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1 Οικονομία Πολωνίας
1.1 Επισκόπηση της οικονομίας Πολωνίας
Η Πολωνία είναι μία από τις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες σε μετάβαση με κάποια μεγέθη της να
βρίσκονται στο επίπεδο των ώριμων οικονομιών αγοράς. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ορισμένες
προκλήσεις ειδικά στο πλαίσιο της πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίας.
Η πολωνική οικονομία αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται σταθερά. Για να
διατηρήσει την τάση αυτή η Πολωνία θα πρέπει να επενδύσει στην ανύψωση των επαγγελματικών
προσόντων, την βελτίωση των υποδομών και την ενδυνάμωση της καινοτομίας.
Η ανάπτυξη στην Πολωνία επετεύχθη με την αναπροσαρμογή της οικονομίας από την αγροτική
παραγωγή σε περισσότερο παραγωγικούς τομείς και με την αγορά ξένης τεχνολογίας. Οι δείκτες
ποιότητας της επιστημονικής έρευνας υπολείπονται των αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ και οι
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη , ειδικά στην επιχειρηματικότητα παραμένουν χαμηλοί. Η
επαγγελματική κατάρτιση στην Πολωνία δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένη με την βιομηχανία και τα
προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων είναι περιορισμένα. Αυτά λειτουργούν ως τροχοπέδη στην
ανάπτυξη κυρίως των μικρών επιχειρήσεων λόγω της αδυναμίας τους να υιοθετούν νέες τεχνολογίες.
Η αναμενόμενη μείωση της ενίσχυσης από κονδύλια ΕΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί από μεγάλη
αύξηση στην κρατική δαπάνη μετά το 2022 ώστε το επίπεδο επενδύσεων να παραμείνει σταθερό.
1.1.1

Η δομή της οικονομίας

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 κατά 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 προσχώρησης 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.
Κρίσιμες παράμετροι για την ανάπτυξη της πολωνικής οικονομίας θεωρούνται: η αναβάθμιση των
εγχώριων υποδομών, η προσέλκυση όχι μόνο περισσότερων αλλά και ποιοτικότερων Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, η
υλοποίηση πρόσθετων μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της
βαριάς βιομηχανίας, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα (μέσω της αναζήτησης αγορών
εκτός ΕΕ), η συνεχιζόμενη εισροή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
της ΕΕ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης μέσω της ενίσχυσης των
εισοδημάτων και η προοπτική της υιοθέτησης του Ευρώ.
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Οι πέντε πυλώνες του προγράμματος που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι η «επαναβιομηχάνιση» της
χώρας, η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων, η εξασφάλιση κεφαλαίων για τη
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η τόνωση της εξωστρέφειας της οικονομίας και η βιώσιμη κοινωνική
και περιφερειακή ανάπτυξη.
1.1.2

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Πολωνίας
2015
Ονομαστικό ΑΕΠ σε εκατ. PLN

2016

2017

2018

2019

1.800.228

1.861.112

1.989.314

2.115.672

2.273.556

3.8%

3,1%

4,6%

5,1%

4,0%

46.814

48.432

51.775

55.051

59.229

9,7

8,2

6,6

5,8

5,4

-0.9

-0.6

2.0

1.6

2.3

-2.7%

-2.2

-1.5

-0.4

-0.7

Πρωτογενές ισοζύγιο (% ΑΕΠ)

-0.5

-0.3

0.2

-0.7

0.1

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

51.3

54.2

50.6

48.9

46.0

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε
εκατ. EUR

-2.405

-2.248

715

-3.449

2447

Συναλλαγματική ισοτιμία 100 EUR

418,39

436,25

425,76

426,23

429,81

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

94.921,1

114.392,0

113.278,9

116.964,6

128.405

Μεταβολή ΑΕΠ
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PLN
Ανεργία
Πληθωρισμός
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης(%
ΑΕΠ)

Βασικό επιτόκιο
Συναλλαγματικά διαθέσιμα σε εκατ.
USD
Πηγές: GUS/EUROSTAT/National Bank Poland

1.1.3

Εξωτερικό εμπόριο

Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Πολωνίας
2015

2016

2017

2018

2019

Εξαγωγές αγαθών εκατ. PLN

750.835,8

803.477,8

882.619,5

940.366,6

990.080

Εξαγωγές αγαθών εκατ. EUR

179.578,2

184.842,9

206.647,3

221.040,5

230.369

Εισαγωγές αγαθών εκατ. PLN

740.973,3

786.470,1

880.078,4

961.819,8

979.720

Εισαγωγές αγαθών εκατ. EUR

177.232,9

180.924,6

206.084,4

226.066,5

227.954

Εμπορικό ισοζύγιο εκατ. PLN

9.862,5

17.007,7

2.541,1

-21.453,2

10.360

Εμπορικό ισοζύγιο εκατ. EUR

2.345,3

3.918,3

562,9

-5.026,0

2.415

Εξαγωγές υπηρεσιών εκατ. PLN

2.660.850

3.004.425

158.324

168.071

Εισαγωγές υπηρεσιών εκατ. PLN

1.891.887

2.021.830

250.598

276.263

768.328

981.955

92.274

108.192

Ισοζύγιο υπηρεσιών εκατ. PLN
Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Πολωνίας
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1.1.3.1 Εμπόριο αγαθών
Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών Πολωνίας
2018
2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης
ονοματολογίας
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες,
μηχανές
Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες,
ποδήλατα και άλλα οχήματα
Μηχανές, συσκευές και υλικά
ηλεκτρικά και τα μέρη τους.
Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά.
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα
από αυτές τις ύλες
Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα
Ορυκτά καύσιμα
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων,
βρώσιμα
Καουτσούκ και τεχνουργήματα από
καουτσούκ
Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και
τεχνουργήματα από ξύλο

