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Οικονομικό & Δπιτειρημαηικό Δνημερωηικό Γεληίο Πολωνίας 
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1. Οικονομικά ηοιτεία-Γείκηες 

 Μεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2014-2017 

 ΑΕΠ 

 Δεκφζην Φξένο 

 Έιιεηκκα Πξνυπνινγηζκνχ 

 Αλεξγία 

 ΦΠΑ 

2. Δνέργεια 

 Σρηζηνιηζηθφ Αέξην, Απνρψξεζε Total 

3. Διδήζεις εζωηερικής αγοράς 

 Ναππεγεία Gdansk 

 Υηνζέηεζε Επξψ, Δεκνζθφπεζε 

 Πνισληθή ζπκκεηνρή ζηελ EXPO 2015 

 Σπκθσλία PKP Cargo- ArcelorMittal 

 Σρέτοσζα ιζοηιμία Δσρώ-Ελόησ: EUR 1 ≈ PLN 4,20 
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1. Οικονομικά ηοιτεία - Γείκηες 

Μεζοπρόθεζμο πλαίζιο δημοζιονομικής 

ζηραηηγικής 2014-2017 

Η Κπβέξλεζε θαηέιεμε ζην κεζνπξφζεζκν 

πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2017, πνπ ζα πξέπεη λα 

εγθξηζεί απφ ην Κνηλνβνχιην. Σχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ: 

- ην ΑΕΠ ζα κεγεζπλζεί θαηά 3,3% θέηνο, θαηά 

3,8% ην 2015 θαη θαηά 4,3% ηα έηε 2016 θαη 

2017, 

- ε αλεξγία ζα κεησζεί ζην 9,8% ην 2014, ζην 

9,3% ην 2015 θαη ζην 7,9% έσο ην 2017, 

- ν πιεζσξηζκφο ζα δηακνξθσζεί ζην 1,2% 

θέηνο (απφ 0,9% ην 2013) θαη λα αλέιζεη ζην 

2,2% ην 2017. 

Η πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε πξνζσξηλφ 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 5,8% 

θέηνο θαη ζε έιιεηκκα 2,5% ην 2015. Η 

δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, πνπ 

ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, πξνζδνθάηαη φηη ζα 

νδεγήζεη ζηελ άξζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο γηα ηελ 

Πνισλία ην 2016. 

 

ΑΔΠ 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σηαηηζηηθή Υπεξεζίαο, ην ΑΕΠ κεγεζχλζεθε 

θαηά 2,7% ζην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2013, ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012. 

Σην ζχλνιν ηνπ 2013, ην ΑΕΠ κεγεζχλζεθε 

θαηά 1,6%. 

 

Γημόζιο Υρέος 

Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο EUROSTAT θαη 

ηεο πνισληθήο Κπβέξλεζεο, ε αμία ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ζα κεησζεί ζηα 841,9 δηζ. 

Ζιφηπ ην 2014, απφ 932,5 δηζ. ην 2013.  

 

Έλλειμμα 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο 

Υπεξεζίαο, ε αμία ηνπ ειιείκκαηνο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

αλήιζε ζηα 70,65 δηζ. Ζιφηπ ην 2013, ήηνη ζην 

4,3% ηνπ ΑΕΠ. Τν δεκφζην ρξένο 

δηακνξθψζεθε ζηα 932,51 δηζ. Ζιφηπ, ήηνη ζην 

57,0% ηνπ ΑΕΠ. 

 

Ανεργία 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο 

Υπεξεζίαο ην επίπεδν αλεξγίαο θαηά ηνλ 

Μάξηην έθζαζε ζην 13,5%, ζεκεηψλνληαο 

ειαθξά κείσζε θαηά 0,4% έλαληη ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ η.ε., ελψ ν αξηζκφο ησλ 

επίζεκα εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ έθζαζε 

ζηα 2,2 εθ. άηνκα.  

 

ΦΠΑ 

Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Mateusz Szczurek, ε 

θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε κείσζε 

ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ απφ 23% ζε 22% 

έσο ην 2017, αλ θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβεί αθφκα θαη ην 2016, αθνχ ζα έρεη 

πξνεγεζεί ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Απφ ην 2011, νη 

ηζρχνληεο ζπληειεζηέο ΦΠΑ ζηελ Πνισλία 

είλαη 5%, 8% θαη 23%, αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία πξντφληνο/ππεξεζίαο. 

 

2. Δνέργεια 

τιζηολιθικό αέριο: Αποτώρηζη TOTAL 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ εδψ 

Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ε γαιιηθή 

επηρείξεζε ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο TOTAL 

απνθάζηζε λα κελ παξαηείλεη ηελ ρξνληθή 

ηζρχ ηεο κνλαδηθήο άδεηαο πνπ θαηείρε γηα 

ηελ εμεξεχλεζε θνηηαζκάησλ ζρηζηνιηζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Πνισλία. Η άδεηα αθνξνχζε 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ζηελ πεξηνρή 

Chelm ηεο ΝΑ Πνισλίαο. Σεκεηψλεηαη φηη, 

ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο έρεη ρνξεγήζεη 

κέρξη ζηηγκήο πεξηζζφηεξεο απφ 100 ζρεηηθέο 

άδεηεο, ελψ ηεο απνρψξεζεο ηεο Total 

πξνεγήζεθε ε απνρψξεζε ησλ Exxon, 

Talisman, Marathon Oil θαη Eni ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κήλεο. 
 

