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1.Οικονομικοί Δείκτες 
ΑΕΠ 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών, που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα από τον ίδιο τον Υπουργό Mateusz 
Szczurek στις 5/3 τ.έ., το πολωνικό ΑΕΠ είναι 
πιθανό να μεγεθυνθεί κατά 3,3% το 2015, όπως 
και το 2014. Σημειώνεται ότι κατά την 
κατάρτιση του φετινού προϋπολογισμού 
υιοθετήθηκε πρόβλεψη μεγέθυνσης της τάξης 
του 3,4%. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις 
της Κεντρικής Τραπέζης (NBP), ο μέσος ρυθμός 
μεγέθυνσης της πολωνικής οικονομίας θα είναι 
3,4% κατά τα έτη 2015-2017, ενώ ο 
πληθωρισμός θα παραμείνει σε αρνητικό 
έδαφος βραχυπρόθεσμα – λόγω των μειώσεων 
στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων – και 
θα αυξηθεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα, 
παραμένοντας όμως κάτω από τον στόχο της 
Κεντρικής Τραπέζης (2,5%) έως το 2017. 
 
Ανεργία 
Σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιανουάριο τ.έ. το 
ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,0% από 
8,2% (διορθωμένα στοιχεία) τον Δεκέμβριο του 
2014. Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία (GUS), που χρησιμοποιεί 
διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού, τα 
αντίστοιχα ποσοστά ήταν 12,0% και 11,5%.  
 
Δημοσιονομικό Έλλειμμα 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών, η αξία του ελλείμματος του 
Προϋπολογισμού ανήλθε στα 586,9 εκ. Ζλότυ 
στο τέλος του Ιανουαρίου τ.έ., έναντι 
προϋπολογισθέντος ελλείμματος 579,6 εκ. 
Ζλότυ. Η αξία των δαπανών ανήλθε στα 28,7 
δισ. (έναντι προβλέψεων για 28,7 δισ.) ενώ η 
αξία των δημοσίων εσόδων ανήλθε στα 28,1157 
δισ. (έναντι προβλέψεων για 28,1230 δισ.) 
Ζλότυ. Συνολικά, το φετινό έλλειμμα 
προβλέπεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 46,08 δισ. 
Ζλότυ, καθώς οι δαπάνες προγραμματίζεται να 
ανέλθουν στα 343,25 δισ. και τα έσοδα στα 
297,17 δισ. Ζλότυ. Το Υπουργείο γνωστοποίησε 
ότι η χώρα έχει ήδη εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση του 47% των δανειακών της 
αναγκών για το 2015. 
 
Μείωση Επιτοκίων 
Το πολωνικό Συμβούλιο Νομισματικής 
Πολιτικής (RPP) προχώρησε, στις 04.03 τ.έ., σε 

μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες 
βάσεις. Έτσι, το επιτόκιο αναφοράς της 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) διαμορφώνεται 
πλέον στο 1,50%, το επιτόκιο lombard στο 
2,50% το επιτόκιο καταθέσεων στο 0,50% 
και το προεξοφλητικό επιτόκιο στο 1,75%. 
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου, ο 
επικεφαλής του RPP και Διοικητής της 
Κεντρικής Τραπέζης, Marek Belka, δήλωσε 
ότι, κατά την άποψή του, δεν υφίστανται 
πλέον περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις 
επιτοκίων.  
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,4% 
τον Ιανουάριο τ.έ. σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο του 2014, μετά από αύξηση 6,2% 
τον Δεκέμβριο του 2014. Σύμφωνα με την 
πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία 
GUS, η οποία χρησιμοποιεί διαφορετική 
μεθοδολογία υπολογισμού, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,7% τον 
Ιανουάριο τ.έ. σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 
του 2014, μετά από αύξηση 7,9% τον 
Δεκέμβριο του 2014. 
 