Μεταβολή
στην αξία

2019

Αξία σε

% στο
σύνολο

Αξία

% στο
σύνολο

29.915.865.182

13,40%

32.731.415.860

13,88%

9,41%

25.489.012.372

11,42%

26.857.787.830

11,39%

5,37%

24.216.384.012

10,85%

26.212.202.582

11,11%

8,24%

12.772.169.430

5,72%

13.332.970.793

5,65%

4,39%

11.085.104.992

4,97%

11.462.170.947

4,86%

3,40%

7.480.973.411

3,35%

7.892.956.374

3,35%

5,51%

5.847.589.313

2,62%

5.259.375.997

2,23%

-10,06%

5.103.217.177

2,29%

5.198.326.797

2,20%

1,86%

4.937.050.075

2,21%

4.868.157.166

2,06%

-1,40%

4.753.164.839

2,13%

4.757.324.827

2,02%

0,09%

Πηγές: EUROSTAT

Πίνακας 4: Εισαγωγές αγαθών Πολωνίας
2018
2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης
ονοματολογίας
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες,
μηχανές
Μηχανές, συσκευές και υλικά
ηλεκτρικά και τα μέρη τους.
Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες,
ποδήλατα και άλλα οχήματα
Ορυκτά καύσιμα
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα
από αυτές τις ύλες
Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας
Φαρμακευτικά προϊόντα
Όργανα και συσκευές οπτικής,
φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,
μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας.
Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα
Χαρτί και χαρτόνια.

Μεταβολή
στην αξία

2019

Αξία

% στο
σύνολο

Αξία

% στο
σύνολο

28.419.180.297

12,48%

29.734.507.196

12,70%

4,63%

26.236.540.139

11,52%

28.846.925.178

12,33%

9,95%

22.407.557.518

9,84%

23.435.192.785

10,01%

4,59%

19.213.339.505

8,43%

17.883.635.769

7,64%

-6,92%

13.489.863.882

5,92%

13.343.448.978

5,70%

-1,09%

9.157.659.314

4,02%

8.124.234.238

3,47%

-11,28%

6.357.921.225

2,79%

6.689.324.053

2,86%

5,21%

5.559.618.687

2,44%

5.393.994.704

2,30%

-2,98%

5.098.303.944

2,24%

5.533.879.172

2,36%

8,54%

28.419.180.297

12,48%

29.734.507.196

12,70%

4,63%

Πηγές: EUROSTAT
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Πίνακας 5: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Πολωνίας και η θέση της Ελλάδας 2019
Κατάταξη

Χώρα

Αξία εξαγωγών Δις. €

% στο σύνολο

Μεταβολή μεταξύ 2
τελευταίων χρόνων

1.

Γερμανία

65,1

27,59%

27,59

2.

Τσεχία

14,4

6,11%

6,11

3.

Αγγλία

14.1

5,99%

5,99

4.

Γαλλία

13,8

5,85%

5,85

5.

Ιταλία

10,8

4,59%

4,59

6.

Ολλανδία

10,4

4,4%

4,4

7.

Ρωσία

7,4

3,15%

3,15

8.

Η.Π.Α.

6,8

2,87%

2,87

9.

Σουηδία

6,6

2,79%

2,79

10.

Ουγγαρία

6,5

2,76%

2,76

30.

Ελλάδα

0,9

0,41%

0,41

Πηγές: GUS

Πίνακας 6: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές Πολωνίας και η θέση της Ελλάδας 2019
Κατάταξη

Χώρα

Αξία εισαγωγών

% στο σύνολο

Μεταβολή μεταξύ 2
τελευταίων χρόνων

1.

Γερμανία

50,9

21,75%

21,75

2.

Κίνα

29,1

12,43%

12,43

3.

Ρωσία

14,4

6,17%

6,17

4.

Ιταλία

11,6

4,99%

4,99

5.

Ολλανδία

8,7

3,72%

3,72

6.

Γαλλία

8,5

3,63%

3,63

7.

Τσεχία

7,7

3,32%

3,32

8.

Η.Π.Α.

7,5

3,24%

3,24

9.

Ισπανία

5,4

2,31%

2,31

10.

Βέλγιο

5,3

2,28%

2,28

49.

Ελλάδα

0,46

0,2%

0,2

Πηγές: GUS

1.1.3.2 Εμπόριο υπηρεσιών
Πίνακας 7: Εισπράξεις Πολωνίας
Σε εκατ. PLN
Υπηρεσίες με βάση την
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6
Μεταφορικές

2018
Αξία
59.615

Μεταβολή
στην αξία

2019
% στο
σύνολο
8%

Αξία
69.710

% στο
σύνολο
8%

10.095

Επιχειρηματικές

48.917

6%

57.676

6%

8.759

Ταξιδιωτικές
Επαγγελματικές και συμβουλευτικές
διαχείρισης επιχειρήσεων
Τηλεπικοινωνιών

47.974

6%

50.806

5%

2.832

25.956

3%

31.070

3%

5.114

24.029

3%

28.940

3%

4.911

Η/Υ

20.295

2%

24.316

2%

4.021

Τεχνικές και εμπορικής φύσεως

17.885

2%

20.478

2%

2.593
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Νομικές και λογιστικές
Βιομηχανικές
ΣΥΝΟΛΟ

