 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως TED 
(http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do). 

 

7. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας-Εκδηλώσεις-Απήχηση 

Κατά το 2014: 

 Σε συνέχεια επιχειρηματικής αποστολής στη Κρήτη τον Οκτώβριο του 2013, 
υπεγράφη (με την βοήθεια και συμβολή του Γραφείου) διετές πρόγραμμα 

http://www.sakig.pl/en/arbitration/abc-of-arbitration
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=login
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


61 
 

προώθησης προϊόντων 7 κρητικών εταιρειών τροφίμων, στην πολωνική αλυσίδα 
Super Market ‘’ALMA’’ (διάρκεια Σεπτέμβριος 2014-Σεπτέμβριος 2016) 

 Διοργανώθηκε στη Βαρσοβία στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και στα πλαίσια του 
προγράμματος ‘’Εκδήλωση Οικονομικών Συνεργατών’’ του ΥΠΕΞ, εκδήλωση με 
θέμα τα ελληνικά κρασιά και τυριά 

 Παράλληλα το Γραφείο και μετά από αίτημά δύο ελληνικών εταιρειών, υποστήριξε 
την διοργάνωση δύο παρουσιάσεων στη Βαρσοβία, με θέμα η πρώτη τα κρητικά 
φρούτα και λαχανικά και η δεύτερη με θέμα τον τουρισμό.  
 

8. Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας στην πολωνική αγορά 

Κύριο πρόσκομμα για την κατάκτηση περαιτέρω μεριδίων από την εδώ αγορά, εκτιμούμε 
ότι αποτελεί η απουσία εκδηλώσεων προβολής και δράσεων προώθησης, προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη  

 Τον μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης του πολωνικού πληθυσμού (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 

 την μεγάλη διαφορά στα επίπεδα ανάπτυξης της πρωτεύουσας Βαρσοβίας σε 
σχέση με τις μικρότερες πόλεις 

 το μεγάλο αναλογικά ποσοστό αλλοδαπών κατοίκων που συγκεντρώνει η 
πρωτεύουσα Βαρσοβία σε σχέση με τις υπόλοιπες πολωνικές πόλεις (π.χ. 
Πρεσβείες, Τράπεζες, Διεθνείς Οργανισμούς, Εταιρείες κλπ) 

 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, στον 
τουρισμό Τουρκία, Τυνησία 

 το γεγονός ότι στα 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 αλλά και γενικότερα των 
βορειοευρωπαίων καταναλωτών 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 5 
εστιατόρια, ενώ στο σύνολο της Πολωνίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30, την 
στιγμή που π.χ. στη Γερμανία υπερβαίνουν τις 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 επιπλέον 
αναγνωρισιμότητα στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Ελληνικές Αρχές 

Πρεσβεία της Ελλάδος: 

Τηλ. Κέντρο (0048) 22 622 94 60, Fax (0048) 22 622 94 64, gremb.war@mfa.gr 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων: Τηλ. (0048) 22 6229466, ecocom-
warsaw@mfa.gr 

Γραφείο Τύπου: Τηλ. (0048) 22 849 3777, grpress@post.pl 

Πολωνικές Αρχές 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    www.mg.gov.pl 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    www.mf.gov.pl 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ   www.msp.gov.pl 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    www.mos.gov.pl 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  www.mir.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 

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 

ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Τηλ. (0048) 22 8265536, Fax (0048) 22 
8265536,    www.pit.org.pl, E-Mail: bwpit@pit.org.pl 

Τράπεζες 

PKO BANK POLSKI  www.pkobp.pl 

BANK PEKAO  www.pekao.com.pl 

ΜΜ 

Polish Press Agency  www.pap.pl 

Polskie Radio   www.thenews.pl 

The Warsaw Voice  www.warsawvoice.pl 

Warsaw Business Journal www.wbj.pl 
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
Παρατίθεται κάτωθι αναλυτικός πίνακας, σε διψήφιο κωδικό, με τις κυριότερες ομάδες 
εισαγωγών/εξαγωγών από/προς την Πολωνία (στην οποία περιλαμβάνονται προϊόντα η 
αξία των οποίων είτε σε εισαγωγές είτε σε εξαγωγές υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ). 
 