2. Εξωτερικό Εμπόριο - ΑΞΕ 
 
Εμπορικό ισοζύγιο 2015 
Σύμφωνα με νεώτερες εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας, η αξία του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου είναι 
πιθανό να ανέλθει στα 1,8 δισ. Ευρώ το 2015 
(σε προγενέστερη πρόβλεψη γινόταν λόγος 
για έλλειμμα 600 εκ. Ευρώ). Η αξία των μεν 
εξαγωγών πρόκειται να ανέλθει στα 172,1 
δισ. (+5,5%), των δε εισαγωγών στα 173,9 
δισ. Ευρώ (+5%). Σύμφωνα με την πολωνική 
Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), η αξία 
του ελλείμματος διαμορφώθηκε στα 2,45 δισ. 
Ευρώ το 2014 (εξαγωγές 163,12 δισ. και 
εισαγωγές 165,57 δισ.). 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Η Πολωνία το 2025: Μελέτη McKinsey  
Σύμφωνα με μελέτη της συμβουλευτικής 
εταιρείας McKinsey & Company, η πολωνική 
οικονομία έχει να επιλέξει μεταξύ δύο 
εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης την 

http://www.nbp.pl/
../ec.europa.eu/eurostat
../stat.gov.pl
../stat.gov.pl
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/mpc.html
../ec.europa.eu/eurostat
../stat.gov.pl
../stat.gov.pl
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/insights/economic%20studies/how%20poland%20can%20become%20a%20european%20growth%20engine/poland%202025_full_report.ashx
http://www.mckinsey.pl/
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επόμενη δεκαετία. Στην περίπτωση επιλογής 
του «συντηρητικού» σεναρίου – που θα 
σημαίνει ότι δεν θα αλλάξουν πολλά σε σχέση με 
το σημερινό αναπτυξιακό πρότυπο, θα 
μπορούσαν να διατηρηθούν ετήσιοι ρυθμοί 
μεγέθυνσης της τάξης του 2,6%. Αν όμως η 
Πολωνία επιλέξει τον δρόμο της «ταχύρρυθμης» 
μεγέθυνσης (4% ετησίως), θα έχει τη 
δυνατότητα να αναβαθμίσει την οικονομική της 
παρουσία, ανερχόμενη στην έβδομη θέση (από 
8η σήμερα) της κατάταξης των οικονομιών της 
ΕΕ ως προς το μέγεθός τους και φτάνοντας τα 
κατά κεφαλήν εισοδήματα της Ιταλίας, της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας έως το 2025. 
Στην εν λόγω μελέτη επισημαίνεται ότι το 
μέγεθος της πολωνικής οικονομίας (πραγματικό 
ΑΕΠ) διπλασιάστηκε τα τελευταία 25 έτη, ενώ 
το ΑΕΠ κατά κεφαλήν συγκλίνει σταδιακά με 
εκείνο των δυτικοευρωπαϊκών κρατών, έχοντας 
αυξηθεί στο 60% του μ.ό της EE-15, από 32%. 
Στο διάστημα 1991-2008, ο ετήσιος ρυθμός 
μεγέθυνσης της πολωνικής οικονομίας ήταν 
4,6% και είναι χαρακτηριστικό ότι η Πολωνία 
ήταν η μοναδική χώρα της ΕΕ που απέφυγε την 
καταγραφή αρνητικών ρυθμών εξέλιξης του 
ΑΕΠ της κατά τη διάρκεια της 
χρηματοοικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
περιγραφόμενου σεναρίου της ταχύρρυθμης 
μεγέθυνσης αποτελούν, μεταξύ άλλων: η 
διάχυση των βέλτιστων πρακτικών των πλέον 
επιτυχημένων τομέων της οικονομίας και στους 
λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς, η αύξηση της 
παραγωγικότητας στους τομείς της εξόρυξης 
μεταλλευμάτων, της ενέργειας, και της 
γεωργίας, η περαιτέρω ανάπτυξη δυναμικών 
τομέων (παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, 
μεταποίηση, επεξεργασία τροφίμων), η 
ενίσχυση τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
(νέες τεχνολογίες, μηχανολογικός εξοπλισμός,  
φαρμακοβιομηχανία) και η εξεύρεση λύσεων 
στον τομέα του δημογραφικού. Οι πολωνικές 
προσπάθειες θα ευνοηθούν από την ύπαρξη 
πλεονεκτημάτων όπως: η ύπαρξη καλά 
καταρτισμένου και οικονομικά ανταγωνιστικού 
εργατικού δυναμικού, η γεωγραφική εγγύτητα 
με τη Δ. Ευρώπη, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη 
Μ. Ανατολή, η εσωτερική ζήτηση μιας χώρας 38 
εκ. κατοίκων, το σταθερό μακροοικονομικό 
περιβάλλον και το διαρκώς βελτιούμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην περίπτωση 
υλοποίησης του συντηρητικού σεναρίου 

