Πολωνία – σύντομη παρουσίαση
Η Πολωνία επιτυχώς εντάχτηκε το 2004 στις δομές της Ε.Ε. και ομαλά
εναρμονίστηκε με τους κανόνες λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς. Αυτό
οφείλεται στις οικονομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 1989 και
αδιάκοπα συνεχίζονται.
Η Πολωνία είναι ελκυστική από άποψη οικονομικής συνεργασίας, καθώς διαθέτει
μεγάλη εγχώρια αγορά, ηλικιακά νέο και καλά καταρτισμένο πληθυσμό, νομοθετική
και θεσμική σταθερότητα και καλές προοπτικές της παραπέρα ανάπτυξης. Εξ’ αιτίας
αυτών των παραγόντων η Πολωνία σημείωσε μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων οι
οποίες συνέβαλαν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της. Ανάμεσα τους βρίσκονται
πολλές και σημαντικές Ελληνικές επενδύσεις.
Η κύρια νομική πράξη που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Πολωνία
είναι η οικονομική Freedom Act, της 2 Ιουλίου 2004. Ρυθμίζει τη δημιουργία και την
λειτουργία των επιχειρήσεων στο έδαφος της Πολωνίας, καθώς και τα καθήκοντα
της δημόσιας διοίκησης στο θέμα αυτό. Οι αλλοδαποί από την ΕΕ, μπορούν να
συστήνουν επιχειρήσεις με βάση τους ίδιους κανονισμούς που εφαρμόζονται
στους πολωνούς επιχειρηματίες.
Χάρη στην κεντρική τοποθεσία της στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η Πολωνία έχει καλή
οδική, σιδηροδρομική και αεροπορική επικοινωνία με όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καλά προετοιμασμένη για τις εμπορικές επαφές με τις
χώρες που συνορεύουν με την Ε.Ε. στα ανατολικά. Τα λιμάνια της Πολωνίας στην
Βαλτική θάλασσα έχουν θαλάσσια επικοινωνία με τα μεγαλύτερα λιμάνια σε όλο
τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που η Πολωνία είναι ιδανικό μέρος για τις
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες στις ευρωπαϊκές
και ανατολικές αγορές.
Η Πολωνία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Το 2013 η χώρα μας
βρισκόταν στη 23η θέση στις εισαγωγές και 27η στις εξαγωγές τις Ελλάδας. Τα
κυριότερα προϊόντα που η Ελλάδα εξάγει στην Πολωνία είναι αλουμίνιο και
προϊόντα αλουμινίου, φάρμακα, φρέσκοι και παρασκευασμένοι καρποί και φρούτα.
Η Πολωνία εξάγει στην Ελλάδα κυρίως μηχανήματα και ανταλλακτικά, χημικά
προϊόντα, προϊόντα καπνού, ακατέργαστη ζάχαρη από τεύτλα, τρόφιμα και ποτά,
μεταφορικά μέσα.
Η Ελλάδα είναι ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός των Πολωνών. Πέρσι
βρισκόταν στην πρώτη θέση στις πολωνικές κρατήσεις charters προς το εξωτερικό.
Σημειώνουμε ότι ο μεγαλύτερος προορισμός στην Ελλάδα για τα πολωνικά charters
το καλοκαίρι του 2013 ήταν το Ηράκλειο Κρήτης. Ελπίζουμε ότι μια μέρα και η
Πολωνία θα γίνει ο αγαπημένος προορισμός για τους Έλληνες, και κυρίως για τους
φίλους μας από την Κρήτη, τους οποίους προσκαλούμε θερμά να γνωρίσουν την
όμορφη χώρα μας η οποία έχει να τους προσφέρει πολλά.

