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Οικονομικοί Δείκτες 

Το 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,0%, αλλά μόνο 
το τέταρτο τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης 
επιβραδύνθηκε σε σχεδόν 3%. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα λιγότερων εξαγωγών και μικρότερης 
κατανάλωσης.  

Η Πολωνία υπέστη σοβαρή επιβράδυνση του ΑΕΠ 
το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 2019. Σύμφωνα με 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Κεντρικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (GUS), το ΑΕΠ της Πολωνίας 
αυξήθηκε 4,0% το 2019 έναντι 5,1% το 
προηγούμενο έτος. Αυτό είναι σημαντικά 
χαμηλότερα από τις μέσες προσδοκίες των 
αναλυτών (4,2%). Ήρθε ως αποτέλεσμα σοβαρής 
επιβράδυνσης τους τελευταίους τρεις μήνες του 
έτους. Επίσης, έχοντας αφαιρέσει τους εποχιακούς 
παράγοντες, το ΑΕΠ επιβράδυνε περίπου 0,5% τους 
τελευταίους μήνες του έτους σε τριμηνιαία βάση. 
Πρόκειται για την πρώτη πτώση του ΑΕΠ από το 
2012.  

Επιβράδυνση της κατανάλωσης.  
Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το Q4 ανήλθε 
σε 3,5% περίπου σε ετήσια βάση έναντι 3,9% το Q3. 
Αυτή είναι η χαμηλότερη κατανάλωση από το 
ξεκίνημα του προγράμματος 500+ το δεύτερο 
τρίμηνο του 2016. Η επέκταση αυτού του 
προγράμματος παροχών στα μέσα του 2019 (που 
συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά)  δεν είχε την ίδια 
δυναμική με το 2016.  

Ταχεία αύξηση επενδύσεων στο τέλος του έτους. 
Το τελευταίο τρίμηνο του 2019 προκάλεσε αύξηση 
των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 
σε ετήσια βάση πάνω από 7% από 4,7% το Q3. 
Αυτό είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα της 
διευθέτησης των επενδύσεων υποδομής που 
υλοποιήθηκαν κατά το παρελθόν έτος που 
συγχρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια της ΕΕ. 
Παραπέμπει, επίσης, σε  μείωση των 
αποθεματικών, των οποίων η συμβολή στην 
αύξηση του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο ανήλθε σε -1,3 
ποσοστιαίες μονάδες. Μια άλλη εξήγηση για την 
έντονη αύξηση των επενδύσεων είναι οι 
σημαντικές αγορές παγίου κεφαλαίου από το 
εξωτερικό, γεγονός που υποδηλώνεται από την 
αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές 
κατά το Q4.   

Οι εισαγωγές μείωσαν την αύξηση του ΑΕΠ το Q4. 
Σε όλη τη διάρκεια του 2019, η συνεισφορά των 
ξένων συναλλαγών στο ΑΕΠ ήταν θετική και ανήλθε 

- σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της GUS - σε +0,4 
ποσοστιαίες μονάδες. To Q4 η συμβολή των 
καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ ανήλθε σε -0,8%. Με 
την επιβράδυνση της κατανάλωσης, η αύξηση των 
εισαγωγών πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην 
επενδυτική ζήτηση: αύξηση των αγορών 
μηχανημάτων και εξοπλισμoύ στο εξωτερικό. 
Είναι πιθανό ότι στο τέλος του έτους οι εξαγωγές 
των επιχειρηματικών υπηρεσιών επιβραδύνθηκαν 
επίσης. Θα μπορούσε να ήταν αντίδραση των 
ξένων εταιρειών στην αναμενόμενη αύξηση του 
κόστους των υπηρεσιών στην Πολωνία - κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους υπήρξε μια συζήτηση 
για την κατάργηση του ορίου των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης για τα υψηλά εισοδήματα, 
η οποία θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην 
ανταγωνιστικότητα των πολωνικών υπηρεσιών. 

Οι δημόσιες δαπάνες στηρίζουν την ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με την GUS, το 2019, οι δημόσιες 
δαπάνες συνέβαλαν +0,8 ποσοστιαίες μονάδες 
στην αύξηση του ΑΕΠ. Δεν περιλαμβάνει μόνο τις 
δαπάνες υποδομής (δηλαδή τις επενδύσεις σε 
οδικά έργα), αλλά επίσης δαπάνες σχετικά με την 
ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, 
κατά το Q4, η συμβολή των δημοσίων δαπανών 
στην οικονομική ανάπτυξη ανήλθε σε +0,6 
ποσοστιαίες μονάδες. Η επιβράδυνση οφείλεται 
στην προσπάθεια των τοπικών κυβερνήσεων να 
εξοικονομήσουν χρήματα ενόψει πτώσης εσόδων 
(μειώσεις εισοδημάτων) και αυξανόμενων εξόδων 
(αύξηση του κατώτατου μισθού, κατάργηση του 
ανώτατου ορίου τιμής ηλεκτρικής ενέργειας). Οι 
επενδύσεις φορέων αυτοδιοίκησης  
επιβραδύνθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους, 
γεγονός που ήταν εμφανές στην πορεία του 
κατασκευαστικού κλάδου  κατά τους τελευταίους 
μήνες του 2019. 
(Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία του Polityka 
Insight) 

Πολωνική Οικονομία 

Εξωτερικό Εμπόριο 
Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της 
Πολωνίας ανήλθε σε 1,1 δις ευρώ μετά τον 
Οκτώβριο του 2019, ανακοίνωσε η Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία (GUS). Τον Σεπτέμβριο, το 
ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου έφθασε τα 0,8 δισ. 
Ευρώ, ανέφερε η GUS. Οι εξαγωγές τον Οκτώβριο 
ανήλθαν σε 196,6 δισ. Ευρώ και αυξήθηκαν κατά 
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5,3% ετησίως, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
3,0% ετησίως στα 195,5 δισ. Ευρώ. 