17.534

2%

15.934

2%

21.046

2%

17.231

2%

3.512
1.297

743.723

855.674

111.951

2018

2019

Μεταβολή
στην αξία

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Πολωνίας

Πίνακας 8: Πληρωμές Πολωνίας

Υπηρεσίες με βάση την
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6
Επιχειρηματικές

Αξία
35.914

% στο
σύνολο
7%

Αξία
40.518

% στο
σύνολο
7%

4.604

Μεταφορικές

33.039

6%

36.861

6%

3.822

Ταξιδιωτικές
Επαγγελματικές και συμβουλευτικές
διαχείρισης επιχειρήσεων
Νομικές και λογιστικές

33.264

6%

35.199

6%

1.935

20.421

4%

22.915

4%

2.494

15.463

3%

16.946

3%

1.483

Τεχνικές και εμπορικής φύσεως

14.416

2%

16.449

2%

2.033

Επιχειρηματικές δημοσίων σχέσεων

13.965

2%

15.274

2%

1.309

13.742

2%

15.777

2%

2.035

Τηλεπικοινωνιών
ΣΥΝΟΛΟ

500.598

552.483

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Πολωνίας

Πίνακας 9: 10 Σημαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών Πολωνίας και η θέση της Ελλάδας 2018
Κατάταξη

Χώρα

Αξία εξαγωγών σε χιλ €

% στο σύνολο

1.

Γερμανία

13.351.937

22%

2.

Ελβετία

4.503.626

7%

3.

Αγγλία

4.399.118

7%

4.

Ολλανδία

3.990.146

6%

5.

Η.Π.Α.

3.781.888

6%

6.

Γαλλία

2.331.526

3%

7.

Σουηδία

1.996.446

3%

8.

Τσεχία

1.736.171

2%

9.

Ιρλανδία

1.430.580

2%

10.

Βέλγιο

1.428.146

2%

39.

Ελλάδα

105.542

0,1%

Πηγές: GUS

Πίνακας 10: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές υπηρεσιών Πολωνίας και η θέση της Ελλάδας 2018
Κατάταξη

Χώρα

Αξία εισαγωγών σε χιλ. €

% στο σύνολο

1.
2.

Γερμανία

7.969.077

21%

Αγγλία

3.028.793

8%

3.

Γαλλία

2.050.751

5%

4.

Ολλανδία

2.048.379

5%

5.

Η.Π.Α.

1.935.269

5%

6.

Τσεχία

1.799.622

4%

7.

Ιρλανδία

1.672.662

4%
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8.

Ιταλία

1.481.232

3%

9.

Ελβετία

1.467.499

3%

10.

Αυστρία

1.121.230

3%

Ελλάδα

-

Πηγές: GUS

Αν υπάρχουν στοιχεία, ο Πίνακας 10 αναλύεται σε 10α: όπου η ΕΕ αντιμετωπίζεται ως σύνολο και 10β:
όπου τα Κ-Μ ΕΕ αντιμετωπίζονται χωριστά.
1.1.4

Επενδύσεις

Πίνακας 11: Επενδύσεις από και προς τη Πολωνία
Σε εκατ. Ευρώ
ΞΑΕ (συνολικά κεφάλαια – απόθεμα τέλος έτους
αναφοράς)
Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο εξωτερικό
(συνολικά κεφάλαια – απόθεμα τέλος έτους
αναφοράς)

2015

2016

2017

2018

13758.3

14180.6

8147.5

11.818,1

4500.8

10483.9

2449.6

-343.9

Πηγή: National Bank of Poland

1.2 Οικονομικές προβλέψεις 2020
Με το παγκόσμιο ξέσπασμα της πανδημίας (COVID-19), αναμένεται η ανάπτυξη να επιβραδυνθεί
απότομα σε 0,4 % το 2020, λόγω εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, κλεισίματος επιχειρήσεων και
συνόρων εν μέσω χαμηλότερης εξωτερικής και εσωτερικής ζήτησης. Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει
ριζικά μετά το καλοκαίρι η ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει στο 2,2 και 2,9 τοις εκατό το 2021 και
2022, αντίστοιχα.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα συγκράτησης της εξάπλωσης του COVID-19 και πρότεινε ένα
οικονομικό πακέτο που περιλαμβάνει δημοσιονομικές δαπάνες (περίπου 3 τοις εκατό του ΑΕΠ) με
μέτρα ρευστότητας (περίπου 6,2 τοις εκατό), με χρηματοδότηση 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την
ΕΕ και ξεκίνησε η νομισματική χαλάρωση από την Κεντρική Τράπεζα, με στόχο την υποστήριξη και των
δύο πλευρών προσφοράς και ζήτησης, βοηθώντας τις πληγείσες εταιρείες να αποκτήσουν
ρευστότητα, εισάγοντας φορολογικές ελαφρύνσεις και αναβολές πληρωμών καθώς και μερική
κάλυψη των μισθών σε έντονα πληγείσες επιχειρήσεις με στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης.
Ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυριών αναμένεται να υποστηριχθούν από τις κοινωνικές παροχές
ενδεχομένως να υπάρξουν ομάδες που θα πληγούν δυσανάλογα, όπως φτωχότεροι εργαζόμενοι, που
δεν καλύπτονται από τα προστατευτικά μέτρα,. Μια επιπλέον αύξηση στον ελάχιστο μισθό 15,6 τοις
εκατό το 2020 θα μπορούσε να υποστηρίξει περαιτέρω τους χαμηλόμισθους αλλά θα μπορούσε να
επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση απασχόλησης. Η επιδείνωση στην καταναλωτική και επιχειρηματική
πίστη πιθανώς να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική επένδυση καθώς η ροή ΑΞΕ αναμένεται να
μειωθεί. Η παγκόσμια αβεβαιότητα θα επηρεάζει επίσης αρνητικά τις ροές χαρτοφυλακίου.
Οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον ενέχουν σημαντικούς κινδύνους λόγω απότομης μείωσης σε
οικονομική δραστηριότητα και ζήτηση εισαγωγών από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της
Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένων Γερμανία, Ιταλία και Τσεχία. Οι εξαγωγές αναμένεται να
συρρικνωθούν, λόγω επιβράδυνσης της συνοριακής κυκλοφορίας και χαμηλότερης οικονομικής
δραστηριότητας στην ΕΕ, ακόμη και αν το ζλότι συνεχίζει να υποτιμάται. Η βιομηχανική παραγωγή της
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χώρας αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από την μείωση ζήτησης στην παγκόσμια οικονομία
στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μηχανημάτων.
Το δημοσιονομικό πακέτο που εφαρμόζει η κυβέρνηση για μετριασμό της κρίσης αναμένεται να
διευρύνει το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2020 σε 3,4% ΑΕΠ.

