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Οηθνλνκηθό & Δπηρεηξεκαηηθό Δλεκεξωηηθό Γειηίν Πνιωλίαο 
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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

 Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 

 Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

 Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

 Βηνκεραληθή παξαγσγή 

 Πιεζσξηζκφο 

 Αλεξγία 

 Παξανηθνλνκία 

 Μέζνο κηζζφο 

 Γάλεηα ζε ζπλάιιαγκα 

2. Δλέξγεηα 

 Παξαγσγή-πσιήζεηο-εμαγσγέο άλζξαθα 

 Σεξκαηηθφο ηαζκφο πγξνπνηεκέλνπ Φ.Αεξίνπ ζην Swinoujscie 

 Δθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ, Ννκνζεζία 

3. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

 Τηνζέηεζε Δπξψ, Γεκνζθφπεζε 

 Αγνξά εηδψλ πνιπηειείαο 

 Αγνξά θαιιπληηθψλ 

 Δθζπγρξνληζκφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ/απνβιήησλ Βαξζνβίαο 

 Ακπληηθή βηνκεραλία, Πξνκήζεηεο 

 Καηλνηνκία 

 Καηαζθεπέο λέσλ δηακεξηζκάησλ 

4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

 Δπελδχζεηο Volkswagen 

  

 Σξέρνπζα ηζνηηκία Δπξώ-Ειόηπ: EUR 1 ≈ PLN 4,19 

 

Ο Πξντζηάκελνο  

 

 Παληειήο Γηαλλνχιεο 

 χκβνπινο ΟΔΤ Α΄ 
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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο 

Δκπνξηθό ηζνδύγην 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ε αμία ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλήιζε ζηα 176,4 εθ.. Δπξψ 

ηνλ Ηαλνπάξην η.έ.. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ αλήιζε 

ζηα 12,9 δηζ. Δπξψ (+5,7%). Ζ αμία ησλ 

εηζαγσγψλ δηακνξθψζεθε ζηα 12,73 δηζ. Δπξψ 

(+0,7%). 

 

Ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο 

(ΝΒΡ), ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

κελφο Ηαλνπαξίνπ η.έ. ήηαλ ειιεηκκαηηθφ θαηά 

1,14 δηζ. Δπξψ, έλαληη πξνζδνθψκελνπ 

ειιείκκαηνο 771,5 εθ. θαη θαηαγεγξακκέλνπ 

ειιείκκαηνο 843 εθ. Δπξψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2013. Θεηηθά ήζαλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ θαη αξλεηηθά ηα ηζνδχγηα 

ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ θαη εηζνδεκάησλ. 

 

Δθηέιεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2013 

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε αμία ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2013 αλήιζε ζηα 42,19 δηζ. Ειφηπ (81,8% 

ηνπ πξνβιεπνκέλνπ). Οη κελ δεκφζηεο δαπάλεο 

ήζαλ ηεο ηάμεο ησλ 321,34 δηζ. (98,2% ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ), ηα δε δεκφζηα έζνδα ηεο 

ηάμεο ησλ 279,15 δηζ. Ειφηπ (101,2% ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ). 

 

Βηνκεραληθή παξαγωγή 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά 6,4% ηνλ 

Ηαλνπάξην η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2013 θαη θαηά 2,4% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2013. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ, ε βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε 

θαηά 4,1% ηνλ Ηαλνπάξην η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη θαηά 2,9% ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.  

 

Πιεζωξηζκόο 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

θαη ηελ EUROSTAT, ν πιεζσξηζκφο (ΓΣΚ / 

HICP) απμήζεθε θαηά 0,1% έσο 0,2% ηνλ 

Φεβξνπάξην η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηαλνπάξην 

η.έ. θαη θαηά 0,7% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Σν 2013, ν κέζνο εηήζηνο 

πιεζσξηζκφο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 0,8%. 

 

 

 

Αλεξγία 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή  

Τπεξεζία (GUS), ην κελ πνζνζηφ αλεξγίαο 

δηακνξθψζεθε ζην 13,9% ηνλ Φεβξνπάξην η.έ., 

απφ 14,0% ηνλ Ηαλνπάξην η.έ., ν δε αξηζκφο 

ησλ αλέξγσλ ζε 2.255.900. 

