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1.Επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ΟΠΕ 

Σελ Γεπηέξα 16 η.κ., πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

Βαξζνβία νη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

κεηαμχ 25 πνισληθψλ θαη 11 ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο θαη ζπκκεηείραλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηελ νπνία 

δηνξγάλσζε ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ). Σηο Β2Β 

ζπλαληήζεηο δηνξγάλσζε ην Γξαθείν ΟΔΤ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Πνισληθφ Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην (KIG). 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ζπκκεηείραλ είλαη παξαγσγνί/εμαγσγείο 

πξντφλησλ φπσο: ειαηφιαδν, ειηέο, πάζηα 

ειηάο, κέιη, καξκειάδα, θξαζί, ηζίπνπξν, 

ηπξηά (θέηα θαη θίηξηλα ηπξηά), απγνηάξαρν, 

θνλζέξβεο θξνχησλ, ξχδη θιπ. Ζ απνζηνιή 

πξνζέιθπζε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ 

πιεπξάο πνισληθψλ εηζαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα νη B2B 

ζπλαληήζεηο λα θζάζνπλ ζπλνιηθά ζηηο 110.  

Απφ πιεπξάο Πξεζβείαο ζεκεηψλνπκε, φηη ζε 

ζπλέρεηα εθδειψζεσλ πξνψζεζεο πνηνηηθψλ 

ειιεληθψλ ηξνθίκσλ ζηελ πνισληθή αγνξά, 

ε ζπγθεθξηκέλε αλσηέξσ εθδήισζε είλαη ε 
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ηέηαξηε πνπ δηνξγαλψλεηαη/ππνζηεξίδεηαη 

εληφο ηνπ η.ε., θαζψο είραλ πξνεγεζεί :  

-ηνλ Μάτν εθδήισζε γηα ηελ πξνψζεζε 

θξεηηθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

-ηνλ Ηνχιην, Πνισλν-Διιεληθφ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ πλεδξίνπ θαη Β2Β 

ζπλαληήζεηο ζηε Βαξζνβία –επ’επθαηξία ηεο 

επίζεκεο επίζθεςεο ζηελ Πνισλία ηνπ θ.Π.η.Γ. 

Κάξνινπ Παπνχιηα-  

-θαη ηνλ Οθηψβξην η.ε., Πνισληθή 

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κξήηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα, ηα 4 

Δπηκειεηήξηα θαη ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ 

Κξήηεο. 

 

2. Οηθνλνκηθά Σηνηρεία-Δείθηεο 

 

Αλεξγία 

χκθσλα κε ηελ Eurostat, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ηνπ Οθησβξίνπ η.έ. δηακνξθψζεθε ζην 10,2% 

θαη παξέκεηλε ακεηάβιεην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

επηέκβξην η.έ.. χκθσλα κε ηελ πνισληθή 

Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ Οθησβξίνπ ήηαλ 13%. 

 

 

Εκπνξηθό ηζνδύγην 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ε αμία ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ 10 πξψησλ κελψλ ηνπ 

η.έ. αλέξρεηαη ζηα 1,16 δηζ. Δπξψ. ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, ε αμία ησλ κελ 

εμαγσγψλ αλήιζε ζηα 127,5 δηζ. Δπξψ (+6%) 

ησλ δε εηζαγσγψλ ζηα 128,7 δηζ. Δπξψ 

(+0,1%). 

 

3. Ελέξγεηα – Πεξηβάιινλ 

 

Σρηζηνιηζηθό αέξην 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε (13/12) ηεο θξαηηθήο 

ελεξγεηαθήο (πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ) 

επηρείξεζεο PGNiG, ε εηαηξεία ππέγξαςε 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ακεξηθαληθή 

Chevron, κε αληηθείκελν ηελ εμεξεχλεζε 

θνηηαζκάησλ ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ ζηε ΝΑ 

Πνισλία. ηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ εξεπλψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη ε θαηάιεμε ζε κηα αζθαιή 

εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θνηηαζκάησλ φζν 

δπλαηφλ πην ζχληνκα. 

