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ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΒΑΡΟΒΗΑ  

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ             

         & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw,                                                  ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ 

Σει. 0048-22-6229466                                                                            ΚΑΝΟΝΗΚΟ 

Fax. 0048-22-6229464 

http://agora.mfa.gr/pl101  

Δ-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr                                                        Βαξζνβία,  13 Ηαλνπαξίνπ 2014 

https://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce                       ΑΠΦ 2700/ Α 13 

 

Πιεξνθνξίεο : Αδακάληηνο Καξπηηαλφο 

 Γξακκαηέαο ΟΔΤ B΄ 

                                                                                                        

Οηθνλνκηθό & Δπηρεηξεκαηηθό Δλεκεξωηηθό Γειηίν Πνιωλίαο 

Αξηζκόο 1 (1 - 13/1/2014 ) 

 

1. Διιελν-πνιωληθέο νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο ζρέζεηο 

 ηνηρεία ειιελν-πνισληθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 

 Δηζεξρφκελε ηαμηδησηηθή θίλεζε πξνο Διιάδα, ζέζε Πνισλίαο 

 ηελ πξψηε ζέζε ε Διιάδα ζηηο πνισληθέο θξαηήζεηο charters γηα ην 2013 

2. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

 Γειψζεηο Π/Θ 

 Τηνζέηεζε Δπξψ 

 Γεκφζηα Έζνδα 

 Έζνδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

3. Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ 

 ρηζηνιηζηθφ Αέξην 

 Πξφγξακκα Ππξεληθήο Έλέξγεηαο 

 Ζιηαθνί πιιέθηεο 

4. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

 Ληκάλη Gdynia 

 Πησρεχζεηο 

 Σξαπεδηθνί Λνγαξηαζκνί 

 Δθπησηηθά θαηαζηήκαηα 

  

 Σξέρνπζα ηζνηηκία Δπξώ-Ειόηπ: EUR 1 ≈ PLN 4,17 

 

 

Ο Πξντζηάκελνο 

 

Παληειήο Γηαλλνχιεο 

χκβνπινο ΟΔΤ Α΄ 

http://gr2014.eu/
http://agora.mfa.gr/pl101
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
https://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce
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1. Διιελν-πνιωληθέο νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο 

ζρέζεηο 

ηνηρεία ειιελν-πνιωληθνύ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 

νη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηά ηελ πεξίνδν 

Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, αλήιζαλ ζηα 

20.826,6 δηο Δπξψ έλαληη 19.794,0 δηο Δπξψ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά πεξίπνπ 5,2%. Αληίζηνηρα νη 

ειιεληθέο εηζαγσγέο έθζαζαλ ζηα 35.267,1 δηο 

Δπξψ έλαληη 36.534,4 δηο Δπξψ ζεκεηψλνληαο 

κείσζε θαηά πεξίπνπ 3,5% κε απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ζεκαληηθά ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 

καο ηζνδπγίνπ ζηα 14,4 δηο Δπξψ απφ ηα 16,7 δηο 

Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012. 

Όζνλ αθνξά ζην ειιελν-πνισληθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην, νη εμαγωγέο καο ζηελ Πνιωλία 

έθζαζαλ ζηα 215 εθ. Δπξψ έλαληη 200,6 εθ.Δπξψ 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 14,4 εθ.Δπξώ ή 

θαηά 7,2%. Αληίζηνηρα νη ειιεληθέο εηζαγσγέο 

απφ ηελ Πνισλία έθζαζαλ ζηα 313,5 εθ. Δπξψ 

έλαληη 260,0 εθ. Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

ηνπ 2012, ζεκεηώλνληαο επίζεο αύμεζε θαηά 

20,6%, κε απνηέιεζκα λα δηεπξπλζεί ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα εηο βάξνο καο ζηα 98,5 εθ. Δπξψ απφ ηα 

59,4 εθ. Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ε Πνιωλία 

θαηαηάζζεηαη ωο ε 15ε κεγαιύηεξε επξωπαϊθή 

εμαγωγηθήο καο αγνξά (κεηά απφ Σνπξθία, 

Ηηαιία, Γεξκαλία, Βνπιγαξία, Κχπξν, 

Ζλ.Βαζίιεην, FYROM, Γαιιία, Ρνπκαλία, 

Ηζπαλία, Οιιαλδία, Ρσζία, Αιβαλία θαη Βέιγην) 

θαη ε 24ε παγθφζκηα, ελψ όζνλ αθνξά ηηο 

εηζαγωγέο ε Πνιωλία είλαη επίζεο ε 15ε 

κεγαιύηεξε επξωπαϊθή ρώξα πξνέιεπζεο (κεηά 

απφ Ρσζία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Οιιαλδία, 

Βνπιγαξία, Ηζπαλία, Βέιγην, Ζλ.Βαζίιεην, 

Σνπξθία, Ρνπκαλία, Διβεηία, Γαλία θαη Απζηξία) 

θαη ε 25ε παγθφζκηα.   