 

Παξανηθνλνκία 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ απζηξηαθνχ 

παλεπηζηεκίνπ Johannes Kepler ηνπ Linz, ε 

αμία ηεο πνισληθήο παξανηθνλνκίαο 

ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζηα 350 δηζ. Ειφηπ, 

δειαδή ζην 23,8% ηνπ ΑΔΠ. Απηή ε αμία 

θέξλεη ηελ Πνισλία ζηελ 9ε ζέζε ηεο 

θαηάηαμεο ησλ 30 ρσξψλ πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα. 

 

Μέζνο κηζζόο 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ν κέζνο κεληαίνο κεηθηφο κηζζφο 

ήηαλ ηνλ Φεβξνπάξην η.έ. 3.856,5 Ειφηπ (+4% 

απφ ηνλ πεξπζηλφ Φεβξνπάξην), δειαδή 

πεξίπνπ 914 Δπξψ. 

 

Γάλεηα ζε ζπλάιιαγκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο (ΝΒΡ) θ. 

Marek Belka δήισζε φηη ηα ρνξεγεζέληα 

ελππφζεθα δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα αζθνχλ 

πίεζε ζηνλ πνισληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ θεληξηθνχ ηξαπεδίηε, 

ήηαλ ιάζνο πνπ επηηξάπεθε ζηηο ηξάπεδεο λα 

επεθηείλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο θαη ην δήηεκα ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί εγθαίξσο. ην ηέινο ηνπ 2013, 

ε αμία ησλ ρνξεγεζέλησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ 

αλεξρφηαλ ζηα 336,27 δηζ. Ειφηπ (+4,5%), εθ 

ησλ νπνίσλ 168,82 δηζ. αθνξνχζαλ ζε 

ελππφζεθα δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα (-5,3%) θαη 

167,45 δηζ. ζε δάλεηα ζε Ειφηπ (+16,7%). 

 

2. Δλέξγεηα 

Παξαγωγή – πωιήζεηο – εμαγωγέο άλζξαθα 

χκθσλα κε ηνλ πνισληθφ Οξγαληζκφ 

Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (ARP), ν θιάδνο ηεο 

παξαγσγήο άλζξαθα είρε θέξδε χςνπο 430 εθ. 

Ειφηπ ην 2013, έλαληη θεξδψλ 1,6 δηζ. Ειφηπ 

ην 2012. Σν 2013, ε κελ παξαγσγή άλζξαθα 

ήηαλ κηθξφηεξε, νη δε πσιήζεηο απμεκέλεο ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Έηζη, 

κεηψζεθε ζεκαληηθά ν φγθνο ησλ απνζεκάησλ 

πνπ ήζαλ απνζεθεπκέλα θνληά ζηα νξπρεία. Ζ 

ηηκή ηνπ άλζξαθα κεηψζεθε ην 2013 θαηά 

13,6% (κείσζε 10,3% ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη 23,6% ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ νπηάλζξαθα/coke), νδεγψληαο ζε κείσζε 
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ησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε άλζξαθα ζηα 22,7 

δηζ. Ειφηπ, απφ 24,4 δηζ.. πλνιηθά, ζηα 

πνισληθά αλζξαθσξπρεία παξήρζεζαλ 76,5 εθ. 

ηφλνη άλζξαθα θαηά ην 2013, δειαδή 2,7 εθ. ηφλνη 

ιηγφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 (-4,5%) θαη 6,2 

εθ. ηφλνη ιηγφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ην 2011. Παξά 

ηηο απμεκέλεο πσιήζεηο, ε Πνισλία ήηαλ θαζαξφο 

εηζαγσγέαο άλζξαθα. εκεηψλεηαη φηη ν άλζξαθαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο πνπ βξίζθνληαη πέξα 

απφ ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο Πνισλίαο 

ζεσξείηαη φηη πσιείηαη ζε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή ηηκή. Σν 2013, νη απαζρνινχκελνη 

ζηα πνισληθά αλζξαθσξπρεία ήζαλ 106.693 

(κείσζε θαηά 6.500). Σελ ίδηα ρξνληά, νη 

επελδχζεηο ηνπ θιάδνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 3,2 

δηζ. Ειφηπ, έλαληη 3,7 δηζ. ην 2012. 