ανάπτυξης της πολωνικής οικονομίας, το 
πολωνικό ΑΕΠ θα μπορούσε να αγγίξει τα 
USD 700 δισ. το 2025 (από 517 δισ. το 2013), 
με το κατά κεφαλήν εισόδημα (ΡΡΡ) να 
φτάνει τα USD 32.000 (από 23.000 το 2013), 
αντιστοιχώντας στο 70% του μ.ό. της EE-15 
(από 60% το 2013). Στην περίπτωση 
υλοποίησης του σεναρίου ταχύρρυθμης 
ανάπτυξης, το πολωνικό ΑΕΠ θα μπορούσε να 
ανέλθει στα USD 850 δισ. το 2025, με το κατά 
κεφαλήν εισόδημα (ΡΡΡ) να φτάνει τα USD 
40.000, αντιστοιχώντας στο 85% του μ.ό. της 
EE-15.  
 
«Επενδυτικό Σχέδιο Juncker» 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομίας Mateusz Szczurek – στις 
Βρυξέλλες στις 10.03 τ.έ. – εφόσον η Πολωνία 
επιλέξει να λάβει μέρος στο «Επενδυτικό 
Σχέδιο Juncker», ο συντονισμός της 
πολωνικής συμμετοχής θα ανατεθεί στην 
κρατική αναπτυξιακή τράπεζα Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). Στις ίδιες 
δηλώσεις, ο κ. Szczurek εξέφρασε την άποψη 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (EFSI), που προβλέπεται από το 
«Επενδυτικό Σχέδιο Juncker»,  θα μπορούσε 
να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα μέσα του τ.έ. 
και προέτρεψε τις πολωνικές επιχειρήσεις και 
τους πολωνικούς ΟΤΑ να ξεκινήσουν την 
προετοιμασία προτάσεων επιλέξιμων 
επενδυτικών σχεδίων (που θα μπορούσαν να 
συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο). 
Σημειώνεται ότι η Πολωνία δεν έχει 
αποφασίσει, μέχρι στιγμής, εάν θα λάβει 
μέρος στο πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει λάβει 
ακόμη την έγκριση του Ευρ. Κοινοβουλίου. 
Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία είναι τα 
μόνα κράτη-μέλη που έχουν ήδη ανακοινώσει 
ότι θα λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία. 
 
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παροχή 
χρηματοδότησης – μέσω του Ταμείου 
Συνοχής – ύψους 82 εκ. Ευρώ για την 
υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων 
στην πόλη του Poznan και σε εννέα ακόμη 
γειτονικούς δήμους. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των έργων είναι της τάξης 
των 225 εκ. Ευρώ και η υλοποίησή τους 
πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της 
επόμενης διετίας. Βασικό στοιχείο του 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://www.bgk.com.pl/
http://www.eib.org/about/invest-eu/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
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σύνθετου σχεδίου αποτελεί η δημιουργία μιας 
μονάδας αποτέφρωσης απορριμμάτων (αξίας € 
174 εκ.) με δυνατότητα διαχείρισης 210.000 
τόνων απορριμμάτων ετησίως, που θα 
εξυπηρετεί 750.000 κατοίκους. Το μέρος του 
κόστους που δεν θα καλυφθεί από την ΕΕ, θα 
καλυφθεί από τις τοπικές αρχές και ιδιώτες 
επενδυτές (ΣΔΙΤ). 
 
