
 

 

 

 

Γεληθή Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε  

Αξκόδηνο: θ. Κιεόβνπινο Μπνύδνο 

Σει.: 2310 510047 

E-mail: kleo@hepo.gr  

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

 ΒΑΡΟΒΙΑ 

10-13 Ινπλίνπ 2013 

      H Πνισληθή νηθνλνκία θηλήζεθε κε 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθνύο ξπζκνύο θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011. Η Πνισλία 

θαηάθεξε λα κελ επεξεαζζεί ηδηαίηεξα, 

από ηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή θξίζε, 

θπξίσο ιόγσ ηεο ζπλερνύο αλόδνπ ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο, ηεο ζπλερηδόκελεο 

αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο νη νπνίεο 

ππνβνεζήζεθαλ από ηελ ζηαδηαθή 

δηνιίζζεζε ηνπ διόηπ, ηεο ζηαζεξήο 

αύμεζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο,  

ηεο αύμεζεο ησλ ηξαπεδηθώλ 

ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, ηελ πςειή 

αμία ησλ επξσπατθώλ θνλδπιίσλ θαζώο 

θαη ηηο απμεκέλεο επελδύζεηο. Όζνλ 

αθνξά ην ελδερόκελν ηεο εηζδνρήο ηεο 

Πνισλίαο ζηελ επξσδώλε, θαίλεηαη όηη 

απνκαθξύλεηαη ηνπιάρηζηνλ έσο ην 

2015. 

 

Τν κέγεζνο ηεο αγνξάο ηεο, ησλ 39 εθ. 

πεξίπνπ δπλεηηθώλ θαηαλαισηώλ, ην 

κεγάιν πνζνζηό ηνπ λεαξνύ πιεζπζκνύ, 

ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ε ζηαδηαθή άλνδνο ηνπ 

εηζνδεκαηηθνύ θαη βηνηηθνύ επηπέδνπ 

ησλ Πνισλώλ, ν εθζπγρξνληζκόο ησλ 

ππνδνκώλ, θαζηζηνύλ ηελ Πνισλία 

ειθπζηηθή αγνξά γηα αλάπηπμε 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Τα θπξηόηεξα εμαγόκελα ειιεληθά  

πξντόληα  ζηε Πνισλία είλαη: Αινπκίλην 

θαη πξντόληα ηνπ , λσπά θξνύηα θαη 

ιαραληθά , θάξκαθα , παξαζθεπαζκέλα 

ηξόθηκα , πξντόληα πιαζηηθώλ ,ξύδη , 

θαπλόο θαη ηζηγάξα, 

Υπνγξακκίδνπκε όηη ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ απόθαζε αγνξάο νηνπδήπνηε 

πξντόληνο γηα ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πνισλώλ θαηαλαισηώλ, 

απνηειεί ε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο, 

         

Όζνλ αθνξά ηελ πνξεία ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα 

παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή δπλακηθή  

€,ην 2009 αλήιζαλ ζε 193,335 εθ. € ,  ην 

2010  ηα 248,796 εθ. € .Τν  2011 νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 261,265 

εθ. €. Σεκεηώλνπκε επίζεο όηη ε αμία 

εμαγσγώλ ζηα 262 εθ .Δπξώ, απνηειεί 

ηελ κεγαιύηεξε κέρξη ζήκεξα αμία 

εμαγσγώλ καο ζηελ Πνισλία. Δπίζεο 

ζύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ζην 

νθηάκελν ηνπ 2012 νη  νη Διιεληθέο 

εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 173.483.5 εθ. €. 

 
Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ, ΟΠΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ γηα ην 2013,  δηνξγαλώλεη  γηα ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ – πνηώλ, 

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε  Βαξζνβία. 

 

Σν πξόγξακκα  ηεο απνζηνιήο πεξηιακβάλεη:  

 

10 Ινπλίνπ, άθημε ζηε Βαξζνβία 

11 Ινπλίνπ  επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

12 Ινπλίνπ  θαη’ ηδίαλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

13 Ινπλίνπ αλαρώξεζε γηα Βαξζνβία - Αζήλα 

     

 

Οη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αληηζηνηρνύλ ζε δηαπηζησκέλεο αλάγθεο 

ηεο Πνισληθήο αγνξάο είλαη:          

 

Τξόθηκα - πνηά, ειαηόιαδν, ηπξνθνκηθά θαη ηππνπνηεκέλα ηρζπεξά, ηδίσο delicatessen 

όπσο π.ρ. : απγνηάξαρν, ξαθόκειν, ιηθέξ καζηίραο, καξκειάδεο, θιπ. 

 

 

Η ζπκκεηνρή ζηελ απνζηνιή, ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα:  

-λα πξαγκαηνπνηήζεηε πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηηο θαηάιιειεο επηρεηξήζεηο 

-λα δηεξεπλήζεηε ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο  

-λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ αληαγσληζκό θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 400 € πιένλ ΦΠΑ 23 % αλά εηαηξεία,   

πξνθεηκέλνπ  κεηά  θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ  ΟΠΔ, λα θαιπθζεί  ην θόζηνο νξγάλσζεο  ηεο 

απνζηνιήο πνπ πεξηιακβάλεη :  

 αηνκηθό  πξόγξακκα επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ από εμεηδηθεπκέλε εηαηξία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Βαξζνβίαο.  

 δηεξκελεία- γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε   

 ελνηθίαζε αηζνπζώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ 

θαη δηνξγάλσζε εθδήισζεο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ λα θαιύςνπλ  εμ  ηδίσλ : 

 αεξνπνξηθό εηζηηήξην   θαη  

 δηακνλή ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο  ζηε Βαξζνβία. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα: 

απνζηείινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηελ ζπλεκκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ην 

εηαηξηθό ηνπο πξνθίι ζηελ αγγιηθή γιώζζα ην αξγόηεξν κέρξη 15 Απξηιίνπ 2013, ζηε 

δηεύζπλζε kleo@hepo.gr θαη λα θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 400 € κε θαηάζεζε ζηελ 

Εκπνξηθή Σξάπεδα, αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ΟΠΕ 054/84029998. IBAN:  GR 66 0120 

0540 0000 0008 4029998.  
 

ην θαηαζεηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ρώξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο θαη ε 

επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο, παξαθαινύκε λα δηαβηβάδεηαη ζην 

fax: 2310 510046. 

 

Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Πνισλίαο  κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηελ 

δηθηπαθή πύιε ηνπ Υπνπξγείνπ εμσηεξηθώλ  AGORA, http://www.agora.mfa.gr/pl101 

 

 

Η αγορά της 

Πολωνίας 
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