 

4. Εηδήζεηο εζσηεξηθήο αγνξάο 

 

Σπκκεηνρή Πνισλίαο ζηελ EXPO 2015 

Ζ Πνισλία ζα ιάβεη κέξνο ζηε δηεζλή 

έθζεζε EXPO 2015 ζην Μηιάλν (1.5.2015 

έσο 31.10.2015). Ζ θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα 

νξίζεη ζχληνκα ζπληνληζηή ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο πνισληθήο ζπκκεηνρήο, ε 

νπνία ζα ζηνηρίζεη 40 εθ. Ειφηπ. 

 

Επίζθεςε ΠηΔ ζε Πεξζηθό Κόιπν 

Καηά ηε δηάξθεηα επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζε 

ρψξεο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ν Πνισλφο 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. B. 

Komorowski ζπκκεηείρε ζε δηάθνξα 

επηρεηξεκαηηθά ζπλέδξηα. ηηο εθεί νκηιίεο 

ηνπ, ν θ. Komorowski θάιεζε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θνηλνηήησλ ησλ ρσξψλ πνπ επηζθέθζεθε λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε Πνισλνχο νκνιφγνπο ηνπο 

γηα ηελ πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ θαη 

κεγαιχηεξσλ θνηλψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, 

δίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ πεηξνρεκηθψλ θαη ηεο αγνξάο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Πνισλία. ην 

πιαίζην ηεο επίζθεςήο ζηε ανπδηθή 

Αξαβία, ν πξίγθηπαο Salman bin Abdul Aziz 

al-Saud (επίζεο Τπνπξγφο Άκπλαο ηεο 

ρψξαο) θαη ν θ. Komorowski ππέγξαςαλ 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο. Καηά ηελ επίζθεςή 

ηνπ ζηα ΖΑΔ, ν Πνισλφο Πξφεδξνο ζέιεζε 

λα πξνβάιεη ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ 

εμαγφκελσλ πνισληθψλ πξντφλησλ (θπξίσο 

ηερλνινγίεο ΑΠΔ), θαζψο θαη ηα ζέιγεηξα 

ηεο Πνισλίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εκηξαηηλψλ επελδχζεσλ. 

 

EOZ 

Ζ Κπβέξλεζε ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δηδηθψλ 

Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ ηεο ρψξαο. Μεηαμχ 

άιισλ, πξνβιέπεηαη φηη ζα ηχρνπλ 

πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα επελδχζνπλ ζηηο ΔΟΕ έσο ην ηέινο 

ηνπ 2016. 

 

Ιδησηηθνπνηήζεηο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ, ζην ηέινο ηνπ 11κήλνπ 

η.έ. ε αμία ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ 
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απνθξαηηθνπνηήζεηο αλήιζε ζηα 2,23 δηζ. 

Ειφηπ (έλαληη ζηφρνπ 5 δηζ. γηα ην ζχλνιν ηνπ 

2013), ελψ ε αμία ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα 

αλήιζε ζηα  6,4 δηζ. Ειφηπ. 

 

Kozminski University 

Ζ ηδησηηθή ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Kozminski University, πνπ ηδξχζεθε ην 1993, 

θαηέιαβε θέηνο, φπσο θαη πέξπζη, ηελ 37
ε
 ζέζε 

ηεο θαηάηαμεο ησλ Financial Times ζρεηηθά κε 

ηηο θαιχηεξεο ζρνιέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ FT, 

απφ ηα 75 θνξπθαία επξσπατθά Business 

Schools: 20 είλαη βξεηαληθά, 16 γαιιηθά, 6 

γεξκαληθά, 4 ηζπαληθά, 4 ειβεηηθά, 4 

νιιαλδηθά, 4 βειγηθά, 3 πνξηνγαιηθά, 3 δαληθά, 

2 ηηαιηθά, 2 λνξβεγηθά, 1 ηξιαλδηθφ, έλα 

πνισληθφ, 1 θηλιαλδηθφ, 1 απζηξηαθφ, 1 

ξσζηθφ, 1 ηζερηθφ θαη 1 ζνπεδηθφ. 