Τράπεζες: σχεδιαζόμενες απολύσεις 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εδώ Τύπου και 
πληροφορίες της Ένωσης Πολωνικών Τραπεζών 
(ZBP), οι τράπεζες PKO BP, BGZ και BNP Paribas 
Polska σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μειώσεις 
προσωπικού κατά το τρέχον έτος. Οι σχετικές 
αποφάσεις των τραπεζών αποδίδονται στον 
αντίκτυπο των ανακατατάξεων που 
συντελούνται αυτήν την περίοδο στον εγχώριο 
τραπεζικό κλάδο. Περίπου 1.800 απολύσεις 
υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν ως 
αποτέλεσμα της συγχώνευσης BGZ και BNP 
Paribas, ενώ η PKO BP προτίθεται να απολύσει 
περίπου 1.065 εργαζόμενους στο πλαίσιο 
οργανωτικών αλλαγών. Πάντως, στελέχη του 
κλάδου εκτιμούν ότι οι τελικοί αριθμοί θα είναι 
μικρότεροι από τους προαναφερθέντες. 
 
Κοινωνία της πληροφορίας 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Dziennik Gazeta Prawna, που επικαλείται 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πολωνία 
βελτίωσε πέρυσι τη θέση της όσον αφορά τον 
συνολικό βαθμό «ψηφιοποίησης» της 
οικονομίας και της κοινωνίας, χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει ότι αυξάνεται εντυπωσιακά το 
πλήθος των ηλεκτρονικών συναλλαγών των 
πολωνικών επιχειρήσεων. Το 2013, το 8,3% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας 
πωλούσαν τα προϊόντα τους (και) διαδικτυακά, 
ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 
9,3%, όταν ο μ.ό. στην ΕΕ είναι 15%. Οι 
πολωνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται να μην 
αξιοποιούν ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα του 
cloud data processing, να πραγματοποιούν 
μικρό αριθμό διαδικτυακών πωλήσεων στην 
αλλοδαπή και να μη διακινούν μεγάλο αριθμό 
εγγράφων διαδικτυακά. Έτσι, η Πολωνία 
κατατάσσεται 26η στην ΕΕ όσον αφορά τη 
χρήση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, 
από 25η το προηγούμενο έτος. Επίσης, η χώρα 
κατατάσσεται 24η όσον αφορά στη 
σημειωθείσα «ψηφιακή πρόοδο» (ψηφιακές 

δεξιότητες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
υποδομές, εφαρμογή ψηφιακών 
τεχνολογιών), βελτιώνοντας κατά τι τη θέση 
της και ξεπερνώντας την Ιταλία και την 
Ελλάδα.  
 
Οδοποιία 
Σύμφωνα με σχετική μελέτη της εταιρείας 
ερευνών αγοράς PMR, η αγορά οδοποιίας θα 
μεγεθυνθεί κατά τουλάχιστον 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, η οποία θα ήταν 
επωφελής για τον κατασκευαστικό κλάδο και 
θα απέτρεπε ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση 
της αγοράς. Πέραν αυτών, στη μελέτη της 
PMR σημειώνεται ότι οι χαμηλές τιμές των 
καυσίμων πιθανότατα θα  εμποδίσουν μια 
νέα μεγάλη αύξηση της τιμής της 
πισσασφάλτου, όπως συνέβη στην περίοδο 
2011-2012. 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. 
 
4. Ενέργεια 
 
Σταθμός LNG Świnoujście 
Ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου Wlodzimierz 
Karpinski δήλωσε (2 τ.μ.) ότι ο σταθμός 
επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) στο Świnoujście των ακτών της 
Βαλτικής πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα, 
χωρίς όμως να υπάρξουν σημαντικές 
υπερβάσεις στις δαπάνες που έχουν 
προϋπολογιστεί. Η Κυβέρνηση επιμένει ότι ο 
σταθμός του Świnoujście θα παραδοθεί εντός 
του τρέχοντος έτους, καθώς το έργο έχει 
ολοκληρωθεί σε ποσοστό 96%. Στις ίδιες 
δηλώσεις, ο κ. Karpinski επεσήμανε ότι η 
πολωνική πλευρά δεν είναι πλέον όμηρος των 
προθεσμιών παράδοσης αερίου που 
προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση 
προμήθειας που είχε υπογραφεί με την 
καταρινή Qatargas, αφού υπήρξε 

