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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

 Δαξηλέο πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο 

 

Δαξηλέο Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

χκθσλα κε ηηο Δαξηλέο Πξνβιέςεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πνισλία, ην 

ΑΔΠ ππνινγίδεηαη φηη ζα κεγεζπλζεί θαηά 3,2% 

ην 2014 θαη θαηά 3,4% ην 2015 (έλαληη 1,6% ην 

2013).  

Ζ αλεξγία (ππνινγηδφκελε κε ηε κεζνδνινγία 

ηεο ΔΔ, πνπ δηαθέξεη απφ ηελ πνισληθή) ζα 

κεησζεί, απφ 10,3% ην 2013, ζην 9,9% ην 2014 

θαη ζην 9,5% ην 2015.  

Ο πιεζσξηζκφο ζα απμεζεί, απφ 0,8% ην 2013, 

ζην 1,1% ην 2014 θαη ζην 1,9% ην 2015.  

Tν 2014 o πξνυπνινγηζκφο ζα είλαη 

πιενλαζκαηηθφο (+5,7% ηνπ ΑΔΠ) – 

ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ESA95 – 

ράξηο ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ηακείσλ, ειιεηκκαηηθφο φκσο (-3,6%) φηαλ δελ 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κεηαξξχζκηζεο.  

Σν 2015 ην έιιεηκκα ζα αλέιζεη κεηαμχ 2,9%-

3,1% ηνπ ΑΔΠ (απφ 4,3% ην 2013).  

Σέινο ην δεκφζην ρξένο ππνινγίδεηαη φηη ζα 

κεησζεί, απφ 57% ην 2013, ζην 49,2% ην 2014 

θαη ζα απμεζεί μαλά ζην 50% ην 2015.  

 

Οηθνλνκηθνί δείθηεο κεηά ηελ πάξνδν 10 

εηώλ, από ηελ εηζδνρή ηεο Πνισλίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ εηζδνρή ζηελ ΔΔ ζπλέβαιε ζην άλνηγκα ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ γηα ηηο πνισληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη δηεπθφιπλε ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ. Σν 2003, έλαλ ρξφλν 

πξηλ απφ ηελ εηζδνρή ζηελ ΔΔ, ην ΑΔΠ θαηά 

θεθαιήλ ήηαλ 22.000 Ειφηπ. Σν 2013 ήηαλ 

42.000 Ειφηπ. Σν 2004, ν κέζνο κεληαίνο 

κηζζφο ήηαλ 2.377 Ειφηπ, ελψ ην 2014 είλαη 

3.856 Ειφηπ. Ο θαηψηαηνο κηζζφο απμήζεθε 

απφ ηα 824 (2004) ζηα 1.680 Ειφηπ (2014). Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη νη 

Πνισλνί ζε ηξάπεδεο θαη άιινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο απμήζεθαλ 

απφ ηα 535 δηζ. (2004) ζηα 1.500 δηζ. Ειφηπ 

(2014). Σν πξνζδφθηκν δσήο απμήζεθε απφ ηα 

75 (2004) ζηα 77 (2014) έηε. Ζ  αμία ησλ 

εηζξνψλ ΑΞΔ ήηαλ 4,1 δηζ. Δπξψ ην 2003, 10,2 

δηζ. ην 2004 θαη 17,2 δηζ. ην 2007. ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 20,6%, ελψ ζήκεξα 

είλαη 13%. Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ απφ ηα 37 

δηζ. Δπξψ ην 2003 ζηα 152,8 δηζ. ην 2013 θαη νη 

εηζαγσγέο απφ ηα 46 δηζ. (2003) ζηα 155 δηζ. 

(2013). 

 

Αλεξγία 

χκθσλα κε ηελ EUROSTAT, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ππνρψξεζε ζην 9,6% ηνλ Μάξηην 

η.έ., απφ 9,7% ηνλ Φεβξνπάξην η.έ.. χκθσλα 

κε ηελ πνισληθή Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ, ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ήζαλ 13,5% θαη 13,9%. 

 

Μέζνο κηζζόο 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ν κέζνο κεληαίνο κεηθηφο κηζζφο 

ήηαλ 3.895,31 Ειφηπ (~930 Δπξψ) ζην Α΄ 

ηξίκελν η.έ., απμεκέλνο θαηά 4,2% ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013.  

 

Δκπνξηθό ηζνδύγην 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ε αμία ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλήιζε ζηα 291,6 εθ. 