                                                                                                   Αξία σε εκ.Ευρώ 
Εισαγωγές 

2014 
Εξαγωγές 

2014 

1 Ζώα ζωντανά 4,9   

2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 34,4   

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 1,0 1,6 

4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό 11,3 1,4 

5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, 0,8   

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 1,5   

7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 11,7 3,4 

8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 3,5 38,0 

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 2,4   

10 Δημητριακά   7,1 

11 Προϊόντα αλευροποιίας. 0,4   

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. 0,3 3,4 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 2,2 0,9 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, 0,8   

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 5,6 2,3 

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 10,6 0,2 

19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, 7,3 1,8 

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων 4,4 23,9 

21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 7,7 3,9 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 2,3 2,7 

23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. 3,6   

     Τροφές παρασκευασμένες για ζώα     

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού. 16,9 17,1 

25 Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 0,2 1,7 

26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες   1,1 

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 2,2 1,8 

28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. 0,1   

29 Οργανικά χημικά προϊόντα. 1,8   

30 Φαρμακευτικά προϊόντα 6,8 30,0 

31 Λιπάσματα 0,1   

32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. 1,4 3,1 

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 22,3 7,4 
34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα 8,8 4,1 

      για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά,     
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      κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα,     

35 Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα 0,6   

     άμυλα κάθε είδους.     

36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. 2,5   

37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα 3,0 0,3 

38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 4,4 1,0 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 13,6 11,7 

40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ 18,3 0,2 

41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)   3,0 

42 Τεχνουργήματα από δέρμα. 0,8 0,3 

43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. 1,7   

44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο 2,5   

48 Χαρτί και χαρτόνια. 11,1 3,0 

49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του Τύπου ή άλλων βιομηχανιών 0,4 3,3 

     που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες.     

52 Βαμβάκι.   0,1 

53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες.     

54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς. 0,5 1,0 

56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. 1,4 7,8 

57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 0,1   

58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες.   0,1 

60 Υφάσματα πλεκτά.   0,6 

61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά. 0,3 0,4 

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 0,3 0,3 

63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. 0,5 0,2 

64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. 1,1   

66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), 0,2   

68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο 1,1 0,9 

69 Προϊόντα κεραμευτικής 0,8   

70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 3,5   

71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και 0,4 0,3 

     ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα,     

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας  1,2 2,5 

73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα  4,0 0,8 

74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό    4,0 

76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο  0,6 70,5 

79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο 0,6   

82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, 15,6   

      κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα 
 

  

83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα  1,3 0,3 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και 80,5 10,7 

     μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών     

85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους 23,7 16,0 
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86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές     

      και τα μέρη τους     

87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα 9,2 4,3 

      για χερσαίες μεταφορές     

88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα 2,3   

90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 16,0 0,2 

91 Ωρολογοποιία  0,3   

94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής  14,2 0,2 

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 2,6 1,3 

96 Τεχνουργήματα διάφορα 0,7 0,4 

97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων    0,1 
 

 
Πίνακας 2. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 4ψήφιος κωδικός 

  ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ  
ΑΞΙΑ σε 

Ευρώ 

  Περιλαμβάνονται Προϊόντα με Αξία μεγαλύτερη των € 40.000 2014 
      
'0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 40.291 
      
      

'0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0 526.644 

'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 1.034.877 

    1.561.521 
      

'0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υπ 64.188 

'0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελ 47.953 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 1.004.282 

'0408' 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, 
αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 223.576 

'0409' Μέλι φυσικό 193.717 
    1.533.716 
      
'0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 1.994.358 
'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 133.832 

'0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες  44.664 

'0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 433.542 

'0709' 
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, 
ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium,  184.818 

'0710' 
Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 
κατεψυγμένα 164.427 

'0711' 
Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε 
άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο  463.246 
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'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 56.020 
    3.474.907 
      

'0801' 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια 
ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κ 84.042 

'0802' 
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 
φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκο 766.637 

'0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και 
goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή  580.038 

'0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 15.427.102 
'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 3.868.690 

'0807' 
Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί 
παπάγιας, νωπά 2.490.747 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 48.809 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και 5.909.452 

'0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, 
λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ 6.636.374 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζ 1.941.540 

'0812' 
Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, π.χ. με διοξείδιο του 
θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε ν 57.702 

'0813' 
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, 
καρποί οξυφοίνικα και άλλοι καρποί κα 400.694 

    38.211.827 
      
'1006' Ρύζι 7.132.238 
      

'1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από 
βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κου 895.796 

'1208' 
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το 
αλεύρι σιναπιού μουστάρδα) 2.533.664 

      
    3.429.460 
      

'1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά 
από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικώ 716.718 

'1510' 
Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από 
ελιές και με μεθόδους άλλες από αυτές π 222.836 

'1515' 
Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι 
jojoba, και τα κλάσματά τους, σταθερά,έσ 46.714 

    986.268 
      

'1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται 53.668 

      
      