Κρατικές επενδύσεις 
Η κυβέρνηση θα δαπανήσει περίπου το 10% των 
χρημάτων της ΕΕ που θα διατεθούν στην Πολωνία 
στον προϋπολογισμό 2021-27 για προγράμματα 
στήριξης της ανάπτυξης μικρών πόλεων, δήλωσε ο 
υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης προετοιμάζει, επί του παρόντος, ένα 
πακέτο για τις μικρές πόλεις, το οποίο θα ξεκινήσει 
το 2021 - όταν είναι σαφές πόσα χρήματα θα 
αντλήσει η Πολωνία από τον ΠΔΠ της ΕΕ, ανέφερε 
ο υπουργός. Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πολωνία επρόκειτο 
να λάβει 64 δισ. Ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε 
πρόγραμμα ανάπτυξης που να απευθύνεται ειδικά 
σε μικρές πόλεις, παρόμοιο με το πρόγραμμα των 
3,3 δισ. PLN (760 εκατ. Ευρώ) που χρησιμοποιούν 
οι πόλεις μεσαίου μεγέθους εδώ και τρία χρόνια. 
Οι 685 πόλεις έως 20.000 κατοίκους, που ορίζονται 
ως μικρές πόλεις, αποτελούν το 73% όλων των 
πόλεων και πόλεων στην Πολωνία, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου. Περίπου το 13% του 
πληθυσμού της χώρας ζει σε αυτές τις πόλεις, οι 
οποίες συχνά είναι σημαντικά τοπικά κέντρα. Οι 
μικρές πόλεις έχουν επίσης πληγεί περισσότερο 
από την εκροή νέων και τη γήρανση.  Αυτό με τη 
σειρά του μειώνει σημαντικά την οικονομική 
ικανότητα των τοπικών κυβερνήσεών τους. 

Ηλεκτροκίνηση 
Υπάρχουν, επί του παρόντος, πάνω από  9.100 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους της 
Πολωνίας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Πολωνικής Ένωσης Εναλλακτικών Καυσίμων (PSPA) 
και της Πολωνικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας 
(PZPM). Σύμφωνα με την καταμέτρηση, στα τέλη 
Ιανουαρίου 2020, υπήρχαν 9.099 επιβατικά 
αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν σε 
ηλεκτροκινητήρες στην Πολωνία (με π/πινακίδες). 
Εξήντα τοις εκατό (5.415) από αυτά τα αυτοκίνητα 
είναι πλήρως ηλεκτρικά - γνωστά ως BEVs (Battery 
Electric Vehicles). Τα υπόλοιπα 3.684 αυτοκίνητα 
είναι PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Η 
έκθεση έδειξε επίσης ότι στα τέλη Ιανουαρίου του 
2020 ο αριθμός των βαρέων φορτηγών οχημάτων 
και των οχημάτων μεταφοράς με ηλεκτρική 
ενέργεια αυξήθηκε σε 541 και ο αριθμός των 
ηλεκτρικών λεωφορείων έχει ανέλθει σε 225. Ο 
αριθμός των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και των 
μοτοσικλετών επίσης, συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ 

στα τέλη Ιανουαρίου υπήρχαν 6.322 τέτοια 
οχήματα στους δρόμους της Πολωνίας. Μόνο τον 
Ιανουάριο εγράφησαν στην Πολωνία 462 
ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα, παρουσιάζοντας 
αύξηση 191% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019. 

Ισοζύγιο Αγροτικών προϊόντων 
Η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της 
Πολωνίας το 2019 ανήλθε σε 31,4 δισ. Ευρώ, 
ποσοστό που ήταν 5,8% υψηλότερο από το 2018, 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό 
Κέντρο Στήριξης Γεωργικών Προϊόντων (KOWR). 
Τα βασικά προϊόντα εξαγωγής ήταν το κρέας και 
τα προϊόντα κρέατος, καθώς και τα ζώντα ζώα. 
Περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνοι κόκκινου κρέατος 
και προϊόντα κόκκινου κρέατος πωλήθηκαν στο 
εξωτερικό το 2019, 6% λιγότερο σε ετήσια βάση. 
Οι εξαγωγές πουλερικών αυξήθηκαν κατά 10% σε 
1,5 εκατ. τόνους. Επίσης αυξήθηκαν οι εξαγωγές 
καπνού (αύξηση κατά 9% σε 3,7 δισ. Ευρώ), τα 
προϊόντα δημητριακών και αλευριού (αύξηση 
κατά 8% στα 2,9 δισ. Ευρώ) και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα (2% έως 2,3 δισ. Ευρώ). Τα πολωνικά 
αγροδιατροφικά προϊόντα εξήχθησαν κυρίως σε 
χώρες της ΕΕ (με αξία 25,6 δισ. Ευρώ ή 81% της 
συνολικής αξίας των εξαγωγών τροφίμων στην 
Πολωνία το 2019). Η Γερμανία παραμένει ο κύριος 
εμπορικός εταίρος της Πολωνίας. Οι εξαγωγές 
προς τη χώρα αυτή ανήλθαν σε 7,6 δισ. Ευρώ και 
ήταν υψηλότερες κατά 5%. Οι εξαγωγές τροφίμων 
στη Μεγάλη Βρετανία ανήλθαν σε 2,8 δισ. Ευρώ. 
Οι εισαγωγές πολωνικών τροφίμων το 
προηγούμενο έτος ανήλθαν σε 21,1 δισ. Ευρώ, 
αύξηση 5,2% από το 2018. 