 

Οηθηαθέο ζπζθεπέο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο 

Καηαζθεπαζηψλ Οηθηαθψλ πζθεπψλ, ε 

παξαγσγή ιεπθψλ ζπζθεπψλ (πνπ εμάγνληαη ζε 

πνζνζηφ 80%) θηλείηαη ζε εμαηξεηηθά πςειά 

επίπεδα θέηνο. Τπνινγίδεηαη φηη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ η.έ., ζα έρνπλ παξαρζεί ζηελ Πνισλία 20 

εθ. ζπζθεπέο (πιπληήξηα ξνχρσλ, πιπληήξηα 

πηάησλ θαη ςπγεία). Απμεηηθή ηάζε 

παξνπζηάδεη ε δήηεζε γηα ιεπθέο ζπζθεπέο 

πνισληθήο θαηαζθεπήο ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ελψ ε Ρσζία απνηειεί πιένλ ηνλ 4
ν
 

κεγαιχηεξν εηζαγσγέα ησλ πνισληθψλ 

πξντφλησλ. Βεβαίσο, νη Πνισλνί 

θαηαζθεπαζηέο εμαθνινπζνχλ λα βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε δήηεζε αγνξψλ φπσο ε 

γεξκαληθή, ε γαιιηθή, ε βξεηαληθή θαη ε 

ηηαιηθή. Όζνλ αθνξά ζηηο εγρψξηεο πσιήζεηο, 

κνινλφηη παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα θέηνο, 

αλακέλεηαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηα ηέιε ηνπ 

έηνπο. ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο νηθηαθψλ 

ζπζθεπψλ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 20.000 

άηνκα θαη ιεηηνπξγνχλ 25 εξγνζηάζηα. 

 

Εμαγσγέο νίλνπ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ηδξχκαηνο 

Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

(FAPA), ε αμία ησλ εμαγσγψλ θξαζηψλ, 

εληζρπκέλσλ θξαζηψλ (fortified wine)  θαη 

πδξνκέιηηνο (mead) ζην α΄ εμάκελν η.έ. αλήιζε 

ζηα 11 εθ. Δπξψ. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ 2009 δελ μεπέξαζε ηα 10 εθ. 

Δπξψ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε πνισληθή 

επηρείξεζε Vinpol, ζηα πξντφληα ηεο νπνίαο 

ζπγθαηαιέγνληαη ην δεζηφ θξαζί κε 

κπαραξηθά (mulled wine) θαη δηάθνξνη 

αθξψδεηο νίλνη, εμάγεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

20 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν θαη αλακέλεη θέηνο 

αχμεζε πσιήζεσλ 15% ζε ζχγθξηζε κε ην 

2012. Αξθεηά δεκνθηιή θαίλεηαη πσο είλαη 

ηα θξαζηά απφ θξνχηα (fruit wines), κε ηελ 

πνισληθή Bartex-Bartol λα θαηαγξάθεη 

θέηνο, κέρξη ζηηγκήο, αχμεζε εμαγσγψλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 20%. Ζ επίζεο πνισληθή Janton, 

πνπ εηδηθεχεηαη ζηα θξαζηά απφ θξνχηα, 

δηαζέηεη ην 20% ηεο παξαγσγήο ηεο ζην 

εμσηεξηθφ (Ηαπσλία, Γεξκαλία, Διβεηία θαη 

αιινχ). Ζ πνισληθή νηλνπνηία αλαπηχζζεηαη 

ζπλερψο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, κε ππξήλα ηηο πεξίπνπ 150 

ακπεινθαιιηέξγεηεο ησλ πφιεσλ Jaslo θαη 

Krosno ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο ρψξαο. 