 

Σεξκαηηθόο ζηαζκόο θ.α. Swinoujscie 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. D. 

Tusk (11/3), ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο θπζηθνχ 

αεξίνπ ηνπ Swinoujscie (ησλ αθηψλ ηεο Βαιηηθήο) 

ζα είλαη έηνηκνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηερληθψλ δνθηκψλ έσο ην ηέινο ηνπ η.έ. θαη ζε 

ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ Μάην ηνπ 2015, 

ππνδερφκελνο θπζηθφ αέξην απφ ην Καηάξ.  

 

Δθκεηάιιεπζε θνηηαζκάηωλ ζρηζηνιηζηθνύ 

αεξίνπ: Ννκνζεζία 

Ζ Κπβέξλεζε παξνπζίαζε (11/3) δέζκε 

λνκνζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμεξεχλεζεο θνηηαζκάησλ θαη 

εμφξπμεο ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ ζηελ πνισληθή 

επηθξάηεηα, θαζψο θαη ζηε θνξνιφγεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα 

απινπνίεζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Με ηα 

λνκνζρέδηα, πνπ ζα θαηαηεζνχλ άκεζα ζηε 

Βνπιή, πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηξηψλ 

αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη ζήκεξα – γηα 

εμεξεχλεζε, εμφξπμε θαη εκπνξία – απφ κία 

άδεηα. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε κε επηβνιή θφξνπ 

εμφξπμεο ζην ζρηζηνιηζηθφ αέξην έσο ην 2020, 

φηαλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ζα ηζρχζεη 

δελ ζα μεπεξάζεη ην 40%. Ωο πξνο ηηο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνβιέπεηαη 

απζηεξφηεξε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ζ 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία αλαιακβάλεηαη ζην 

πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο, ππφ ην θσο 

ησλ πξφζθαησλ γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ. 

 

3. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

Τηνζέηεζε Δπξώ: Γεκνζθόπεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δεκνζθφπεζεο πνπ 

δηελήξγεζε ε εηαηξεία TNS OBOP ζην δηάζηεκα 

7-12 Μαξηίνπ η.έ., ην 52% ησλ εξσηεζέλησλ 

Πνισλψλ ζεσξεί φηη ε έληαμε ζηελ Δπξσδψλε 

ζα είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρψξα. ηελ 

πξνεγνχκελε αληίζηνηρε έξεπλα, ηνπ κελφο  

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, ην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ έδηλε απηήλ ηελ απάληεζε 

αλεξρφηαλ ζην 50%.  

 

Αγνξά εηδώλ πνιπηειείαο 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία κειέηεο ηεο KPMG, ε 

πνισληθή αγνξά εηδψλ πνιπηειείαο ζπλερίδεη 

λα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχ ξπζκφ, θαζψο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ «επθαηάζηαησλ» 

θαηαλαισηψλ. Σν 2013 ππήξραλ 786.000 

επθαηάζηαηνη θαη πινχζηνη πνιίηεο, δειαδή 

θπζηθά πξφζσπα κε αθαζάξηζην εηήζην 

εηζφδεκα άλσ ησλ 85.000 Ειφηπ. Σν ζπλνιηθφ 

εηήζην θαζαξφ εηζφδεκά ηνπο αλεξρφηαλ ζηα 

130,9 δηζ. Ειφηπ. Πξφθεηηαη γηα αχμεζε θαηά 

18.000 άηνκα θαη θαηά 4,1 δηζ. Ειφηπ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ην 2012. Ζ ίδηα ηάζε 

αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαηά ηελ επφκελε 

δηεηία, έηζη ψζηε ην 2016 λα ππάξρνπλ ζηελ 

Πνισλία πεξίπνπ 1 εθ. επθαηάζηαηνη θαη 

πινχζηνη πνιίηεο, κε ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην 

εηζφδεκα 172 δηζ. Ειφηπ. 