Πουλερικά 
Η παραγωγή πουλερικών στην Πολωνία ανήλθε 
σε  σχεδόν 122 εκατομμύρια νεοσσούς μίας 
ημέρας τον Οκτώβριο. Η Πολωνία ενισχύει την 
ηγετική της θέση στον τομέα των  πουλερικών 
στην Ευρώπη σύμφωνα με το  Εθνικό 
Επιμελητήριο Πτηνοπαραγωγών και Ζωοτροφών 
(KIPDiP). Η εξωτερική ζήτηση αυξάνεται πολύ πιο 
αργά από την παραγωγική ικανότητα της 
Πολωνίας. "Ο ανεπαρκής ανταγωνισμός μεταξύ 
των τιμών και των τιμών στις εξαγωγικές αγορές 
προκαλεί συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, 
γεγονός που δεν επιτρέπει την εθνική παραγωγή 
νεοσσών και ζώων ώστε να καλυφθεί η 
δυναμικότητα των εγκαταστάσεων πουλερικών". 
Περισσότερο από το ήμισυ των πουλερικών που 
σφάζονται στην Πολωνία προορίζονται για 
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εξαγωγή, κυρίως σε χώρες της ΕΕ. Από τον 
Ιανουάριο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019,  
εξήχθησαν 1.072 εκατομμύρια τόνοι κρέατος 
πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων 894.000 
τόνων κοτόπουλου αξίας 1.406 δισεκατομμυρίων 
ευρώ.από την Πολωνία 

Υποδομές οδοποιίας 
Η αξία όλων των επενδύσεων που θα 
πραγματοποιηθούν  στο πλαίσιο του 
Προγράμματος 100 Δακτυλιοδρόμων της Πολωνίας 
2020-2030 εκτιμάται σε 28 δισ. PLN (6,55 δισ. 
Ευρώ), δήλωσε ο υπουργός υποδομών κ. Andrzej 
Adamczyk. Το σχέδιο οδικής υποδομής μεγάλης 
κλίμακας πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το 
υπουργικό συμβούλιο. Οι προκαταρκτικές χαράξεις 
των 43 περιφερειακών δρόμων έχουν ήδη 
εκπονηθεί και οι πρώτες προσφορές θα 
ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Το 
πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις πόλεις και τις 
πόλεις με βαριά κυκλοφορία transit , όπως καθώς 
και εκείνες με χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. 
Το ισχύον πρόγραμμα κατασκευής δρόμων της 
Πολωνίας για την περίοδο 2014-2023 αριθμεί 43 
περιφερειακές οδούς, εκ των οποίων 15 έχουν 
τεθεί σε λειτουργία. 

Central Transportation Port  
Η κυβέρνηση θα κάνει ό, τι μπορεί για την 
κατασκευή κεντρικού λιμένα μεταφορών CENTRAL 
TRANSPORTATION PORT (CTP) στην κεντρική 
Πολωνία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Mateusz 
Morawiecki  . Ο κ. Morawiecki δήλωσε ότι το λιμάνι 
ήταν "στο επίκεντρο" του εθνικού προγράμματος 
ανάπτυξης της στρατηγικής του για υπεύθυνη 
ανάπτυξη, ήταν και παραμένει κορυφαία 
προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Ο Υπουργός 
Υποδομών Andrzej Adamczyk δήλωσε ότι το CTP 
είναι η κινητήρια δύναμη της εθνικής οικονομίας 
και πρόσθεσε ότι ήταν βέβαιο ότι μια πολωνική 
επιχείρηση θα ήταν σε θέση να φέρει εις πέρας το 
έργο. Το CENTRAL TRANSPORTATION PORT 
προγραμματίζεται να είναι η μεγαλύτερη επένδυση 
υποδομών της Πολωνίας. Πρόκειται για ένα 
greenfield project, προβλέπεται να χτιστεί 37 
χιλιόμετρα από τη Βαρσοβία σε έκταση 3.000 
τετραγωνικών εκταρίων (μεταξύ Βαρσοβίας και 
Λοτζ) και έχει σχεδιαστεί ως κόμβος 
διαμετακόμισης για την ενσωμάτωση των 
αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών 
μεταφορών. Στην πρώτη του φάση θα 
εξυπηρετήσει 45 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, 
αυξάνοντας τελικά σε 100 εκατομμύρια. 

O Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών κ. Horala  
δήλωσε ότι το Υπουργείο αναζητά επί του 
παρόντος έναν στρατηγικό σύμβουλο μεταξύ 
κορυφαίων παγκόσμιων αεροδρομίων που θα 
βοηθούσε στην προετοιμασία ενός γενικού 
σχεδίου για το στοιχείο του αεροδρομίου του CΤΡ. 
Το αεροδρόμιο Narita στο Τόκιο υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ότι θα είναι ο στρατηγικός σύμβουλος 
καθώς οι Ιάπωνες έχουν τεράστια εμπειρία σε 
σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας. Ο γαλλικοί 
σιδηρόδρομοι SNCF θα συνεργαστούν με την 
Πολωνία σε θέματα σχετικά με τα τεχνικά 
πρότυπα του σιδηροδρόμου μεγάλης ταχύτητας. 

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 
Σε 0,13 ευρώ / kWh, η Πολωνία είχε την τρίτη 
κατά σειρά  φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια 
νοικοκυριών στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
σύμφωνα με στατιστική υπηρεσία της Eurostat. 
Μόνο η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είχαν 
χαμηλότερα ποσοστά (αντίστοιχα 0,10 ευρώ και 
0,11 ευρώ). Σύμφωνα με την Eurostat, το 
υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ήταν στη 
Γερμανία (0,31 ευρώ), ακολουθούμενη από τη 
Δανία (0,3 ευρώ), το Βέλγιο (0,28 ευρώ) και την 
Ισπανία (0,24 ευρώ). Όσον αφορά το κόστος των 
εταιρικού ρεύματος, η Πολωνία βρίσκεται στη 
μέση της κατάταξης πριν από τη Δανία, τη 
Φινλανδία, τη Σουηδία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, 
το Λουξεμβούργο, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την 
Ολλανδία, τη Σλοβενία, Τα υψηλότερα εταιρικά 
κόστη καταγράφηκαν στην Ιταλία, την Κύπρο και 
τη Γερμανία. Τα ποσοστά αερίου οικιακής χρήσης 
στην Πολωνία (0,07473 ευρώ / kWh) είναι επίσης 
πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (0,063 
ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 

Χαλυβουργία  
Η ArcelorMittal της Πολωνίας αποφάσισε να 
διακόψει προσωρινά την λειτουργία μίας 
υψικάμινου της χαλυβουργίας στην Κρακοβία από 
τις 23 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη εταιρεία η 
διακοπή θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η εταιρεία 
δεν σχεδιάζει απολύσεις. Η εταιρεία  υποστήριξε 
ότι η απόφαση ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του 
κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και της 
ενέργειας, η μείωση της ζήτησης λόγω της 
εξασθένησης των συνθηκών της αγοράς και των 
αυξημένων εισαγωγών χάλυβα από χώρες εκτός 
της ΕΕ. Η ArcelorMittal Poland είναι ο 
μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα της χώρας με 
μερίδιο αγοράς 70% στη συνολική παραγωγική 
ικανότητα της χαλυβουργίας της Πολωνίας. Η 
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εταιρεία διαθέτει πέντε εργοστάσια χάλυβα: στην 
Κρακοβία, την Dabrowa Gornicza, την Sosnowiec, 
την Swietochlowice και την Chorzow. Η ομάδα 
περιλαμβάνει επίσης ένα εργοστάσιο οπτάνθρακα 
στο Zdzieszowice, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός οπτάνθρακα στην Πολωνία και την 
Ευρώπη. Η ArcelorMittal Poland απασχολεί πάνω 
από 11.000 άτομα. άλλες 3.000 εργασίες για 
θυγατρικές εταιρείες, έχει μέχρι στιγμής επενδύσει 
περίπου 6,0 δισεκατομμύρια PLN (1,57 
δισεκατομμύρια ευρώ) στην Πολωνία. 

Μετανάστες 
Στην Πολωνική οικονομία εργάζονται πάνω από 1 
εκατομμύριο μετανάστες, σύμφωνα με το  τμήμα 
Οικονομικών Αναλύσεων της Εθνικής Τράπεζας της 
Πολωνίας (NBP). Υπάρχουν περίπου 900.000 μόνο 
από την Ουκρανία αλλά υπάρχουν επίσης 
μετανάστες και από άλλες χώρες, όπως για 
παράδειγμα η Λευκορωσία.  Η κεντρική τράπεζα 
συνέταξε έκθεση σχετικά με τον πραγματικό 
αριθμό των μεταναστών που εργάζονται στην 
Πολωνία βάσει του αριθμού των θεωρήσεων και 
των αδειών εργασίας, καθώς και των αδειών 
προσωρινής και μόνιμης διαμονής. Η NBP έλαβε 
επίσης υπόψη τα στοιχεία που έλαβε από το 
ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων ZUS. Σύμφωνα με 
την NBP, ένας μέσος μετανάστης από την Ουκρανία 
ή τη Λευκορωσία εργάζεται στην Πολωνία περίπου 
επτά μήνες το χρόνο. 