3. Διδήζεις εζωηερικής αγοράς 

Νασπηγεία Gdansk 

Τα Ναππεγεία ηνπ Gdansk πξνρψξεζαλ ζηελ 

παξάδνζε ελφο πιήξσο εμνπιηζκέλνπ 

δεμακελνπινίνπ κεηαθνξάο αεξίνπ, κήθνπο 

123 κέηξσλ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηηαιηθήο 

εηαηξείαο Synergas. Η δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ λαππεγείσλ εθηηκάηαη 

φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. Τα 

Ναππεγεία ηνπ Gdansk βαξχλνληαη απφ 

ρξένο ηεο ηάμεο ησλ 180 εθ. Ζιφηπ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν 2009-2010. Οη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο επηρείξεζεο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζε πξνβιήκαηα ζηε 

κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Η θαηαζθεπή 
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ηνπ ηηαιηθνχ δεμακελνπινίνπ είρε μεθηλήζεη 

ήδε απφ ην 2008, αιιά δηαθφπεθε ην 2009, 

ιφγσ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ηεο ηφηε 

αλαδφρνπ ηηαιηθήο Cantiere Navale di Pesaro 

(CNP). Δχν ρξφληα κεηά ηελ πηψρεπζε ηεο 

CNP, ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο αλέιαβε ε 

Synergas, ε νπνία θαη ην νινθιήξσζε. 

 

Τιοθέηηζη Δσρώ - Γημοζκόπηζη 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο 

ηεο Grant Thornton, ην πνζνζηφ ησλ πνισληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο έληαμεο 

ηεο ρψξαο ζηελ Επξσδψλε έρεη κεησζεί ζην 

56%, έλαληη 64% ην 2012. Σε πνζνζηφ 37%, νη 

επηρεηξήζεηο πξνβιέπνπλ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ 

λνκίζκαηνο ην 2016 θαη ζε πνζνζηφ 45% ην 

2017. Μφλν ην 7% ζεσξεί φηη ε Πνισλία δελ 

πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςεη ην Ζιφηπ.  

 

EXPO 2015 

Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ζπληνληζηή ηεο 

πνισληθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή έθζεζε 

EXPO 2015, πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζην 

Μηιάλν (1 Μαΐνπ – 31 Οθησβξίνπ 2015), θ. 

Slawomir Majman, ην πνισληθφ πεξίπηεξν ζα 

πεξηιακβάλεη έλα ζαιφλη VIP, ζπλεδξηαθέο 

αίζνπζεο, έλα θνζκεκαηνπσιείν θαη 800 η.κ. 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Τν πεξίπηεξν ζα θνζηίζεη 

ζρεδφλ 20 εθ. Ζιφηπ θαη έκθαζε ζα δνζεί, 

κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξνβνιή ηνπ δπλακηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο πνισληθήο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο. Ο ζρεδηαζηήο ζα επηιεγεί κέζσ 

δηαγσληζκνχ, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζηηο 26/5 η.έ.. Τν 75% ησλ 

δαπαλψλ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πνισλίαο ζηελ 

EXPΟ 2015 ζα θαιπθζεί κε θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε.  

 

σμθωνία PKP Cargo – ArcelorMittal  

Η επηρείξεζε ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ PKP Cargo ππέγξαςε ζπκθσλία κε 

ηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε παξαγσγήο ράιπβα 

ηεο ρψξαο, ArcelorMittal (70% εγρψξηαο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο), γηα ηε κεηαθνξά 

35 εθ. ηφλσλ πξψησλ πιψλ. Η ζπκθσλία, αμίαο 

250 εθ. Επξψ, αθνξά ζην δηάζηεκα έσο ηνλ 

Θνχλην ηνπ 2017. Η PKP Cargo ζα κεηαθέξεη 

ηνπιάρηζηνλ 11 κεηξηθνχο ηφλνπο πιηθψλ 

εηεζίσο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξηψλ ζπγαηξηθψλ 

ηνπ νκίινπ ArcelorMittal, δειαδή γηα ηελ 

ArcelorMittal Poland, ηελ ArcelorMittal 

Warszawa θαη ηελ ArcelorMittal Ostrava πνπ 

εδξεχεη ζηελ Τζερία. Τν 2013, ε PKP Cargo 

κεηέθεξε ζπλνιηθά 114 εθ. ηφλνπο θνξηίσλ 

γηα ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηεο. Πξφθεηηαη 

γηα ηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Πνισλία 

(κεξίδην αγνξάο 48,23%) θαη ηε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηδεξνδξνκηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Επξψπε, 

κεηά απφ ηελ Deutsche Bahn.  

 

 

 