'1701' 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς 
καθαρή, σε στερεή κατάσταση 661.379 
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'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα 1.660.854 

    2.322.233 
      

'1806' 
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο 184.513 

      

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από 
αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 206.081 

'1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή 
άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμέν 1.388.795 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω 
και με προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 215.302 

    1.810.178 
      

'2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικ 265.536 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 3.023.783 

'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 2.738.089 

'2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών 
και φρούτων, που παίρνονται από βράσι 1.060.923 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 15.632.607 

'2009' 
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 1.180.889 

    23.901.827 
      

'2101' 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντ 1.565.716 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 2.308.299 
    3.874.015 
      
'2203' Μπίρα από βύνη 69.165 

'2204' 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος  724.499 

'2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 
< 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 1.981.945 

'2209' 
Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα 
ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ 53.145 

    2.828.754 
      

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 4.287.769 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 10.660.941 

'2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν 
βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματ 2.199.280 

    17.147.990 
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Πίνακας 3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 4ψήφιος κωδικός 

  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (2013)  
ΑΞΙΑ σε 

Ευρώ 

  Περιλαμβάνονται Προϊόντα με Αξία μεγαλύτερη των € 40.000   

    2014 
'0102' Βοοειδή ζωντανά 4.978.538 
      
'0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 20.338.754 
'0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 8.142.570 

'0203' 
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 2.330.393 

'0204' 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 130.771 

'0206' 
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, β 281.572 

'0207' 
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών 
κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου 3.024.811 

'0210' 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε 
άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά, αλεύρια και  275.250 

    34.524.121 
      

'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 697.495 

'0305' 
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα γ 323.101 

    1.020.596 
      

'0401' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα 
και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαν 1.862.691 

'0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα 
ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 1.889.324 

'0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υπ 406.486 

'0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελ 211.242 

'0405' 
Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το 
βουτυρέλαιο γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες  513.936 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 4.869.636 
'0407' Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 1.508.107 
'0409' Μέλι φυσικό 40.495 
    11.301.917 
      

'0505' 
Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, 
φτερά και μέρη φτερών, έστω και κομμένα σ 532.022 
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'0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των 
ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του  331.200 

    863.222 
      

'0602' 
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες 
τους, μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτ 1.553.016 

      
'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 783.025 

'0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες  165.363 

'0709' 
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, 
ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium,  9.757.723 

'0710' 
Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 
κατεψυγμένα 893.017 

'0711' 
Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε 
άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο  89.060 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 142.352 
    11.830.540 
      

'0802' 
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 
φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκο 1.244.279 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 773.704 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και 452.860 

'0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, 
λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ 164.756 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζ 727.164 

'0813' 
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, 
καρποί οξυφοίνικα και άλλοι καρποί κα 153.086 

    3.515.849 
      

'0901' 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και 
φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που  1.204.102 

'0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 1.260.209 
    2.464.311 
      
'1005' Καλαμπόκι 65.150 
      
'1108' Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 355.440 
      

'1211' 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατ 318.266 

      

'1504' 
Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων 
θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημ 406.651 

'1517' 
Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωϊκά ή φυτικά ή από τα βρώσιμα κλά 1.857.657 

    2.264.308 
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'1601' 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβ 373.647 

'1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων 
σφαγίων ή αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια  472.936 

    846.583 
      

'1701' 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς 
καθαρή, σε στερεή κατάσταση 4.808.993 

'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα 812.538 

    5.621.531 
      

'1806' 
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο 10.566.887 

      

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από 
αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 1.782.713 

'1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή 
άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμέν 80.871 

'1904' 
Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών 
ή προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμ 3.003.697 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω 
και με προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 2.544.136 

    7.411.417 
      

'2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικ 605.668 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 44.702 

'2003' 
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι 
ή οξικό οξύ 949.513 

'2004' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη κα 468.231 

'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 84.588 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 522.973 

'2009' 
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 1.816.967 

    4.492.642 
      

'2101' 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντ 451.952 

'2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. 
Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι απ 832.471 

'2104' 
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασ 80.591 

'2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 675.546 
'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 5.786.577 
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    7.827.137 
      

'2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα 
αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γ 925.962 

'2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 
< 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 1.421.233 

    2.347.195 
      

'2301' 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από 
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοε 2.556.359 

'2303' 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, 
υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απο 208.580 

'2309' 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων 799.201 

    3.564.140 
      

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 458.482 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 15.257.999 

'2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν 
βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματ 1.200.521 

    16.917.002 
 