Κυκλοφορία Εφημερίδων 
Το  tabloid Fakt διατήρησε τη θέση του ως η πλέον 
αναγνωσμένη ημερήσια εφημερίδα στην Πολωνία 
το Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με μελέτη της 
Ένωσης για την Παρακολούθηση  Διανομής Τύπου. 
Οι μηνιαίες πωλήσεις της εφημερίδας, που 
δημοσιεύεται από την Axel Springer Polska, 
μειώθηκαν κατά 6,3% ετησίως και αυξήθηκαν κατά 
0,5% σε μηνιαία βάση σε 563.800 αντίτυπα. Ένα 
άλλο tabloid , η Super Express, ήταν η δεύτερη 
εφημερίδα σε πωλήσεις με 111.800 αντίτυπα, 
μειωμένη κατά 4,5% ετησίως και κατά 0,5% σε 
μηνιαία βάση. Οι μηνιαίες πωλήσεις της 
εφημερίδας Gazeta Wyborcza, (που δημοσιεύεται 
από την Agora), ανήλθαν σε 95.000 αντίτυπα, 
μειωμένα κατά 14,2% από το Νοέμβριο του 2019 
και κατά 0,1% σε μηνιαία βάση. Οι πωλήσεις της 
εφημερίδας Rzeczpospolita, (Gremi Media), 
μειώθηκαν κατά 6,1% ετησίως και κατά 1,2% σε 
μηνιαία βάση, πωλήθηκαν 42.000 αντίτυπα. Η 
Dziennik Gazeta Prawna, (Infor), πούλησε 35.500 
αντίτυπα το Δεκέμβριο, σημειώνοντας μείωση 

13,2% σε ετήσια βάση και αύξηση κατά 0,7% σε 
μηνιαία βάση. Οι συνολικές πωλήσεις 
(ημερήσιων) εφημερίδων μειώθηκαν κατά 6,3% 
ετησίως και αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία 
βάση σε 563.800 αντίτυπα. 

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
Η Πολωνία εισήγαγε 1.009.184 μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα το 2019, αυξημένα κατά 0,59% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με μέση ηλικία 
(εισαγόμενων οχημάτων) 12 έτη. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των αυτοκινήτων στους πολωνικούς 
δρόμους στα τέλη του 2018 ήταν σχεδόν 15 
χρόνια. Τα περισσότερα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, 582.712 οχήματα ή το 57,7% των 
συνολικών εισαγωγών, προήλθαν από τη 
Γερμανία. Η Γαλλία έρχεται δεύτερη με 98.635 
οχήματα και το Βέλγιο ήταν τρίτο με 70.377. Η 
Volkswagen ήταν η πιο δημοφιλής μάρκα, με 
118.277 μεταχειρισμένα VWs να εισάγονται 
πέρυσι. Άλλες δημοφιλείς μάρκες ήταν η Opel 
(101.739), η Ford (86.832) και η Audi (85.824). 
(Έρευνα Samar)  

Έργα θερμομόνωσης 
Η κυβέρνηση θα διαθέσει 260 εκατ. PLN (61 εκατ. 
Ευρώ) για έργα θερμομόνωσης το επόμενο έτος, 
ανακοίνωσε η υπουργός Ανάπτυξης Jadwiga 
Emilewicz. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι τα επόμενα 
έτη το ποσό θα αυξηθεί σε 300 εκατ. PLN (70,4 
εκατ. Ευρώ). Το πρόγραμμα θερμομόνωσης θα 
επεκταθεί για να καλύψει τα προκατασκευασμένα 
σκυροδέματα διαμερισμάτων. Περίπου 12 
εκατομμύρια Πολωνοί  ζουν σε κτίρια που 
χρήζουν τέτοιων μετατροπών. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις για έργα θερμομόνωσης επρόκειτο 
να φτάσουν το 50 και, σε ειδικές περιπτώσεις, το 
60% του συνολικού κόστους. Τα έργα έχουν 
σχεδιαστεί για να "μειώσουν τους λογαριασμούς, 
να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και να 
συμβάλλουν στην κλιματική πολιτική". Η 
υπουργός Emilewicz επεσήμανε ότι η 
θερμομόνωση θα βελτιώσει την ενεργειακή 
απόδοση, ένα θέμα που εξετάζεται στο Green 
New Deal της ΕΕ. Πρόσθεσε ότι μέρος της 
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα θα 
προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και από 
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just 
Transformation Fund) . 

Αγορά πολυτελών ειδών 
H αξία της αγοράς πολυτελών ειδών στην 
Πολωνία μπορεί να ξεπεράσει τα 25 
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δισεκατομμύρια PLN το 2019, σύμφωνα με έκθεση 
της KPMG. Σύμφωνα με την έκθεση "Η αγορά 
πολυτελών αγαθών στην Πολωνία", ο αριθμός των 
Πολωνών με ετήσιο εισόδημα άνω του 1 εκατ. PLN 
(233.427 ευρώ) αυξάνεται ταχέως: το 2018, 
υπήρχαν 32.100 άτομα,(αύξηση  38,4% ετησίως). Η 
έκθεση επισημαίνει την καλή οικονομική 
κατάσταση, τη χαμηλή ανεργία και τους δυναμικά 
αυξανόμενους μισθούς ως  λόγους αύξησης του 
αριθμού των εύπορων Πολωνών. Η εκτιμώμενη 
αξία της αγοράς ειδών πολυτελείας  το 2019 μπορεί 
να ανέρχεται σε πάνω από 25 δισεκατομμύρια PLN, 
αύξηση 5,4% σε σύγκριση με το 2018. Η έκθεση 
προβλέπει επίσης ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, η 
πολωνική αγορά ειδών πολυτελείας θα υπερβεί 
πιθανώς τα 38 δισεκατομμύρια PLN (8,87 δις 
ευρώ). Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το 
μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς πολυτελών ειδών 
στην Πολωνία ήταν πολυτελή και premium 
αυτοκίνητα, ακολουθούμενα από το τμήμα ειδών 
ένδυσης και αξεσουάρ. Με τη σειρά του, ο 
ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας ήταν οι 
υπηρεσίες ξενοδοχείων και spa. Τα πολυτελή 
τμήματα αλκοολούχων και κοσμημάτων 
παρουσίασαν επίσης δυναμική ανάπτυξη.  