1.3 Οικονομικές σχέσεις Πολωνία
1.3.1

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. Ο κ. Donald Tusk είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις δημοσκοπήσεις
καταγράφονται υψηλά ποσοστά αποδοχής της Ε.Ε. από τους πολίτες, ακόμη και μετά από την
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το συντηρητικό PiS, στο οποίο ασκείται συχνά δυσμενής
κριτική από τις Βρυξέλλες και το εσωτερικό, λόγω της – κατά τους επικριτές του – ευρωσκεπτικιστικής
στάσης του.
Η Πολωνία δεν αποτελεί προς το παρόν μέλος της Ευρωζώνης, δεν έχει όμως εξαιρεθεί από την
υποχρέωση υιοθέτησης του κοινού νομίσματος, υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι θα εκπληρώσει
πρώτα τα απαιτούμενα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, η χώρα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και στις συζητήσεις που
αφορούν την αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τον συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
της Ε.Ε.. Σημειώνεται, τέλος, ότι η Πολωνία ωφελείται τα μέγιστα από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε.,
στο πλαίσιο της οποίας θα εισπράξει περίπου 82 δισ. Ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (NBP) κ. Adam Glapiński δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει
αποφασίσει πως η Πολωνία δεν θα εισέλθει στο μηχανισμό ERM2 ή στην ευρωζώνη πριν από το τέλος
του 2022 όσο βρίσκεται επικεφαλής της ΚΤ, ανεξάρτητα από ποιος θα κυβερνά στην Πολωνία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίστη στα πιθανά οφέλη της Πολωνίας από την υιοθέτηση του ευρώ είναι
"εξαιρετικά αφελής". Η είσοδος του μηχανισμού ERM2 μόνο "θα ήταν μια πολύ κακή και εξαιρετικά
επιβλαβής απόφαση" η οποία θα απέδιδε "ουσιαστικά κανένα πλεονέκτημα", περιορίζοντας
παράλληλα την ανεξαρτησία της εγχώριας νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, υποστήριξε ο
Glapiński. Κατά την άποψη του επικεφαλής της NBP, η είσοδος στην ευρωζώνη δεν δικαιολογείται από
οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους και θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη θέση της Πολωνίας παρά να
την ενισχύσει. «Το ίδιο το νόμισμα επιτρέπει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής»,
τόνισε ο Glapiński υπογραμμίζοντας ότι είναι «ένα τεράστιο πλεονέκτημα» της πολωνικής οικονομίας,
συμβάλλοντας στην «εξουδετέρωση των εξωτερικών οικονομικών κρίσεων». Τόνισε επίσης τη
σταθερότητα του ζλότυ.
Εμβάθυνση της ΟΝΕ
Παρόλο που η Πολωνία δεν συμμετέχει στην Τραπεζική Ένωση, υποστηρίζει την ολοκλήρωση αυτής
της διάρθρωσης και συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις και εργασίες σχετικά με πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης. Η Πολωνία θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της
Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, μολονότι
έχουν υπάρξει προσπάθειες μείωσης των κινδύνων, η Πολωνία υποστηρίζει τις προσπάθειες που
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αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των τρωτών σημείων και των απειλών, καθώς είναι επωφελής
για τη συνολική σταθερότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει, επίσης, την
αποτελεσματική λειτουργία για την καθιέρωση ενός αξιόπιστου ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης
των καταθέσεων (EDIS), καθώς αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο που εξακολουθεί να λείπει από την
πλήρη τραπεζική ένωση. Η Πολωνία θεωρεί τη δημιουργία του EDIS ως λογική συνέπεια της
μετάθεσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών αναφορικά με την εποπτεία
(SSM) και την επίλυση (SRM). Από αυτή την άποψη, η Πολωνία θεωρεί εύλογο να επικεντρωθεί η
συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για το EDIS, την αξιοπιστία του, την
ευρωστία και τον αναμενόμενο ρόλο του σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης, ενώ
άλλα ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και τη διασφάλιση
της σταθερής και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτής της δομής μπορεί να συζητηθούν παράλληλα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται ίση μεταχείριση των κρατών μελών της Ευρωζώνης και
των χωρών εκτός αυτής.
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Η Πολωνία προκρίνει έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό που θα συμβαδίσει με φιλόδοξη πολιτική agenda
χωρίς να τον περιορίζει. Αποδέχεται τον γενικό κανόνα πως οι νέες προτεραιότητες χρειάζονται νέους
πόρους. Η Πολωνία υποστηρίζει τις δύο σημαντικότερες προτεραιότητες που έχει θέσει : την πολιτική
συνοχής και την ΚΑΠ. Αυτές οι δύο αξιωματικές πολιτικές θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο επίπεδο
χρηματοδότησης. Η Πολωνία θεωρεί πως οι περικοπές που πρότεινε η Ε. Επιτροπή είναι ιδιαίτερα
βαθιές.
Αναφορικά με το ζήτημα της υιοθέτησης νέων Ιδίων Πόρων, η Πολωνία είναι διατεθειμένη να
συζητήσει νέες προτάσεις για νέους Ι.Π., ειδικά αυτές που εδράζονται στα οφέλη από την Ενιαία
Αγορά, όπως για παράδειγμα εισφορά ενιαίας αγοράς, μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής
άνθρακα, εισφορά επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή ψηφιακό φόρο. Η Πολωνία υπογραμμίζει
πως οι νέοι Ι.Π. θα πρέπει να εναρμονίζονται με το Πρωτόκολλο 28 της Συνθήκης για την ΕΕ – τούτο
αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναρξη της συζήτησης. Η Πολωνία θεωρεί πως τα 27 κ-μ απώλεσαν
πολύτιμο χρόνο σε συζητήσεις μη ρεαλιστικές και μη αποδεκτές όπως τα πλαστικά απόβλητα και το
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και δηλώνει έτοιμη να εργασθεί δημιουργικά στη βάση μελετημένων
και ισορροπημένων προτάσεων.
Αναφορικά με την ΚΑΠ: ο στόχος ολοκλήρωσης της συνολικής σύγκλισης άμεσων πληρωμών αποτελεί
πολιτική δέσμευση από παρελθούσες διαπραγματεύσεις. Είναι απαράδεκτο μετά από τόσα
προσχώρησης στην ΕΕ, οι διαφορές στο επίπεδο άμεσων πληρωμών να παραμένουν τόσο μεγάλες. Θα
πρέπει να είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο πληρωμών
για τους αγρότες σε όλη την ΕΕ. Ο ρυθμός σύγκλισης που έχει προτείνει η Επιτροπή δεν είναι
αποδεκτός από την Πολωνία.
Η Πολωνία προτιμά κανόνες εφαρμογής περισσότερο φιλικούς προς τους αποδέκτες. Είναι
προτιμότερο να διατηρηθούν οι υπάρχοντες πιο ελαστικοί κανόνες παρά οι νέες προτάσεις της
Επιτροπής.
Η Πολωνία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την παρούσα διαδικασία κατανομής των πόρων
πολιτικής συνοχής η οποία είναι τελείως διαστρεβλωμένη από τον καθορισμό ανώτατου ορίου
(capping). Δεν ισχύει πλέον η αιτιολόγηση για την εισαγωγή ανώτατου ορίου, ειδικά στην περίπτωση
της Πολωνίας. Το επίπεδο καθορισμού δεν έχει οικονομική αιτιολογική βάση είναι στην διακριτική
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απόφαση της Επιτροπής και αποτελεί καθαρά πολιτικό εργαλείο. Η Πολωνία προκρίνει υψηλότερο
ενιαίο επίπεδο capping, στη σημερινή βάση δηλαδή 2,35%. Θα πρέπει να συζητηθούν, επίσης, τα άλλα
στοιχεία της μεθοδολογίας κατανομής. Η συζήτηση για τις περιφέρεις θα πρέπει να γίνει προς το τέλος
της διαπραγμάτευσης.
1.3.2