 

Δηαθεκηζηηθή αγνξά 

χκθσλα κε πξνβιέςεηο ηεο 

ZenithOptimedia, ε αμία ηεο πνισληθήο 

δηαθεκηζηηθήο αγνξάο ζα κεησζεί θαηά 5,6% 

ην 2013, δηακνξθνχκελε ζηα 3,37 δηζ. 

Ειφηπ, θαη ζα αλαθάκςεη ην 2014 (+1,2%). 

Γηα ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πξνβιέπεηαη 

κείσζε 5,1% θέηνο θαη αχμεζε 1,1% ην 

2014. Γηα ηηο ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο 

πξνβιέπεηαη κείσζε 4,4% θέηνο θαη αχμεζε 

1,3% ην 2014. Γηα ηε δηαθήκηζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ πξνβιέπεηαη αχμεζε 7,3% θέηνο 

θαη 12,2% ην 2014. Γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

δηαθήκηζε νη πξνβιέςεηο θάλνπλ ιφγν γηα 

αχμεζε 1,8% ηφζν ην 2013 φζν θαη ην 2014. 

Ζ δηαθήκηζε κέζσ Σχπνπ ζα ζπλερίζεη λα 

θηλείηαη πησηηθά (-25,2% θέηνο θαη -16,1% 

ην 2014 ζην ζθέινο ησλ εθεκεξίδσλ θαη -

21% ην 2013 θαη -14,9% ην 2014 ζην ζθέινο 

ησλ πεξηνδηθψλ). Γηα ηελ ππαίζξηα 

δηαθήκηζε πξνβιέπεηαη κείσζε 11,2% θέηνο 

θαη κηθξφηεξε κείσζε ην 2014. 

 

Έξγα νδνπνηίαο 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Απηνθηλεηνδξφκσλ 

(GDDKiA) ζρεδηάδεη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

θαηαζθεπή 1.800 ρηιηνκέηξσλ λέσλ δξφκσλ 

ζην πιαίζην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ ηεο Δ.Δ. (2014-2020). ην 

δηάζηεκα 2014-2015, ε GDDKiA πξφθεηηαη 
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λα δηαζέζεη 31 δηζ. Ειφηπ γηα έξγα νδνπνηίαο. 

Φέηνο, ε GDDKiA έρεη ήδε δεκνζηεχζεη 41 

πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ θαηαζθεπήο 

απηνθηλεηνδξφκσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νδψλ, 

ελψ άιιεο 13 πξνζθιήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ 

πξηλ ην ηέινο ηνπ η.έ.. χκθσλα κε ηε Γελ. 

Γ/λζε, ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ  θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα είλαη ζην 

εμήο κηθξφηεξε, θαζψο πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ 

θαηαβιεηέσλ εγγπήζεσλ θαηά 5-10%.  

 

Τξάπεδα BGZ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ίδηαο, ε γαιιηθή 

ηξάπεδα BNP Paribas ζα αγνξάζεη ηελ 

πνισληθή Bank Gospodarki Zywnosciowej 

(BGZ) απφ ηελ νιιαλδηθή Rabobank, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ Πνισλία. ηελ BNP ζα κεηαβηβαζηεί ην 

98,5% ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Rabobank ζηελ 

BGZ, αμίαο 4,2 δηζ. Ειφηπ. χκθσλα κε ηελ 

ΒΝΡ, ε ζπκθσλία ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε 

πεξίπνπ 15 κνλάδσλ βάζεο ζην βαζηθφ δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηεο αιιά ζεηηθή 

επίδξαζε ζηα θαζαξά θέξδε αλά κεηνρή. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο απνηειεί ε έγθξηζε ηεο πνισληθήο 

αξρήο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηνκέα KNF, ε νπνία έρεη αθήζεη λα ελλνεζεί 

φηη πεξαηηέξσ εμαγνξέο ζην πιαίζην ηεο 

αλαδηάηαμεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα εμεηάδνληαη κε πξνζνρή. 