Ηλεκτρικές μπαταρίες 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) χορήγησε μακροπρόθεσμο 
δάνειο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ στην 
εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών μπαταριών 
αυτοκινήτων LG Chem για να στηρίξει την 
κατασκευή εργοστασίου μπαταριών στο Wroclaw, 
στη νοτιοδυτική Πολωνία.. Η συνολική αξία της 
επένδυσης ανέρχεται σε 2,8 δισ. Ευρώ. Όταν 
ολοκληρωθεί το 2022, το εργοστάσιο αναμένεται 
να έχει παραγωγική ικανότητα περίπου 65-70 GWh 
ετησίως. Το δάνειο θα επιτρέψει στην εταιρεία να 
προμηθεύει μπαταρίες σε έως 1 εκατομμύριο 
ηλεκτρικά οχήματα ετησίως, με αποτέλεσμα τη 
μείωση πάνω από 1 εκατομμύριο τόνων εκπομπών 
CO2 ανά έτος. Η τράπεζα ανέφερε στην ιστοσελίδα 
της ότι το εργοστάσιο στο Wroclaw σχεδιάζει να 
προσλάβει επιπλέον 1.000 ειδικευμένους 
υπαλλήλους μέχρι το 2022.  

Επενδύσεις σε start-ups 
Εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου επενδύουν 
πάνω από 232 εκατ. Ευρώ σε STARTUPS το 2019 Ο 
πρόεδρος του Πολωνικού Ταμείου Ανάπτυξης 
Polish Development Fund  (PFR), Pawel Borys, 
δήλωσε ότι τα κεφάλαια Venture Capital (VC) 
τετραπλασίασαν τις επένδυσεις  τους στις 

πολωνικές startups τα τελευταία  δύο έτη άνω του 
1 δισεκατομμυρίου PLN (232 εκατομμύρια ευρώ) 
φέτος. Έχουν  δημιουργηθεί 29 ταμεία (funds)  
που επενδύουν σε νέες, καινοτόμες εταιρείες. 
Σημείωσε ότι τα στοιχεία από το τρίτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους δείχνουν ότι τα κεφάλαια αυτά 
έχουν επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο PLN 
σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Δανεισμός νέων 
Πάνω από 600.000 νέοι Πολωνοί ηλικίας μεταξύ 
18 και 24 ετών καταφεύγουν σε δανεισμό. Το 
65,5% του δανεισμού έχει τη μορφή μετρητών και 
δόσεων σύμφωνα με  το Bureau of Credit 
Information (BIK)  Ο μέσος νέος δανειολήπτης έχει 
λάβει δάνεια ύψους 12.925 PLN (2.955 ευρώ) και 
οι νέοι στην Πολωνία χρησιμοποιούν διάφορες 
μορφές δανεισμού ανάλογα με την ηλικία και τις 
ανάγκες τους. Το BIK ανέφερε ότι η συνολική αξία 
των δανείων που έλαβαν οι Πολωνοί ανήλθε σε 
10,84 δισ. PLN (2,47 δισ. Ευρώ) κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 και το οφειλόμενο υπόλοιπο 
ανέρχεται σε 8,61 δισ. PLN (1,96 δισ. Ευρώ).Το 
μερίδιο των νέων στο πιστωτικό μίγμα είναι 1,3%, 
ενώ το μερίδιο της αξίας του χρέους τους είναι 
4%. Σύμφωνα με το BIK, τα στεγαστικά δάνεια 
αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού 
χρέους των νέων. "Το μέσο στεγαστικό δάνειο 
είναι της τάξεως των 197.000 PLN (45.048 ευρώ).  