Συμμετοχή σε περιφερειακές οικονομικές / τελωνειακές Ενώσεις

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.
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 .

2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Πολωνίας
2.1 Διμερές εμπόριο
2.1.1 Εμπόριο αγαθών
Πίνακας 12: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Πολωνίας
Σε €

2015

2016

2017

2018

2019

Εξαγωγές αγαθών

356.875.067

398.443.937

457.574.179

504.005.469

503.682.597

Εισαγωγές αγαθών

532.898.856

622.335.665

771.818.481

808.217.703

856.215.940

Εμπορικό ισοζύγιο

-176.023.789

-223.891.728

-314.244.302

-304.212.234

-352.533.343

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πίνακας 13: Ελληνικές εξαγωγές στη Πολωνία – μεγάλες κατηγορίες
CN2
76

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αλουμίνιο

ΑΞΙΑ (ευρώ)
104.988.020

% 2018
4,23

08

Καρποί και φρούτα βρώσιμα

61.947.535

0,74

39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα

38.515.197

19,98

30

Φαρμακευτικά προϊόντα

28.574.669

-13,7

20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων

26.850.789

-12,85

85

Μηχανές, συσκευές

23.047.870

176,84

27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια, ασφάλτωσης ύλες

16.410.727

-24,35

33

Αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωματοποιίας

14.685.892

85,25

73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σιδηροή χάλυβα

13.979.839

-68,89

24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

13.529.973

-7,27

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Πίνακας 14: Ελληνικές εξαγωγές στη Πολωνία – κυριότερα προϊόντα
CN4
7606

3004

7607
0805
0810

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ (ευρώ)

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα
ελάσματα και ταινίες)
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε
χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το
υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα
στολίδια για χριστουγεννιάτικο δένδρο
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά

67.223.385

27.329.998

25.814.132
19.385.532
16.761.874

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πίνακας 15: Ελληνικές εισαγωγές από τη Πολωνία – μεγάλες κατηγορίες
CN2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ (ευρώ)

%2018

84

Λέβητες, μηχανές, συσκευές

91.974.442

-2,48

85

Συσκευές αναπαραγωγής του ήχου εικόνων και του ήχου

83.407.198

15,06

02

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων

68.055.684

26,77

24

Καπνά

56.378.560

-4,37

39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα

40.112.101

11,83

04

Γάλα και προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

30.250.101

22,19

94

Έπιπλα συσκευές φωτισμού

30.095.984

15,47

90

Συσκευές οπτικής φωτογραφίας κινηματογραφίας

29.496.193

-12,48

33

Προϊόντα αρωματοποιιας, καλλυντικά παρασκευάσματα

26.126.017

4,74

40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

24.558.560

0,76

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πίνακας 16: Ελληνικές εισαγωγές από τη Πολωνία – κυριότερα προϊόντα
CN4
2402
0201
8517

8471
0207

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια
και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών.
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων
σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των
δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α.
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών

ΑΞΙΑ (ευρώ)
41.921.954
34.204.746
25.807.344

20.702.444
20.095.273

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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2.1.2 Εμπόριο υπηρεσιών
Πίνακας 17: Ισοζύγιο υπηρεσιών
2016
Εισπράξεις (αξία)

2017

419,8

Πληρωμές (αξία)
Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία)

2018

341,6

2019

530,4

65,9

75,2

87,1

353,9

266,4

443,3

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος

Πίνακας 18: Εισπράξεις της Ελλάδας από την Πολωνία
2018
Υπηρεσίες με βάση την κωδικοποίηση
EBOPS 2010 ή BPM6
Ταξιδιωτικές

438,9

% στο
σύνολο
83%

Μεταφορικές

47,6

9%

Διάφορες

43,9

8%

Αξία

Μεταβολή
στην αξία

2019
% στο
σύνολο

Αξία

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος

Πίνακας 19: Τουριστικές αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Πολωνία

Αεροπορικές αφίξεις από τη Πολωνία στην Ελλάδα
Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων

2018

2019

1,014,572

907,797

4,9%

Μεταβολή

4,2%
-10,5%

Πηγές: ΔΑΑ-Fraport-ΥΠΑ

Πίνακας 20: Πληρωμές της Ελλάδας στη Πολωνία
2018
Υπηρεσίες με βάση την κωδικοποίηση
EBOPS 2010 ή BPM6
Ταξιδιωτικές
Μεταφορικές
Διάφορες

Αξία
12,6
47,4
27,1

Μεταβολή
στην αξία

2019
% στο
σύνολο
14%
54%
31%

Αξία

% στο
σύνολο

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος

2.2 Άμεσες επενδύσεις
2.2.1

Επενδύσεις της Ελλάδας στη Πολωνία

Πίνακας 21: Επενδύσεις της Ελλάδας στη Πολωνία

Ροές σε εκατ. EUR

2016

2017

2018

2019

8.0

-9.4

-6.6

40.17

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος
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2.2.2

Επενδύσεις της Πολωνίας στην Ελλάδα

Πίνακας 22: Επενδύσεις της Πολωνίας στην Ελλάδα
2016

2017

2018

2019

5.7

5.7

2.44

8.7

Ροές
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος

2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Πολωνίας
Οι διμερείς συμφωνίες που έχουν συνάψει η Πολωνία και η Ελλάδα είναι καταχωρισμένες σε σχετική
βάση δεδομένων του πολωνικού ΥΠΕΞ (www.traktaty.msz.gov.pl) και παρατίθενται ακολούθως.
Υπογραμμισμένες είναι οι σημαντικότερες διμερείς συμφωνίες που αφορούν τον τομέα των
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, ενώ εντός παρενθέσεως αναφέρεται η χρονολογία υπογραφής.
 Συνθήκη φιλίας, συμβιβασμού και διαιτησίας (1932).
 Συμφωνία για την αποζημίωση ελληνικών συμφερόντων στην Πολωνία (1963).
 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών (1963).
 Συμφωνία απαλλαγής από φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες των
κλάδων θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών (1964).
 Συμφωνία στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας (1975).
 Συμφωνία πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας (1976).
 Προξενική Σύμβαση (1977).
 Συμφωνία στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών (1977).
 Συμφωνία περί αμοιβαίας συνεργασίας και αρωγής επί τελωνειακών θεμάτων (1978).
 Σύμβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων (1979).
 Συμφωνία για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας (1980).
 Συμφωνία για τη ρύθμιση ορισμένων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης (1985).
 Συμφωνία για την κοινωνικής ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στην επικράτεια της
άλλης χώρας (1985).
 Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και
κεφαλαίου (1987, ισχύει από 1991).
 Συμφωνία διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας (1992).
 Συμφωνία για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων (1992, ισχύει από 1995).
(Βρίσκεται σε εξέλιξη η η διεργασία για τον τερματισμό της, λόγω ασυμβατότητας με δίκαιο ΕΕ).
 Συμφωνία σχετικά με την επανυποδοχή των στερούμενων αδείας παραμονής προσώπων (1994).
 Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων όσον αφορά παραμονή βραχείας διάρκειας (1994).
 Συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας &
οικονομίας τροφίμων (1995, ισχύει από 1996).
 Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας (1996).
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 Συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (1998).
 Μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας
(2004).
 Μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών / AMSCC (2008).
 Τεχνική Διευθέτηση σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης για συνεργασία με το
Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών / AMSCC (2008).
 Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού (2011, ισχύει από 2013).
 Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης, επιστημών, αθλητισμού, νεολαίας
και μέσων ενημέρωσης (2013).
 Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Πολωνίας στον τομέα της
Οικονομικής Διπλωματίας (2016).