 

Αγνξά θαιιπληηθώλ 

χκθσλα κε ζρεηηθή κειέηεο ηεο εηαηξείαο 

εξεπλψλ αγνξά PMR, ε αμία ηεο πνισληθήο 

αγνξάο θαιιπληηθψλ ζα απμεζεί ην 2016 ζηα 

23 δηζ. Ειφηπ. Σν 2013, ε αμία ηεο αλήιζε ζηα 

20 δηζ. Ειφηπ (+2%). Ζ αγνξά ραξαθηεξίδεηαη 

σο ψξηκε θαη ζηαζεξή αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη δελ ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα 

κεηαβάιιεηαη. Ο αξγφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

2013 απνδίδεηαη ζηε γεληθφηεξε κείσζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. Πάλησο, νη πσιήζεηο 

ζε super markets θαη αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ 

θαιιπληηθψλ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά. 

 

Δθζπγρξνληζκόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πδάηωλ/απνβιήηωλ ζηε Βαξζνβία 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 196,5 εθ. Δπξψ γηα 

έξγα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πδάησλ/απνβιήησλ ζηε Βαξζνβία, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνλ πξνζδνθψκελν 

ζεηηθφ αληίθηππν ησλ έξγσλ φρη κφλν ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο αιιά θαη ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα 

πξνέιζεη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη ζα 

θαιχςεη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ έξγνπ, πνπ αλέξρεηαη ζηα 404 εθ. Δπξψ. 

Σν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πδάησλ/απνβιήησλ 

ζα επηηξέςεη ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ 
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θπξηφηεξσλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνβιήησλ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ πνηακφ Βηζηνχια, πνπ 

εθβάιιεη ζηε Βαιηηθή. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ 62 ρικ. λένπ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ, ζα αλαβαζκηζηνχλ 25 ρικ. ηνπ 

πθηζηάκελνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ 4,4 ρικ. λένπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

 

Ακπληηθή βηνκεραλία  - Πξνκήζεηεο 

Σν πνισληθφ Τπνπξγείν Άκπλαο εγθαηλίαζε ηε 

δηαδηθαζία ηερληθήο δηαβνχιεπζεο κε 

επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 

αεξάκπλαο κεζαίνπ βειελεθνχο (αθηίλα 100 ρικ.) 

κε ηελ νλνκαζία “Wisla”. Μία θνηλή πξνζθνξά 

έρεη ήδε θαηαηεζεί απφ ηελ γαιιηθή Thales, ηελ 

επξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ MBDA θαη ηελ 

πνισληθή Polish Defence Holding. Άιινη 

ππνςήθηνη είλαη ε γεξκαλν-ηηαιηθή MEADS, ε 

ακεξηθαληθή Raytheon θαη ε ηζξαειηλή 

θπβέξλεζε. Ζ δηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη έσο ηα 

ηέιε Μαξηίνπ θαη ε Κπβέξλεζε ειπίδεη φηη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο έσο ηα ηέιε ηνπ 2015. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά εθηηκάηαη φηη ζα ζηνηρίζεη 

ηνπιάρηζηνλ 25 δηζ. Ειφηπ, δειαδή ζρεδφλ 20% 

ησλ ζπλνιηθά 130 δηζ. Ειφηπ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα πξνκήζεηεο θαη έξγα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ζην δηάζηεκα απφ θέηνο έσο 

ην 2022.   

 

Καηλνηνκία 

χκθσλα κε ζηνηρεία κειέηεο ηεο Oxford 

Economics γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο HSBC, 

ηα νπνία επηθαιείηαη δεκνζίεπκα ηεο πνισληθήο 

εθεκεξίδαο Puls Biznesu, ε Πνισλία έρεη ήδε 

μεπεξάζεη ηελ Ηλδία, ηε Βξαδηιία θαη ηελ Σνπξθία 

ζηε κεηαπνίεζε ηνπ ηνκέα αλεπηπγκέλεο 

ηερλνινγίαο θαη είλαη πηζαλφ λα μεπεξάζεη ηε 

Γαιιία θαη ην Ζλ. Βαζίιεην ζην πξνζερέο 

δηάζηεκα. Ζ Πνισλία αλήιζε ην 2013 ζηε 14ε 

ζέζε ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο θαηάηαμεο, απφ ηελ 

21ε ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην 2000. 