Ενέργεια – Περιβάλλον 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  
Σύμφωνα με το  Υπουργείο Ενέργειας  το 
αναθεωρημένο σχέδιο της Πολωνικής 
Ενεργειακής Πολιτικής (PEP) μέχρι το 2040 
προβλέπει ότι  ο μετασχηματισμός του τομέα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα κοστίσει 140 
δισ. Ευρώ και θα μειώσει τις εκπομπές κατά 45 
τοις εκατό. "Το έργο PEP 2040 είναι μια 
στρατηγική για την εξασφάλιση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Πολωνίας στο μέλλον", δήλωσε ο 
υπουργός Ενέργειας κ. Krzysztof Tchorzewski. Ο 
υπουργός σημείωσε ότι η νέα έκδοση λαμβάνει 
υπόψη πολλά από τα ανακοινωθέντα σχόλια και η 
προτεραιότητά του είναι να διατηρηθεί ο 
εξελικτικός χαρακτήρας του μετασχηματισμού του 
πολωνικού ενεργειακού τομέα, ώστε να 
λειτουργεί με ασφάλεια για τους ανθρώπους και 
την οικονομία. 
Η πιο σημαντική αλλαγή στο σχέδιο είναι η 
ένδειξη ότι το μερίδιο στόχου των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας για το 2030 - αντί για το 21% 
όπως στην προηγούμενη έκδοση - μπορεί να 
φθάσει το εύρος 21-23%. Το ανώτερο άκρο της 
κλίμακας θα μπορούσε να επιτευχθεί με την 
προϋπόθεση της εξασφάλισης πρόσθετων 
κονδυλίων της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων 
κονδυλίων για την δίκαιη μετάβαση. Το μερίδιο του 
άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 
2030 μπορεί να φθάσει το όριο των 50-60%, 
ανάλογα με τη χρηματοδότηση που προορίζεται για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν υπάρχουν 
άκαμπτοι στόχοι για το 2040, αλλά μάλλον 
προβλέψεις. Ένα ποσοστό 28,5% προβλέπεται για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 8 MW ισχύος 
από αιολικούς ανεμογεννητριών. Η υλοποίηση 
ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η 
δημιουργία ενός φορέα παροχής πληροφοριών για 
την αγορά και η δημιουργία των συνθηκών 
λειτουργίας του Διαδικτύου των πραγμάτων 
θεωρούνται όλοι στρατηγικοί στόχοι στο PEP. Ένας 
άλλος στρατηγικός τομέας είναι η διασφάλιση των 
ρυθμιστικών και συναλλακτικών συνθηκών για την 
κατασκευή ενός περιφερειακού κέντρου 
μεταφοράς και εμπορίας φυσικού αερίου. Στο 
σχέδιο, η κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής θα ξεκινήσει το 2024 με την 
περαιτέρω έναρξη λειτουργίας των μονάδων κατά 
τα έτη 2033-43. Το σχέδιο PEP συμπληρώθηκε με 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία 
παρουσιάζει επίσης μια σειρά προβλέψεων για τον 
τομέα των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλέψεων για την εγκατάσταση φορτιστών 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Εξόρυξη λιθάνθρακα 
Τα ορυχεία της Πολωνίας θα παράγουν έως και 60 
εκατομμύρια τόνους λιθάνθρακα το 2020, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικών Πόρων. Κατά  
την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), η εξόρυξη 
λιθάνθρακα στην Πολωνία ανήλθε σε 61,86 εκατ. 
τόνους το 2019, έναντι 65,5 εκατ. τόνων που είχαν 
αρχικά προγραμματιστεί. Η εξόρυξη λιγνίτη θα 
πρέπει να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια τόνους 
φέτος, δήλωσε επίσης το Υπουργείο. Σύμφωνα με 
την GUS, η πολωνική εξόρυξη λιγνίτη ανήλθε σε 
50,3 εκατομμύρια τόνους το 2019, έναντι 60,0 
εκατομμυρίων τόνων που σχεδιάστηκαν αρχικά. 

Αύξηση φωτοβολταϊκών 
Ο υπουργός κλίματος κ. Michal Kurtyka δήλωσε ότι 
κατά το τελευταίο έτος η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά στην Πολωνία 
αυξήθηκε κατά 175% από 490 MW σε 1.299 MW. 

Υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο προγράμματος θα 
είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση 200.000 
φωτοβολταϊκών μικρο-εγκαταστάσεων, οι οποίες 
θα παράγουν 1 TWh πράσινης ενέργειας. Η 
συγχρηματοδότηση που προσφέρει το ταμείο θα 
είναι πιθανό να φθάσει τα 600 εκατ. PLN (141,8 
εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
έκδοσης του έργου, η οποία έληξε τον Δεκέμβριο, 
το ταμείο χορήγησε επιδοτήσεις ύψους 131,9 
εκατ. PLN (31,2 εκατ. Ευρώ), γεγονός που 
επέτρεψε την εκκίνηση πάνω από 27.000 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το ταμείο 
μπορεί να συγχρηματοδοτήσει μέχρι 50% μια 
εγκατάσταση που παράγει από δύο έως 10 kW ή 
μέχρι 5.000 PLN (περίπου 1.180 ευρώ). 

Αιολικά Πάρκα 
Ο Πολωνικός Ενεργειακός Όμιλος (PGE) υπέγραψε 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δάνειο 
ύψους 272,5 εκατ. PLN (περίπου 64 εκατ. Ευρώ) 
με σκοπό τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων 
αιολικών πάρκων στην ακτή της Βαλτικής στην 
Πολωνία. Τα νέα αιολικά πάρκα που ονομάζονται 
Starza, Rybice και Karnice II (που σχηματίζουν από 
κοινού το έργο Klaster) θα έχουν συνδυασμένη 
εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 97 MW. Η συμφωνία 
προβλέπει τη συγχρηματοδότηση του έργου 
κατασκευής αιολικών πάρκων στην ξηρά που θα 
υλοποιηθεί από την PGE Energia Odnawialna - 
εταιρεία του Ομίλου PGE με αντικείμενο τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΕΤΕ θα παράσχει 
στην PGE πιστωτικό όριο 17 ετών και για ποσό 
που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κόστους 
του έργου. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη 
χρηματοδότηση έργων τα οποία είναι 100% 
επιλέξιμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΤΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην 
παραγωγή ισχύος της χώρας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας το 2030. Το πρώτο αιολικό πάρκο 
1 GW στην ακτή της Βαλτικής πρόκειται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2026 και το offshore έργο 
είναι να παράσχει επιπλέον δυναμικότητα 1,5 GW 
έως το 2030. Το έτος αυτό είναι επίσης η 
προβλεπόμενη προθεσμία για τη διάθεση μέχρι 
και 2,5 GW από φωτοβολταϊκά, Ο κ. Henryk 
Baranowski, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της PGE, δήλωσε ότι οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για την κατασκευή του 
συγκροτήματος αιολικών πάρκων Klaster 
εκτιμώνται σε 545 εκατ. PLN (περίπου 128,2 εκατ. 
Ευρώ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου, των 
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αιολικών πάρκων που εκμεταλλεύεται η PGE θα 
αυξηθεί κατά 18% σε περίπου 650 MW. 