2.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019
Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφεται η δραστηριότητα του Γραφείου ΟΕΥ κατά το έτος αναφοράς
της Έκθεσης. Ως προς τις δράσεις εξωστρέφειας, περιλαμβάνονται αυτές στις οποίες το Γραφείο ΟΕΥ
είχε ουσιαστική εμπλοκή.
Ενέργειες για την υποστήριξη των Κλάδων Ενδιαφέροντος που δηλώθηκαν στον Προγραμματισμό
Α/Α

Κλάδοι Ενδιαφέροντος

Τρόπος υποστήριξης
Επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ
Επιχειρηματική αποστολή Enterprise Greece (τυροκομικά)
Ομιλία σε Ημερίδα προώθησης ελληνικών κηπευτικών στην Πολωνία
Έκθεση «Grecka Panorama» & «Greek Food Show»
Σύνταξη μελέτης για την αγορά τροφίμων στην Πολωνία
Σύνταξη μελέτης αγοράς για τους οίνους
Επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ

1

Τρόφιμα - ποτά

2

Δομικά – λοιπά προϊόντα

-

3

Ηλεκτροκίνηση

- Σύνταξη μελέτης αγοράς για την ηλεκτροκίνηση στην Πολωνία

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για προσέλκυση Επενδύσεων και επιχειρηματική συνεργασία
-

-

Συνάντηση με εκπροσώπους Τράπεζας Santanter αναφορικά με μόνιμη συνεργασία με ΕλληνοΠολωνικό Επιμελητήριο (ενδεχομένως με εγγραφή σε αυτό) για συνεργασία με Ελληνικές
επιχειρήσεις στην Πολωνία.
Διοργάνωση συναντήσεων με εδώ εταιρείες για λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας Vivawallet με
στόχο την εγκατάσταση της δεύτερης στην Πολωνία.
Προσπάθεια για ανεύρεση εταίρου για επένδυση/εγκατάσταση της εταιρείας Mikel στην Πολωνία
Διοργάνωση συναντήσεων για την εταιρεία ASPROFOS (συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή
του ΣΕΒ ωστόσο οι συναντήσεις της έγιναν με μεγάλες πολωνικές ενεργειακές εταιρείες εκτός του
χώρου που θα γίνονταν οι λοιπές συναντήσεις)

Επιχειρηματικές Αποστολές που πραγματοποιήθηκαν
-

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου διεξήχθη επιχειρηματική αποστολή ελληνικών εταιρειών στη Βαρσοβία.
Η αποστολή ήταν πρωτοβουλία του ΣΕΒ και συμμετείχαν εταιρείες από τον ΣΕΒ και τον ΣΕΒΕ.
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Ακολούθησαν προγραμματισμένες B2B συναντήσεις που είχε διοργανώσει αποκλειστικά το
Γραφείο ΟΕΥ.
Στις 10-12 Ιουνίου διοργάνωσε το Enterprise Greece hosted buyer meeting στην Ελλάδα για τον
κλάδο των τυροκομικών. Το Γραφείο ΟΕΥ μερίμνησε για την παρουσία πολωνικών επιχειρηματιών
που προσήλθαν στην Ελλάδα.
Έκθεση «Grecka Panorama» & «Greek Food Show». Συμμετείχαν αποκλειστικά ελληνικές εταιρείες
τροφίμων οι οποίες είχαν και Β2Β συναντήσεις. Το Γραφείο ΟΕΥ διοργάνωσε μερικές εξ’αυτών

-

-

Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών
Συμμετοχή με ομιλία σε ομιλία σε Ημερίδα προώθησης ελληνικών κηπευτικών στην Πολωνία και
Έκθεση στην οποία συμμετείχαν Έλληνες παραγωγοί.
Παρουσία και ομιλία στην Έκθεση τροφίμων Eurogastro το ελληνικό περίπτερο αναφορικά με την
ελληνική κουζίνα (εκδήλωση ελληνικής μαγειρικής με ελληνικά προϊόντα). Η Έκθεση διεξάγεται τα
τελευταία χρόνια
Παρουσία σε ημερίδα European Business Awards που διεξήχθη στη Βαρσοβία όπου βραβεύτηκαν
ελληνικές καινοτόμες εταιρείες
Διοργάνωση συνάντησης Ελλήνων επιχειρηματιών σε συνεργασία με εδώ εταιρεία Amundi Polska.
Συμμετοχή σε συνάντηση χωρών ΝΑΤΟ περί ενεργειακής ασφάλειας και επίσκεψη σε τερματικό
σταθμό LNG Swinoujscie Πολωνίας. Συνομιλίες με ΔΣ της Polski LNG περί συμμετοχής σε έκθεση
«Ποσειδώνια».

-

-

Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά
Διερεύνηση χρήσης οινικών προϊόντων Γ.Ε. «Μακεδονία» στην Πολωνία
Διερεύνηση προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική εταιρεία Olympia Electronics
πιστοποίηση των προϊόντων της στην Πολωνία.