Μνινλφηη απηφ ην άικα νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηε 

κεηαθνξά παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηνκέα πςειήο ηερλνινγίαο  ζηελ Πνισλία, παξά 

ζηελ άλζεζε ηεο εγρψξηαο θαηλνηνκίαο, νη 

ζπληάθηεο ηεο κειέηεο ζεσξνχλ φηη ε Πνισλία 

κπνξεί πιένλ λα πξνρσξήζεη ζηε παξαγσγή 

απμεκέλνπ κέξνπο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο. Ζ ρψξα 

ππνινγίδεηαη φηη ζα αλέιζεη ζηελ 11ε ζέζε ηεο 

ίδηαο θαηάηαμεο έσο ην 2030. Οη εμαγσγέο 

πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο ζα απμάλνπλ κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ 8,6% θαηά ην δηάζηεκα 2014-

2020 θαη κε ξπζκφ 5,5% ζην δηάζηεκα 2021-

2030, δειαδή ηαρχηεξα απφ φηη ζηηο ππφινηπεο 

νηθνλνκίεο ηεο Γχζεο.  

 

Καηαζθεπέο λέωλ δηακεξηζκάηωλ 

χκθσλα κε ηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ηνπ 

ηνκέα αθηλήησλ REAS, 170.000 λέα 

δηακεξίζκαηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηε 

Βαξζνβία ζην δηάζηεκα έσο ην 2025, ηα 

150.000 απφ εηαηξείεο αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη 

ηα ππφινηπα απφ ηνλ Γήκν Βαξζνβίαο. 61.000 

δηακεξίζκαηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαηά ηα έηε 

2014-2017 θαη 110.000 δηακεξίζκαηα θαηά ηα 

έηε 2018-2025. Με απηνχο ηνπο ξπζκνχο 

αλέγεξζεο, ε Βαξζνβία αλακέλεηαη λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ 

ζρεηηθφ ηνκέα. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ην 2012 θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζηελ πνισληθή πξσηεχνπζα 13.195 λέα 

δηακεξίζκαηα, ελψ ζην Βεξνιίλν 3.151. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, παξ’ φιε ηε 

ζθνδξφηεηα κε ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έπιεμε ηελ αγνξά αθηλήησλ, νη ηηκέο ησλ 

δηακεξηζκάησλ ζηελ Πνισλία ήζαλ νη 

ζηαζεξφηεξεο ζηελ πεξηνρή. 

 

4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

Δπελδύζεηο Volkswagen 

Όπσο αλαθνηλψζεθε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην 

εξγνζηάζην ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Volkswagen ζην Poznan, παξνπζία ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θ. Piechocinski, ε επηρείξεζε ζα 

πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ 

(delivery vans) ηχπνπ Crafter (85,000 εηεζίσο) 

ζηε Wrzesnia, θνληά ζην Poznan. Ζ λέα 

κνλάδα ζα ζηεγαζηεί ζε εγθαηαζηάζεηο 

έθηαζεο 220 εθηαξίσλ θαη ζα απαζρνιεί 2.000 

άηνκα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξφθεηηαη λα 

μεθηλήζεη ζηα ηέιε ηνπ 2016. Πξφθεηηαη γηα κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, απηήο ηεο θιίκαθαο (πεξίπνπ 

800 εθ. Δπξψ), ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο 

Volkswagen. ην Poznan ιεηηνπξγεί ήδε 

εξγνζηάζην ηεο Volkswagen, ζην νπνίν 

θαηαζθεπάδνληαη ηα κνληέια Caddy θαη T5. 

ηελ ίδηα πφιε ιεηηνπξγεί, επίζεο, εξγνζηάζην 

ζπγαηξηθήο ηεο VW, ζην νπνίν 

θαηαζθεπάδνληαη αζηηθά ιεσθνξεία. 

 

 