http://zbp.pl/
http://www.pkobp.pl/
https://www.bgz.pl/
http://www.bnpparibas.pl/
http://www.bnpparibas.pl/
http://edgp.gazetaprawna.pl/
http://www.research-pmr.com/
http://www.gddkia.gov.pl/
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επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και 
μεταβολή των επίμαχων όρων, έτσι ώστε να μην 
επιβαρυνθεί υπερβολικά η πολωνική πλευρά σε 
περίπτωση αδυναμίας εισαγωγής των 
προβλεπόμενων ποσοτήτων αερίου στις 
καθορισμένες ημερομηνίες. Όπως εξήγησε ο 
Πολωνός Υπουργός, διεξάγονται συνομιλίες με 
τον ιταλικών συμφερόντων ανάδοχο του έργου, 
ο οποίος έχει ζητήσει να υπάρξει υπέρβαση του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με το 
επιχείρημα της ανάγκης ολοκλήρωσης του 
έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα (στόχος 
είναι η έναρξη λειτουργίας του σταθμού τον 
Ιούλιο τ.έ.).  
Σύμφωνα με τον κ. Karpinski, η Κυβέρνηση 
αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του έργου 
για την αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας 
της χώρας (αφού θα επιτρέψει την εισαγωγή 10 
bcm αερίου ετησίως, από προμηθευτές άλλους 
από τη Ρωσία, από την οποία προερχόταν το 
90% των πολωνικών εισαγωγών πριν από πέντε 
χρόνια), δεν είναι όμως διατεθειμένη να εγκρίνει 
υπερβολικές υπερβάσεις στον προϋπολογισμό 
του. 
 Συναφώς, σημειώνεται ότι ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας Janusz 
Piechocinski, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο 
Αλγέρι στις αρχές τ.μ., πρότεινε στον Αλγερινό 
Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Abdesalam 
Bouchouareb να εξεταστεί από την κυβέρνηση 
του τελευταίου το ενδεχόμενο πώλησης  
αλγερινού LNG μέσω του σταθμού του 
Świnoujście. 
 
Εισαγωγές φυσικού αερίου  
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Dziennik Gazeta Prawna, που επικαλείται 
στοιχεία της εταιρείας διαχείρισης του 
πολωνικού δικτύου αγωγών μεταφοράς 
φυσικού αερίου Gaz-System, τον Φεβρουάριο 
τ.έ. η Πολωνία κατάφερε να εισαγάγει 
περισσότερο αέριο από τη Γερμανία και την 
Τσεχία απ’ ότι από τη Ρωσία. Στο διάστημα 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τ.έ., υπήρξαν 29 
ημέρες στις οποίες οι προμήθειες από την ΕΕ 
ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με τις προμήθειες 
στο πλαίσιο της σύμβασης Yamal (για την 
προμήθεια ρωσικού αερίου). Τον Φεβρουάριο 
τ.έ. το 34% των πολωνικών εισαγωγών αερίου 
προήλθε από τη Γερμανία και την Τσεχία (στην 
πραγματικότητα πρόκειται για ρωσικό αέριο 
που μεταπωλείται από γερμανικές και τσεχικές 

επιχειρήσεις) και το 31% προήλθε απευθείας 
από τη Ρωσία. 
 
ΑΠΕ 
Ο Πολωνός Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Bronisław Komorowski προχώρησε στην 
κύρωση νέου νόμου σχετικά με την παροχή 
κινήτρων για την παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ. Συνεπεία πιέσεων από πλευράς ΕΕ, η 
Πολωνία υιοθέτησε τον στόχο του 15% έως 
το 2020 όσον αφορά τη συμμετοχή των ΑΠΕ 
στο πολωνικό ενεργειακό μείγμα. 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 επιχειρεί να καθησυχάσει 
τους επενδυτές του κλάδου που ήταν 
ανήσυχοι το προηγούμενο διάστημα, λόγω 
της αβεβαιότητας που επικρατούσε σχετικά 
με το τελικό περιεχόμενο του νομοθετήματος. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η 
συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) στο πολωνικό ενεργειακό 
μίγμα ανήλθε στο 11,3% το 2013 (κοινοτικός 
μ.ό.: 15%), ενώ δέκα έτη νωρίτερα δεν 
υπερέβαινε το 7%. 
 

http://edgp.gazetaprawna.pl/
en.gaz-system.pl
../ec.europa.eu/eurostat

