ΠΟΛΩΝΙΑ
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η Πολωνία έγινε μέλος της Ε.Ε. το 2004 και, προς το παρόν, δεν αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης.
Εντάχθηκε στη ζώνη Schengen το 2007. Σημειώνεται ότι η Πολωνία ωφελείται τα μέγιστα από την
Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., στο πλαίσιο της οποίας θα εισπράξει περίπου 82 δις ευρώ κατά την περίοδο
2014-2020.Μετά από μια περίοδο σταθερά υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, η πολωνική οικονομία
δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα τελευταία έτη, παραμένοντας όμως πάντα σε
θετικό έδαφος. Οι σταθερά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας ήσαν, κατά μία έννοια,
η ανταμοιβή για την επώδυνη αλλά επιτυχημένη μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό στο σύστημα
της οικονομίας της αγοράς τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η Πολωνία σημειώνει
τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από το σύνολο των κρατών της περιοχής της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, προσελκύοντας σημαντικές ξένες επενδύσεις οι οποίες τονώνουν σημαντικά την
εγχώρια ανάπτυξη. Στην προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος σημαντικών επενδυτών, η χώρα
έχει σύμμαχο τη μεγάλη εσωτερική αγορά της. Βασικοί πυλώνες της πολωνικής οικονομίας υπήρξαν
παραδοσιακά η βιομηχανική και η αγροτικήπαραγωγή, ενώ στις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι δύο
παραπάνω τομείς παραχώρησαν σταδιακά έδαφοςστον τομέα των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της
αναπροσαρμογής της εγχώριας αγοράς και των αναγκών της.

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας
Από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί στον τομέα των οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων,αναφέρονται οι ακόλουθες:
1. Αποφυγής διπλής φορολογίας (υπογραφή 20/11/1987, κύρωση με τον νόμο 1939/1991, ισχύει από
28/9/1991).
2. Προώθησης και αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων (υπογραφή 14/10/1992, κύρωση με τον
νόμο 2281/1995, ισχύει από 20/2/1995).
3. Εμπορίου & Ναυτιλίας (Ν.4901/31, ΦΕΚ 77Α/31).
4. Οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας & οικονομίας
τροφίμων (υπογραφή 7/9/1995, κύρωση με τον νόμο 2389/1996).
5. Τουριστικής συνεργασίας (υπογραφή 6/10/2011, κύρωση με τον νόμο 4112/2013, ισχύει από
5/2/2013)
6. Επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (υπογραφή 9/11/1998). Στο πλαίσιο της Συμφωνίας
έχουν διεξαχθεί τρεις Σύνοδοι της Μ.Ε. Επιστημονικής Συνεργασίας με τελευταία τον Ιούνιο του
2005 στη Βαρσοβία.
7. Μνημόνιο κατανόησης και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
(υπογραφή 2008, κύρωση με τον νόμο 3792/2009, ισχύει από 18/3/2010).
Γ.Διμερές Εμπόριο.
Tο ύψος των ελληνικών εξαγωγών προς την Πολωνία για το σύνολο του 2015 σημείωσε αύξηση έναντι
του 2014 κατά 35,9 εκ. ευρώ και παράλληλα σημείωσε την υψηλότερη μέχρι σήμερα αξία ελληνικών
εξαγωγών στη χώρα, πιστοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η πολωνική αγορά των 38,6 εκ.
κατοίκων για τα ελληνικά προϊόντα (οι εκτιμήσεις για το 2016 είναι ότι οι ελληνικές εξαγωγές θα
σημειώσουν περαιτέρω αύξηση υπερβαίνοντας την αξία των 380 εκ.Ευρώ).
Διμερές εμπόριο για τα έτη 2010-2015 (σε εκ. Ευρώ)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Εξαγωγές στην Πολωνία

265,2

279,9

277,2

291,2

327,1

356,9

Εισαγωγές από Πολωνία

376,2

371,6

363,7

432,5

461,2

532,9
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