Δπξψ ζην α΄ ηξίκελν η.έ.. Ζ αμία ησλ κελ 

εμαγσγψλ αλήιζε ζηα 39,59 δηζ. (+6,8%), 

ησλ δε εηζαγσγψλ ζηα 39,29 δηζ. Δπξψ 

(+2,6%). 

 

Αληίθηππνο νπθξαληθώλ εμειίμεσλ ζε 

πνισληθό εμσηεξηθό εκπόξην 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ηηο νπνίεο επηθαιέζηεθε ν Αλαπι. 

Π/Θ θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. 

Piechocinski, ελδερφκελνη αμηνζεκείσηνη 

πεξηνξηζκνί ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε 

Ρσζία, ζπλεπεία ησλ εμειίμεσλ ζηε 

γεηηνληθή Οπθξαλία, ζα κπνξνχζαλ λα 

«ςαιηδίζνπλ» ηνλ θεηηλφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

ηεο πνισληθήο νηθνλνκίαο θαηά 0,2%-0,3%. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Piechocinski, ην ΑΔΠ 

επξφθεηην λα κεγεζπλζεί θέηνο θαηά 3,5% 

αιιά ν αληίθηππνο ησλ γεσπνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ ζηα αλαηνιηθά πηζαλφηαηα ζα 

πεξηνξίζεη ηε κεγέζπλζε ζην 3,1%-3,3%. 

Απφ ηελ Πνισλία δηέξρεηαη κεγάινο κέξνο 

ησλ εμαγσγψλ δπηηθψλ ρσξψλ (θπξίσο ησλ 

γεξκαληθψλ) πξνο ηε Ρσζία. Απηέο νη 

εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 5% ην 2013 θαη 

θαηά 10% ζην α΄ ηξίκελν η.έ.. Καηά ηνλ 

Πνισλφ Αλαπι. Π/Θ, νη ζπλέπεηεο ησλ 

θπξψζεσλ ζηε Ρσζία ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

αηζζεηέο ζηελ Αλ. Πνισλία. Δθεί, γηα 

πεξηθέξεηεο φπσο ε Lubelskie, ε Οπθξαλία 
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απνηειεί ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν εκπνξηθφ 

εηαίξν, κεηά απφ ηε Γεξκαλία. χκθσλα κε ηελ 

πνισληθή Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ζην 

α΄ ηξίκελν η.έ., νη πνισληθέο εμαγσγέο πξνο ηε 

Ρσζία κεηψζεθαλ θαηά 7,1% θαη 20,6% 

αληίζηνηρα. Απηέο νη απψιεηεο 

αληηζηαζκίζηεθαλ, ελ κέξεη, απφ ηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε νπεδία (+19,4%) θαη 

ηε Γεξκαλία (+11%). ήκεξα, ην 26,3% ησλ 

πνισληθψλ εμαγσγψλ θαηαιήγεη ζηε Γεξκαλία, 

ην 6,4% ζην Ζλ. Βαζίιεην, ην 6,1% ζηελ Σζερία 

θαη ην 6,0% ζηε Γαιιία. 

 

2. Δηδήζεηο εζσηεξηθήο αγνξάο  

 

Δηζπξάμεηο από ηελ ΔΔ 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Puls 

Biznesu, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2004, ρξφλν 

εηζδνρήο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ, ε Πνισλία έρεη 

εηζπξάμεη ην θαζαξφ πνζφλ ησλ 336,3 δηζ. 

Δπξψ, κε ηε κνξθή εκπνξίνπ, επελδχζεσλ, 

επηδνηήζεσλ θαη κεηαβηβάζεσλ. 

 

Βηνκεραληθέο επελδύζεηο 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ε αμία ησλ πνισληθψλ 

βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζα απμεζεί θαηά 

13% ην η.έ.. Σν 2013, ε αμία ησλ ίδησλ 

επελδχζεσλ απμήζεθε θαηά 30%. 

 

Αιινδαπνί θνηηεηέο ζηελ Πνισλία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Perspektywy 

Educational Foundation, ζρεδφλ 36.000 

αιινδαπνί θνηηεηέο απφ 149 ρψξεο ζπνπδάδνπλ 

ζηελ Πνισλία (+23% απφ ην 2013). ε 

πνζνζηφ 42% νη θνηηεηέο απηνί είλαη Οπθξαλνί 

(15.000), ελψ αθνινπζνχλ νη Λεπθνξψζνη 

(3.743), νη Ννξβεγνί (1.580), νη Ηζπαλνί (1.361) 

θαη νη νπεδνί (1.251). Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ μέλσλ θνηηεηψλ (απνηεινχλ ην 2,32% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ) απνδίδεηαη ζηε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά 

125.000 ην 2013. ήκεξα, θνηηνχλ ζηα ΑΔΗ ηεο 

ρψξαο 1.549.877 άηνκα. Ζ αχμεζε ηνπ 

απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ θνηηεηψλ 

απνδίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ έλαξμε 

αγγιφγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε 

πνιιά πνισληθά παλεπηζηήκηα. 