 

Δηζεξρόκελε ηαμηδηωηηθή θίλεζε πξνο Διιάδα, 

ζέζε Πνιωλίαο 

χκθσλα κε πξφζθαηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2013, ε εηζεξρφκελε 

ηαμηδησηηθή θίλεζε πξνο Διιάδα, ππεξέβε ηα 17 

εθ. επηζθέπηεο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 15,5% 

έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο απφ ηελ Πνισλία, 

έθζαζαλ ζηηο 380.000 πεξίπνπ, ζεκεηψλνληαο 

εθξεθηηθή αχμεζε θαηά 51,5% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012, ελψ παξάιιεια 

νη πνισλνί αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,2% ησλ 

ζπλνιηθψλ αθίμεσλ πξνο Διιάδα. 

Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη φηη, ε Πνισλία 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ θπξηνηέξσλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο, ελψ ηεο Πνισλίαο έπνληαη 

ρψξεο φπσο ε νπεδία, ε Κχπξνο, ην Βέιγην, ε 

Σζερία, ε Απζηξία, ε Γαλία θιπ. 

 

ηελ πξώηε ζέζε ε Διιάδα ζηηο πνιωληθέο 

θξαηήζεηο charters γηα ην 2013 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Πνισλψλ 

Tour Operators (www.pzot.pl) γηα ην ζχλνιν 

ηνπ 2013, ε αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ γηα ην 

2013 έλαληη ηνπ 2012 έθζαζε ζην 10,8%. 

εκαληηθφηεξν κέζν κεηαθνξάο ήηαλ ην 

αεξνπιάλν (87% ηνπ ζπλφινπ), ελψ αθνινπζεί 

ε κεηαθνξά κε ίδην κέζν (7% ηνπ ζπλφινπ) θαη 

ε κεηαθνξά κε ιεσθνξεία (6% ηνπ ζπλφινπ). 

Όζνλ αθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο 

ησλ πνισληθψλ charters, πξνθύπηεη όηη ζηελ 

πξώηε ζέζε (θαη γηα πξώηε θνξά) βξίζθεηαη 

ε Διιάδα ε νπνία γηα ην ζύλνιν ηνπ 2013 

ζπγθέληξωζε πνζνζηό 22,7% ηνπ ζπλόινπ, 

παξνπζηάδνληαο κάιηζηα αύμεζε έλαληη ηνπ 

2012 θαηά 42,5%. 

ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ησλ νθηψ θπξηφηεξσλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ κέζσ charters απφ 

ηελ Πνισλία, βξίζθνληαη :  

- ε Σνπξθία ζηελ δεύηεξε ζέζε κε πνζνζηφ 

17,8% θαη αχμεζε έλαληη ηνπ 2012 θαηά 7,1%  

-ε Αίγππηνο ζηελ ηξίηε ζέζε, κε πνζνζηφ 

14,3% θαη κείσζε έλαληη ηνπ 2012 θαηά 22% 

(ζεκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε ζέζε)  

-ε Ηζπαλία, ζηελ ηέηαξηε ζέζε, κε πνζνζηφ 

13,6% θαη αχμεζε έλαληη ηνπ 2012 θαηά 2%  

(εκεηψλνπκε φηη πξνο ηηο 4 παξαπάλσ ρψξεο -

Διιάδα, Σνπξθία, Αίγππηνο θαη Ηζπαλία-, 

θαηεπζχλεηαη πνζνζηφ άλσ ηνπ 68% ησλ 

ζπλνιηθψλ πνισληθψλ πηήζεσλ charters) 

 

2. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο 

Γειώζεηο Π/Θ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. 