-

με

3 Συμπεράσματα – προτάσεις
3.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
Σχολιασμός και τυποποίηση σε πίνακα που μεταφέρεται στην ενότητα «1.1 Καταγραφή και Ανάλυση
Κλάδων Ενδιαφέροντος» στο Έντυπο ΣΔΠ «Ε.ΕΠΙΧ.30-01 Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων». Η
ανάλυση θα πρέπει να καταλήγει σε επίπεδο προϊόντος / υπηρεσίας.
Πίνακας 23: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
Α/Α

Κλάδοι ενδιαφέροντος

1

Τρόφιμα

2

Περιβάλλον- κατασκευές

3

Ηλεκτροκίνηση

Ανάλυση – Αιτιολόγηση
Υπάρχει ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων όπως
καταδεικνύεται και από τα δημοσιευμένα στοιχεία αναφορικά με την
αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου
Η ζήτηση συμβαδίζει με την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος ήτοι η
Ελλάδα είναι πρώτος τουριστικός προορισμός
Γενικότερα, ο ευρύτερος τομέας της καθαρής και αποτελεσματικής
ενέργειας προσφέρει πλαίσιο διμερούς συνεργασίας. θα μπορούσε να
προσφέρει πρόσφορο πεδίο συνεργασίας για ανάληψη δράσεων στο
χώρο της ενεργειακής αποτελεσματικότητας (θερμικές μετασκευές,
ανακαίνιση θερμικών και ψυκτικών μονάδων, εγκατάσταση ΑΠΕ, τοπικά
έργα ενεργειακών υποδομών)
Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης έχει εξαγγελθεί ως στόχος της
κυβέρνησης. Είναι ενδεχόμενο να μπορούν να δημιουργηθούν συνεργίες
μεταξύ πολωνικών και ελληνικών εταιρειών
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3.2 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας
 Διερεύνηση ενδιαφέροντος για οργάνωση ημερίδας στην κλάδο της ηλεκτροκίνησης ή
περιβαλλοντικών κατασκευών στην Πολωνία
 Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής εταιρειών κλάδου τροφίμων στην Πολωνία σε
συνεργασία με το Enterprise Greece. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμα αποφασισθεί
 Εκπόνηση έρευνας αγοράς για τον κλάδο των τροφίμων
 Συμμετοχή στην Έκθεση τροφίμων Greek Food Show στο πλαίσιο της Έκθεσης Grecka Panorama
(Δεκέμβριος 2020)

4 Παράρτημα
4.1 Χρήσιμες διευθύνσεις
1. Ελληνικές Αρχές
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Τηλ. Κέντρο Πρεσβείας: (0048) 22 6229460
www.mfa.gr/warsaw
gremb.war@mfa.gr
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Βαρσοβίας:
Τηλ. (0048) 22 6229466
www.agora.mfa.gr
ecocom-warsaw@mfa.gr

2. Πολωνικές Αρχές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

www.gov.pl/aktywa-panstwowe
https://www.gov.pl/web/rozwoj
www.mf.gov.pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
www.gov.pl/web/klimat/dane-kontaktowe
www.mos.gov.pl
http://mib.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.gov.pl/web/gospodarkamorska
www.msport.gov.pl
www.minrol.gov.pl
www.nbp.pl
www.stat.gov.pl
www.paih.gov.pl
www.arr.gov.pl
www.knf.gov.pl
https://uokik.gov.pl
www.ure.gov.pl

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (KIG), Τηλ. (0048) 22 6309600, www.kig.pl, kig@kig.pl
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΕ, Τηλ. (0048) 22 5484999, www.pigeo.org.pl, pigeo@pigeo.pl
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Τηλ. (0048) 22 8265536, www.pit.org.pl, bwpit@pit.org.pl
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4. Διεθνείς Οργανισμοί / στοιχεία για Πολωνία
World Bank
EBRD
OECD
IMF
EIB
EUROSTAT

www.worldbank.org.pl
www.ebrd.com/poland.html
www.oecd.org
www.imf.org/external/country/POL/index.htm
www.eib.org/projects/regions/european-union/poland/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat

5. Τράπεζες
PKO BANK POLSKI
www.pkobp.pl
BANK PEKAO
www.pekao.com.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) www.en.bgk.pl

6. Διοργανωτές Εκθέσεων
EUROGASTRO
LOGISTYKA
POLAGRA FOOD
BOATSHOW
TT WARSAW
WORLD FOOD WARSAW

www.eurogastro.com.pl
www.targikielce.pl/pl/logistyka.htm
www.polagra-food.pl
www.boatshow.pl
http://ttwarsaw.pl/en/
www.worldfood.pl

7. Ξενοδοχεία
HILTON
MARRIOTT
SHERATON
NOVOTEL
MDM HOTEL
MERCURE
WESTIN
REGENT

www.warsaw.hilton.com
www.warsawmarriott.pl
www.sheraton.pl
www.novotel.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml
www.hotelmdm.com.pl
www.mercure.com/pl/hotel-3385-mercure-warszawa-centrum/room.shtml
www.westin.pl
www.regent-warsaw.com

8. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης
Polish Press Agency
Polskie Radio
The Warsaw Voice
Warsaw Business Journal

www.pap.pl
www.thenews.pl
www.warsawvoice.pl
www.wbj.pl

9. Ενδεικτικές τιμές συναλλάγματος / ανταλλακτήρια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
DIME KANTOR
KANTOR WYMIANY
BILION KANTOR
CINKCIARZ

www.nbp.pl/homen.aspx?f=/kursy/ratesa.html
www.dime.com.pl
www.kantor-wiek.pl
http://bilion.com.pl
www.cinkciarz.pl
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