 

Αγνξά θαιιπληηθώλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο εξεπλψλ 

αγνξάο PMR, ε αμία ηεο πνισληθήο αγνξάο 

θαιιπληηθψλ απμήζεθε θαηά 2% ην 2013, 

δηακνξθνχκελε έηζη ζηα 20 δηζ. Ειφηπ. Ζ 

PMR πξνβιέπεη πεξαηηέξσ αχμεζε ζηα 23 

δηζ. Ειφηπ έσο ην ηέινο ηνπ 2016. Ζ 

κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ζηηο 

πσιήζεηο πνπ γίλνληαη κέζσ εθπησηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ηξνθίκσλ, πνπ 

πξνζειθχνπλ θαηαλαισηέο νη νπνίνη κέρξη 

πξφηηλνο αγφξαδαλ ηα ίδηα αγαζά απφ 

ππεξαγνξέο θαη αλεμάξηεηα θαξκαθεία. 

εκαληηθή αχμεζε θαηαγξάθεηαη επίζεο ζηηο 

πσιήζεηο κέζσ αιπζίδσλ θαξκαθείσλ (π.ρ. 

Rossmann). 

 

3. Δλέξγεηα 

 

Αλζξαθσξπρεία 

Σα πνισληθά αλζξαθσξπρεία βξίζθνληαη 

αληηκέησπα κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ 

θαη ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα 

δηεζλψο (θαηά 13% έσο 23% ζην δηάζηεκα 

2012-2013, ελψ ν ήπηνο ρεηκψλαο ηνπ 

2013/2014 δελ βνήζεζε ηε βηνκεραλία). 

Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ απνζέκαηα πνπ 

μεπεξλνχλ ηνπο 7 εθ. ηφλνπο. Σα ζπλδηθάηα 

πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε κε δξακαηηθνχο 

ηφλνπο θαη δεηνχλ θπβεξλεηηθή παξέκβαζε. 

Οη ΖΠΑ, πνπ έρνπλ επελδχζεη ζην 

ζρηζηνιηζηθφ αέξην, «πιεκκχξεζαλ» ηε 

δηεζλή αγνξά κε ηνλ δηθφ ηνπο άλζξαθα, ελψ 

ε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Κίλα, θαη 

γεληθφηεξα ζηελ αλαηνιηθή Αζία, ηελ 

Ηλδνλεζία θαη ηελ Απζηξαιία πεξηφξηζαλ 

πεξαηηέξσ ηε δήηεζε. χκθσλα κε ηνλ 

πνισληθφ Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο (ARP), ε πνισληθή επηρείξεζε 

άλζξαθα KW, κεγαιχηεξε ζηνλ ηνκέα 

εμφξπμεο άλζξαθα ζηελ Δπξψπε, κε 55.000 

εξγαδνκέλνπο, αλαγθάζηεθε λα ζηακαηήζεη 

ηελ παξαγσγή γηα κία εβδνκάδα, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα δηνγθνχκελα 

απνζέκαηά ηεο (5 εθ. ηφλνη) θαη ηηο ρακειέο 

ηηκέο. Ζ εηαηξεία θαηέγξαςε κείσζε 

πσιήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 1 δηζ. Ειφηπ ην 

2013 θαη έρεη μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε 

ζρεδίνπ εμπγίαλζεο. Ζ παξαγσγή ηεο KW ζα 

κεησζεί ζηνπο 33 εθ. ηφλνπο ην 2014, έλαληη 

36 εθ. ην 2013 θαη 39 εθ. ην 2012. Σελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ππνλνκεχνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε κε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ην 

πςειφ εξγαζηαθφ θφζηνο θαη ε πιενλάδνπζα 

παξαγσγή. Οη άιιεο δχν κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ε JSW θαη ε KHW 
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ήζαλ θεξδνθφξεο ην 2013 αιιά ε JSW είλαη 

πηζαλφ λα θαηαγξάςεη δεκίεο θέηνο. Ζ 

Πνισλία, κνινλφηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο θαη εμαγσγείο 

άλζξαθα δηεζλψο, εηζάγεη ζρεδφλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα άλζξαθα κε απηή πνπ εμάγεη (ζρεδφλ 