D. Tusk, κεηά απφ ζπλεδξίαζε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηηο 8/1, ζηφρνο ηεο 

θπβέξλεζεο είλαη ε Πνισλία λα 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 20 πινπζηφηεξσλ 

ρσξψλ ηνπ θφζκνπ έσο ην 2022. Ο Πνισλφο 

Π/Θ ζεσξεί φηη απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί 

δπλαηφ ράξηο ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ αμηνπνηεζνχλ επαξθψο 

νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 

ρψξα ηνπ ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014-2020 ηεο Δ.Δ.. Έσο ην 2020, ην 

http://www.pzot.pl/
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πνισληθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζα κπνξνχζε λα 

αληηζηνηρεί ζην 80% ηνπ κ.φ. ηεο Δ.Δ., ελψ 

ζήκεξα αληηζηνηρεί ζην 67% θαη ην 2004 (έηνο 

έληαμεο ζηελ Δ.Δ.) αληηζηνηρνχζε ζην 50% ηνπ 

κ.φ.. χκθσλα κε ηνλ θ. Tusk, ράξηο ζηηο 

θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ζα εηζξεχζνπλ 

ζην δηάζηεκα 2014-2020 (>500 δηζ. Ειφηπ), ην 

2016 ή ην 2017, ην εζληθφ δίθηπν 

απηνθηλεηνδξφκσλ ζα είλαη κεγαιχηεξν εθείλνπ 

ηεο Βξεηαλίαο θαη ζα ππνιείπεηαη κφλν ησλ 

δηθηχσλ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηζπαλίαο 

θαη ηεο Ηηαιίαο. Οη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ζα αληηζηνηρνχλ ην 2022 

ζην 2% ηνπ ΑΔΠ. Πάλησο, θαηά ηνλ Π/Θ, 

ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο-πξνηεξαηφηεηεο γηα 

ηελ θπβέξλεζή ηνπ παξακέλνπλ ε απνκάθξπλζε 

1,5 εθ. πνιηηψλ απφ ηε δψλε πνπ βξίζθεηαη θάησ 

απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη ε εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζήκεξα σο πξνο 

ην επίπεδν αλάπηπμεο δηαθνξεηηθψλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο. 

 

Τηνζέηεζε Δπξώ 

χκθσλα κε δειψζεηο (8 η.κ.) ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

θ. Tusk, ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2015 δελ 

αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί θνηλνβνπιεπηηθή 

πιεηνςεθία ηέηνηα πνπ λα επηηξέςεη ηε 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε πνπ απαηηείηαη, 

κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ απφ 

ηελ Πνισλία. Ο θ. Tusk πξνέβε ζε απηή ηελ 

εθηίκεζε, απαληψληαο ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα έληαμεο ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ 

Δπξσδψλε έσο ην 2020. 

 

Γεκόζηα έζνδα 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα 

ε Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θα Hanna 

Majszczyk, ηα κελ δεκφζηα έζνδα ήζαλ ην 2013 

θαηά 2,5 έσο 3 δηζ. Ειφηπ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα αξρηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, 

ην δε δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ήηαλ θαηά 8 δηζ. 

Ειφηπ κηθξφηεξν ηνπ αλακελνκέλνπ. χκθσλα κε 

ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ηα κελ έζνδα επξφθεηην λα 

αλέιζνπλ ζηα 275,73 δηζ., ηα δε έμνδα ζηα 327,29 

δηζ. Ειφηπ., δεκηνπξγψληαο έηζη έιιεηκκα αμίαο 

51,57 δηζ. Ειφηπ.  

 

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεωλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ, ηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο αλήιζαλ ην 2013 ζηα 4,4 

δηζ., έλαληη ζηφρνπ 5 δηζ. Ειφηπ. Γηα ην ηξέρνλ 

έηνο, ν ζηφρνο ηνπνζεηείηαη ζηα 3,7 δηζ. Ειφηπ.  

 

 

 

3. Δλέξγεηα – Πεξηβάιινλ 

ρηζηνιηζηθό αέξην 

Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο 

πέληε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ηεο επηρείξεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ PGNiG, ηεο επηρείξεζεο 

εμφξπμεο ραιθνχ KGHM θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ελέξγεηαο Tauron, PGE θαη Enea) ζηνλ ηνκέα 

ηεο εμεξεχλεζεο θνηηαζκάησλ θαη εμφξπμεο 

ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ έιεμε ζηηο 31.12.2013, 

ρσξίο λα πξνβιέπεηαη – ζχκθσλα κε 

δεκνζίεπκα ηνπ Reuters – αλαλέσζή ηεο. 

χκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο, 

πνπ είρε ππνγξαθεί ζηηο 4.7.2012, νη 

επηρεηξήζεηο επξφθεηην λα επελδχζνπλ 1,7 δηζ. 

Ειφηπ γηα δξάζεηο εμεξεχλεζεο θαη εμφξπμεο 

ζηελ πεξηνρή Wejherowo ζηηο αθηέο ηεο 

Βαιηηθήο, γηα ηελ νπνία ε PGNiG δηαζέηεη 

ζρεηηθή άδεηα. Γηάθνξεο θαζπζηεξήζεηο 

εκπφδηζαλ ηελ έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξεηψλ, 

νδεγψληαο ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηε ζεκεξηλή 

– θεκνινγνχκελε – απφθαζε λα δηαθφςνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία. Δλ ησ κεηαμχ, 

ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ κεηέδσζε ν 

ηειενπηηθφο ζηαζκφο TVN 24, ζε έθζεζε ηνπ 

πνισληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (NIK) 

αλαθέξεηαη φηη, κε ηνλ ζεκεξηλφ ξπζκφ 

πξνφδνπ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ, ζα 

ρξεηαζηνύλ 12 ρξόληα γηα ηελ θαηάιεμε ζε 

κηα αμηόπηζηε εθηίκεζε ηωλ απνζεκάηωλ 

ζρηζηνιηζηθνύ αεξίνπ ηεο ρώξαο. Γηα ηελ 

εθηίκεζε απηή ππνινγίδεηαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ 

πεξίπνπ 200 γεσηξήζεηο. ήκεξα, ελψ έρνπλ 

εθδνζεί 113 ζρεηηθέο άδεηεο, κφλν κηθξφ ηκήκα 

ησλ πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο έρεη ειεγρζεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο νη 

αδεηνδνηεζείζεο επηρεηξήζεηο εγθαζηζηνχλ 

κφιηο κηα γεσηξεηηθή πιαηθφξκα θαη’ έηνο. Οη 

θαζπζηεξήζεηο απνδίδνληαη ηφζν ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη ζε 

γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο, θαζψο 

ρξεηάδνληαη 130 εκέξεο γηα ηε ρνξήγεζε 

άδεηαο θαη ην λνκηθφ πιαίζην παξακέλεη 

αζαθέο ζε αξθεηά ζεκεία. Σν πνισληθφ 

πξφγξακκα ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ 

εγθαηληάζηεθε ην 2011. 

 

Πξόγξακκα ππξεληθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο θξαηηθήο 

επηρείξεζεο ελέξγεηαο PGE, έλαο φκηινο 

θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, κε επηθεθαιήο ηελ ίδηα, 

ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ελφο 

εξγνζηαζίνπ ππξεληθήο ελέξγεηαο (πνπ έρεη 

απνθαζηζηεί απφ ην 2008), παξά ηηο 

ζεκεησζείζεο θαζπζηεξήζεηο. Σνλ επηέκβξην 
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ηνπ 2013, ε (δεχηεξε κεγαιχηεξε) επηρείξεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Tauron, ε αληαγσληζηηθή 

ηεο Enea θαη ε επηρείξεζε εμφξπμεο ραιθνχ 

KGHM αλαθνίλσζαλ φηη ζα έρνπλ ζπκκεηνρή 

10% ε θάζε κία ζην ππξεληθφ project ηεο PGE, ε 

ζπκκεηνρή ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 70%. Οη 

εκπιεθφκελεο εηαηξείεο αλακέλνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο εγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

θαζψο θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ θπβεξλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηα επφκελα 

βήκαηα ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο & Γηαρείξηζεο 

Τδάησλ (NFOSiGW), ε Πνισλία βξίζθεηαη 

αξθεηά ςειά ζηελ επξσπατθή θαηάηαμε σο πξνο 

ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θαηαζθεπή ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο πσιήζεηο, ε 

Πνισλία θαηαιακβάλεη ηελ 3ε ζέζε (ζηνηρεία 

2012), απφ ηελ 9ε ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ην 2009. 

Τπνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ ζηε ρψξα πεξίπνπ 

100.000 ρξήζηεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Ζ 

παξαγσγή θαη νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 70% 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 2011. Απφ ην 2010, ην 

NFOSiGW δηαρεηξίδεηαη έλα πξφγξακκα 

(πξνυπνινγηζκνχ 450 εθ. Ειφηπ) επηδφηεζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, κε 

δηθαηνχρνπο κεκνλσκέλα λνηθνθπξηά θαη ελψζεηο 

ηδηνθηεηψλ θαηνηθηψλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ. 

Δθηηκάηαη φηη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

κπνξνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ πεξίπνπ 450.000 

η.κ. ζπιιεθηψλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 60.000 

ζπίηηα. 

 

4. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

Ληκέλαο Gdynia 

Δπελδχζεηο αμίαο άλσ ησλ 400 εθ. Ειφηπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ ιηκέλα ηεο 

Gdynia (Β. Πνισλία), έσο ην 2015, κε ζηφρν ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ εθεί παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

κεηαμχ άιισλ ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

ζηαζκφ θαη ηε ιεγφκελε «ζνπεδηθή απνβάζξα». 

Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ ζα 

πξνέιζεη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Δ.Δ.. Γηα ην 

ιφγν απηφ ππνγξάθηεθαλ ήδε 4 ζπκβάζεηο 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηνπ ιηκαληνχ θαη ηνπ Centre 

for EU Transport Projects. Ζ Gdynia Seaport S.A. 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ 

ιηκαληνχ, πνπ θαιχπηεη έθηαζε 500 εθηαξίσλ θαη 

θηινμελεί εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. ην 

δηάζηεκα 2013-2015, ε Gdynia Seaport ζα 

δαπαλήζεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 730 εθ. Ειφηπ 

ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ 

ηνπ ιηκαληνχ. 

 

Πηωρεύζεηο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Coface Polska, 883 

(+1% απφ ην 2012) επηρεηξήζεηο πηψρεπζαλ 

ζηελ Πνισλία ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ 

πησρεχζεσλ (πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο εηαηξείαο) απφ ην 2005. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Euler Hermes (γηα 

ηνλ φκηιν Allianz), ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 

πηψρεπζαλ 926 επηρεηξήζεηο (έλαληη 941 ην 

2012). Γηα ην ηξέρνλ έηνο, ε Euler Hermes 

πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πησρεχζεσλ θαηά 3%. 

 

Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, 

ην 2012, πνζνζηφ 23% ησλ Πνισλψλ δελ 

δηέζεηε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Οη ιφγνη ηνπο 

νπνίνπο επηθαιέζηεθαλ νη εξσηεζέληεο 

ζρεηηθήο δεκνζθφπεζεο πνηθίιινπλ: δελ είλαη 

απαξαίηεηνο (50%), πξνηίκεζε ζε 

ζπλαιιαγέο/απνηακίεπζε ζε κεηξεηά (25%), 

κε χπαξμε δηαζέζηκνπ πξνο απνηακίεπζε 

εηζνδήκαηνο (23%). Πάλησο, ην 2011, 

αλνίρηεθαλ πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα λένη 

ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, ελψ ην 63% ησλ 

Πνισλψλ ρξεζηκνπνηεί ρξεσζηηθέο/πηζησηηθέο 

θάξηεο. 

 

Δθπηωηηθά θαηαζηήκαηα 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο Dziennik Gazeta 

Prawna, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπησηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ (discount stores) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πνισλία ζα θηάζεη ηηο 4.000 

ην 2014. Ζ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Biedronka 

(κεγαιχηεξε ζηελ Πνισλία) ζρεδηάδεη λα 

αλνίμεη 300 λέα θαηαζηήκαηα θαηά ην η.έ., ελψ 

θαη ε Lidl πξνηίζεηαη λα αλνίμεη ηνπιάρηζηνλ 

40. Μηθξφηεξεο αιπζίδεο, φπσο νη Netto, 

Kaufland θαη Czerwona Torebka ζρεδηάδνπλ 

επίζεο λα επεθηαζνχλ. χκθσλα κε αλαιπηέο, 

ηα έζνδα ησλ ελ ιφγσ θαηαζηεκάησλ 

πξφθεηηαη λα απμεζνχλ, θαζψο νη ζρεηηθέο 

αιπζίδεο ζα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ. ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα 

αληηζηνηρνχζε ην 2013 ην 17,4% ηεο αγνξάο, 

κεξίδην πνπ ελδέρεηαη λα αλέιζεη θέηνο ζην 

18%, ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ 

αγνξάο PMR. 

 