 

5. Επξσπατθά ζέκαηα 

 

Δεκνζηνλνκηθό Έιιεηκκα 

χκθσλα κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Δ.Δ., ε πξνζεζκία 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πνισληθνχ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο κε ην φξην ηνπ 3% (σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ) παξαηάζεθε θαηά έλα έηνο, 

κεηαηηζέκελε έηζη ζην 2015. Πιένλ, ε Πνισλία 

νθείιεη λα κεηψζεη ην έιιεηκκά ηεο ζην 2,8% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2015, απφ 4,8% θέηνο θαη 3,9% ην 

2014 (κε ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο επίπησζεο 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο). Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε 

παξάηαζε πνπ εγθξίλεηαη γηα ηελ Πνισλία, 

αθνχ ην θξάηνο-κέινο είρε ιάβεη ηνλ Μάην ηνπ 

2013 παξάηαζε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο γηα ην 

2014. 

 

Αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο 

ζηελ Γεξκαλία, Πνισλνί νη πεξηζζόηεξνη 

κεηαλάζηεο  

χκθσλα κε ζηνηρεία, πνπ δφζεθαλ ζηε 

δεκνζηφηεηα απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 555.000 πεξηζζφηεξα 

άηνκα εηζήιζαλ ζηε Γεξκαλία ηνπο πξψην 

εμάκελν ηνπ η.έηνπο ζπγθξηηηθά κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα πξηλ απφ έλα ρξφλν, 

ζεκεηψλνληαο δηςήθηα αχμεζε γηα ηξίηε 

ζπλερφκελε ρξνληά. Ζ αλεξγία παξακέλεη ζε 

ρακειά επίπεδα ζηε Γεξκαλία θαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηξέρεη κε κεγαιχηεξν 

ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

ηεο Δ.Δ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο πφιν έιμεο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ ρηππεζεί 

απφ ηελ θξίζε, παξά ην εκπφδην ηεο 

γιψζζαο. Ο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Ηηαιία θαη Ηζπαλία, 

απμήζεθε θαηά 39% θαη 30% αληηζηνίρσο, αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Πνισλία.  πγθεθξηκέλα, ζηε ρψξα 

εηζήιζαλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, 93.000 

Πνισλνί, 67.000 Ρνπκάλνη, 26.000 Ηηαινί, 

15.000 Ηζπαλνί θαη 15.000 Έιιελεο.    

 

Επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ & Αλάπηπμεο, ε Πνισλία ζα 

ιάβεη 82,5 δηζ. Δπξψ ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ. 

θαηά ηα έηε 2014-2020. Σν αξρηθά 

θαζνξηζζέλ πνζφ ησλ 72,9 δηζ. απμήζεθε 

θαηά 13% (θηάλνληαο ζηα 82,3 δηζ.), θαζψο 

ζηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ειήθζε ππ’ φςηλ, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ν πξνβιεπφκελνο 

πιεζσξηζκφο. Δπηπιένλ, ε Πνισλία ζα ιάβεη 

252 εθ. Δπξψ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ. Απφ ηα ζπλνιηθά 82,5 

δηζ., ηα 76,8 δηζ. ζα δηνρεηεπηνχλ ζηα 

δηάθνξα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (45,62 

δηζ. ζηα εζληθά θαη 31,24 δηζ. ζηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα). Δπηπξνζζέησο, 

γηα ηελ Πνισλία πξννξίδνληαη 700 εθ. ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο θαη 4,1 δηζ. απφ ηε 

δηεπθφιπλζε Connecting Europe γηα έξγα 

ππνδνκψλ. Σέινο, ε Πνισλία ζα έρεη 

πξφζβαζε ζε 474,5 εθ. απφ ην Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο 
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(FEAD), ζε πφξνπο ηερληθήο βνήζεηαο χςνπο 

287 εθ. Δπξψ θαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο 71 

εθ. Δπξψ γηα θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

πξνάγνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

 

 

 

 