11 εθ. ηφλνπο εηεζίσο), θαζψο ν εηζαγφκελνο 

άλζξαθαο είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη νη 

πνισληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα 

ηνλ αλακεηγλχνπλ κε ηνλ εγρψξην γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Σα ζπλνιηθά θνηηάζκαηα 

άλζξαθα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα πνισληθά 

αλζξαθσξπρεία ππνινγίδεηαη φηη είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ 19 δηζ. ηφλσλ θαη ζα κπνξνχζαλ – κε ηνλ 

ζεκεξηλφ ξπζκφ θαηαλάισζεο – λα δηαξθέζνπλ 

γηα άιια 50 ρξφληα. Δθηφο απηψλ, πεξίπνπ 25 

δηζ. ηφλνη εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο επέλδπζεο ζε λέεο 

ππνδνκέο εμφξπμεο. 

 

4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

 

πλεξγαζία ΔΑΒ- WZL-2 

χκβαζε γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζπληήξεζεο ησλ 

αεξνζθαθψλ C-130 ππέγξαςε ε Διιεληθή 

Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (ΔΑΒ) κε ηελ 

πνισληθή εηαηξεία WZL-2. Σν ζρεηηθφ 

πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 18 κελψλ θαη ζα 

πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο, κε ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΔΑΒ ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο ζηελ Σαλάγξα Βνησηίαο φζν θαη 

ζηελ Πνισλία. Ζ ΔΑΒ επηζεκαίλεη ζε 

αλαθνίλσζή ηεο πσο ε λέα ζχκβαζε είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο, κε ηελ αλάιεςε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ε εηαηξεία επεθηείλεη 

θαη ηζρπξνπνηεί ηελ παξνπζία ηεο ζηελ 

πνισληθή αγνξά. «Ζ ΔΑΒ έρεη αλαδεηρζεί ζε 

Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο γηα ηα 

αεξνζθάθε C-130. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηεο 

πςειήο ηερλνγλσζίαο ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ηελ έκθαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, έρνπλ 

ζπληειέζεη ζηε ζπλερή δηείζδπζε ηεο εηαηξείαο 

ζηε δηεζλή αγνξά. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηε λέα ζπκθσλία κε ηελ WZL-2. «ηφρνο καο 

είλαη ην πξφγξακκα απηφ λα γίλεη ην εθαιηήξην 

γηα πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο εηαηξηθήο καο 

παξνπζίαο ζηελ πνισληθή αγνξά», δήισζε ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ΔΑΒ, Γ. 

Παπαθψζηαο. 

 

Volkswagen 

Ζ Volkswagen Motor Polska μεθίλεζε ηελ 

παξαγσγή πεηξειαηνθηλεηήξσλ ηξίηεο γεληάο 

ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζην Polkowice ηεο ΝΓ 

Πνισλίαο. Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ 

ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλήιζε ζηα 

700 εθ. Ειφηπ, 70 εθ. εθ ησλ νπνίσλ 

θαιχθζεθαλ κε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ 

επέλδπζε δεκηνχξγεζε 150 ζέζεηο εξγαζίαο, 

ελψ ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 700.000 

πεηξειαηνθηλεηήξσλ 1.600 θαη 2.000 

θπβηθψλ θαη’ έηνο. Οη λένη θηλεηήξεο ζα 

είλαη θηιηθφηεξνη πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

θαηά ηη θζελφηεξνη. Ζ Volkswagen δηαηεξεί 

παξνπζία ζηελ Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλεο ηεο 

Legnica απφ ην 1998, απαζρνιψληαο 1.200 

άηνκα. 

 

FIAT 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο 

Puls Biznesu, ε ηηαιηθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία Fiat ζρεδηάδεη λα 

επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ 

Πνισλία, θαηαζθεπάδνληαο ζην εξγνζηάζηφ 

ηεο, ζην Tychy (N. Πνισλία), ην φρεκα πνπ 

ζα δηαδερζεί ην κνληέιν Punto. Ζ εηαηξεία 

πξνηίζεηαη λα επελδχζεη πεξίπνπ 560 εθ. 

Δπξψ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαη λα πξνζιάβεη πεξίπνπ 420 άηνκα, πνπ ζα 

πξνζηεζνχλ ζηνπο 3.000 εξγαδνκέλνπο πνπ 

ήδε απαζρνιεί ην εξγνζηάζην. Σν 96% ησλ 

νρεκάησλ πνπ ζα παξάγνληαη ζην Tychy ζα 

εμάγεηαη.  

 

 

 

 