Ενεργειακό δίκτυο 
Η ΤAURON επενδύει πάνω από 395 εκατ. Ευρώ σε 
υποδομές δικτύου.  Ο ενεργειακός όμιλος Tauron, 
προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπου 5,6 
εκατ. πελάτες στη νότια Πολωνία, έχει διαθέσει 
πάνω από 1,7 δισ. PLN (395 εκατ. Ευρώ) για 
επενδύσεις φέτος στους τομείς του 
εκσυγχρονισμού, και την ενεργειακή υποδομή. Η 
εταιρεία Tauron είναι ο μεγαλύτερος διανομέας 
ενέργειας στη χώρα. Οι επενδύσεις του 
περασμένου έτους που σχετίζονται με τον 
εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του ενεργειακού 
δικτύου και συνδέουν 63.000 νέους πελάτες με 
κόστος 1.1 δισ. PLN (256 εκατ. Ευρώ), ενώ οι 
δαπάνες του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε 1,7 
δισ. PLN, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.  
Συνολικά, κατά την οικονομική περίοδο 2014-2020, 
η Tauron Dystrybucja υπέγραψε 46 συμβάσεις για 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων της για συνολικό ποσό 195 εκατ. 
PLN (45,4 εκατ. Ευρώ). 
Τα κεφάλαια εξυπηρετούν τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας των αποκαλούμενων ευφυών 
δικτύων, τον περιορισμό των απωλειών, την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη διασφάλιση των 
τεχνικών συνθηκών για νέες συνδέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύνδεσης 
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Επένδυση Toyota  
Το εργοστάσιο της Toyota στην Jelcz-Laskowice, 
νοτιοδυτική Πολωνία, θα ξεκινήσει την παραγωγή 
1,5 κινητήρων Toyota New Global Architecture 
(TNGA) τον Απρίλιο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της 
Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) 
Dariusz Mikolajczak. Ο κινητήρας 1.5 TNGA 
χρησιμοποιείται κυρίως στα υβριδικά συστήματα. 
Πρόσθεσε ότι θα συμπληρώσει τα ηλεκτρικά 
κιβώτια ταχυτήτων που παράγονται στο 
εργοστάσιο της Toyota στο Walbrzych, στη 
νοτιοδυτική Πολωνία. Ο κινητήρας θα 
εγκατασταθεί κυρίως στα μοντέλα Toyota Yaris. 

Επένδυση  General Electric 
Η κοινοπραξία της υπέγραψε σύμβαση με τον  
πολωνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής PGE για την 
κατασκευή δύο μονάδων ισχύος στον 
ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Dolna Odra στη 

βορειοδυτική Πολωνία. Η κοινοπραξία 
περιλαμβάνει τη General Electric Global Services, 
τη General Electric International και την πολωνική 
εταιρεία Polimex Mostosol. Η αξία της σύμβασης 
και των υπηρεσιών ανέρχεται σε 4,73 
δισεκατομμύρια PLN (1,10 δις ευρώ). Η συμφωνία 
αφορά ένα έργο "κλειδί στο χέρι", στο οποίο θα 
κατασκευαστούν δύο μπλοκ φυσικού αερίου- 
ατμού, με μικτή ηλεκτρική ισχύ 683 MWe το 
καθένα, στη μονάδα της Dolna Odra, η οποία 
ανήκει στην PGE. Οι εργασίες πρόκειται να 
ολοκληρωθούν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2023.  

Επένδυση LG Electronics 
 Η Κορεατική εταιρεία LG Electronics θα 
επενδύσει στην περιοχή Wroclaw 320 εκατ. PLN 
(74,7 εκατ. ευρώ), όπου σχεδιάζει να παράγει 
διαχωριστές ασφαλείας που τοποθετούνται σε 
μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται 
σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η εταιρεία σχεδιάζει να 
απασχολήσει επιπλέον 150 εργαζόμενους. Οι 
διαχωριστές θα τοποθετηθούν σε μπαταρίες της 
LG Chem στο εργοστάσιό της κοντά στο Wroclaw. 
Το εργοστάσιο αυτό είναι ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής μπαταριών ιόντων λιθίου για 
ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη. Η LG Chem 
αποφάσισε να επενδύσει 2,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ στο εργοστάσιο σε τρία στάδια. Όταν 
ολοκληρωθεί το 2022 το εργοστάσιο αναμένεται 
να φθάσει σε παραγωγική δυναμικότητα περίπου 
65-70 GWh ετησίως. Αυτό, σύμφωνα με την 
εταιρεία, θα της επιτρέψει να τροφοδοτεί 
μπαταρίες έως 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα 
ετησίως. Η εταιρεία απασχολεί 2.700 άτομα και 
σχεδιάζει να προσλάβει επιπλέον 1.000 
ειδικευμένους υπαλλήλους μέχρι το 2022.  


