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Οικονομικοί Δείκτες 

 
Πορεία Q1 προβλέψεις 
Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Στατιστική Υπηρεσία της 
Πολωνίας  δημοσίευσε στοιχεία για τη δυναμική 
του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Η αύξηση 
ήταν 3,2% ετησίως έναντι 3,9% ετησίως το τρίτο 
τρίμηνο. Η αύξηση αποδείχθηκε ελαφρώς 
καλύτερη από ό,τι παρουσιάζεται στα 
προκαταρκτικά δεδομένα.  
 
Οι προβλέψεις για τα επόμενα τρίμηνα έχουν 
αλλάξει ριζικά λόγω των όλων και πιο σοβαρών 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Λαμβάνουν υπόψη τις απαγορεύσεις πώλησης 
υπηρεσιών και εμπορικών δραστηριοτήτων στη 
χώρα και τη μείωση της ζήτησης σε δραστηριότητες 
που μπορούν μεν επίσημα να λειτουργήσουν 
ωστόσο παρουσιάζουν μειωμένη ζήτηση. Η 
απότομη πτώση της ζήτησης για προϊόντα που 
εξάγονται από την Πολωνία θα έχει ιδιαίτερο 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ήδη το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 (Μάρτιος) ο αντίκτυπος 
των αλλαγών στην οικονομία είναι ορατός. Το 
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο θα υπάρξει μείωση 
του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Το τέταρτο τρίμηνο θα 
πρέπει να είναι θετικότερο. Σε ολόκληρο το 2020, 
το πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,2%. Η 
ανάπτυξη το 2021 μπορεί να αποδειχθεί υψηλή και 
να υπερβεί το 5%. Το σχόλιο βασίζεται σε 
προβλέψεις  του Κεντρικού Επιμελητηρίου.  
 
 
 
Πληθωρισμός  
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο 
πληθωρισμός κορυφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 
2020. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2019 και 
κατά 0,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2019, 
ανέφερε η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS). Η 
αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού θα 
υποστηριχθεί από την πτώση των τιμών του 
πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές και τις σχετικές 
χαμηλότερες τιμές των καυσίμων στην Πολωνία. 

 

 

 

Πολωνική Οικονομία 
 

Ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Α. Duda και ο 
Πρωθυπουργός κ. Μ. Morawiecki ανακοίνωσαν 
οικονομικό πακέτο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της πανδημίας από τον ιό COVID-19 
το οποίο προορίζεται για την προστασία των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Η δέσμη 
αποτελείται από πέντε ισόποσα τμήματα 
συνολικού ύψους 212 δισ. PLN (47,31 δισ. Ευρώ) 
και είναι ανεξάρτητη από πόρους ΕΕ. Το πακέτο 
μέτρων ονομάζεται “Οικονομική και κοινωνική 
ασπίδα για την ασφάλεια των εταιρειών και των 
εργαζομένων έναντι της πανδημίας του ιού 
COVID-19”.  
 
 Το πακέτο περιλαμβάνει πληρωμές μισθών 

για όσους αδυνατούν να εργαστούν για 
διάφορους λόγους. Οι επιχειρήσεις θα 
επωφεληθούν από ετεροχρονισμό των 
πληρωμών κοινωνικής ασφάλισης, τις οποίες 
θα μπορούν επίσης να καταβάλλουν σε 
δόσεις. 

 
 Η Κρατική Τράπεζα της Πολωνίας BGK θα 

αυξήσει τις εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις στο 
80% της αξίας του δανείου, ενώ η Εθνική 
Τράπεζα της Πολωνίας και η Αρχή 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας θα λάβουν 
μέτρα για την προστασία του Πολωνικού 
τραπεζικού συστήματος. 

 
 Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η Κυβέρνηση 

θα βοηθήσει τους εργοδότες να καλύψουν το 
40% των μισθών των εργαζομένων τους, μέχρι 
το επίπεδο του μέσου μισθού, ενώ ο 
εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει το 
ισόποσο. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις 
συγκεκριμένων καθηκόντων, καθώς και 
αυτοαπασχολούμενοι, δύνανται να 
εισπράξουν το 80% του ελάχιστου μισθού, το 
οποίο σήμερα ανέρχεται σε  2.600 PLN (577 
ευρώ), προ φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι εταιρείες θα λάβουν επίσης 
εγγυήσεις δανείων, στήριξη ρευστότητας και 
μικροδάνεια τάξεως μέχρι 5.000 PLN (1.110 
ευρώ). 

 
 Θα δημιουργηθεί επενδυτικό κεφάλαιο 

ύψους τουλάχιστον 30 δισ. PLN (6,66 δισ. 
Ευρώ), ανεξάρτητα από τα κονδύλια της ΕΕ. 
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Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για δημόσιες 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων του 
επαρχιακού οδικού δικτύου, της 
ψηφιοποίησης, του εκσυγχρονισμού των 
σχολείων και της ενεργειακής μετάβασης. Το 
πακέτο θα ενισχύσει επίσης τις επενδύσεις 
στην υγειονομική περίθαλψη. 

 
 Θα διατεθούν 7,5 δισεκατομμύρια PLN (1,67 

δις Ευρώ) για τη στήριξη της υγειονομικής 
περίθαλψης, την οργάνωση νοσοκομείων 
μολυσματικών νοσημάτων και για ιατρικό 
εξοπλισμό. Το πακέτο προνοεί για την 
καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.  

 
 Οι άδειες εργασίας για αλλοδαπούς θα 

επεκταθούν προκειμένου για να βοηθήσουν τις 
Πολωνικές εταιρείες στην αντιμετώπιση της 
έλλειψης προσωπικού.  

 
Το πακέτο των 212 δισ. PLN περιλαμβάνει 
συνιστώσα μετρητοίς, ύψους 66 δισ. PLN 
(14,66 δισ. Ευρώ), συνιστώσα ρευστότητας 
ύψους 74,5 δισ. PLN (16,56 δισ. Ευρώ) και 
συνιστώσα ρευστότητας κεντρικής τράπεζας 
ύψους 70 δισ. PLN (15,56 δισ. Ευρώ). 
 

Το πρώτο τμήμα του πακέτου (ασφάλεια 
εργαζομένων) ανέρχεται σε 30 δισ. PLN, 
συμπεριλαμβανομένων δαπανών ύψους 23,8 δισ. 
PLN (5,29 δισ. Ευρώ) και 6,2 δισ. PLN (1,38 δισ. 
Ευρώ) σε κεφάλαια ρευστότητας. Οι 
χρηματοπιστωτικές εταιρείες, το δεύτερο τμήμα, 
αντιπροσωπεύει 73,2 δισ. PLN (16,27 δισ. Ευρώ), εκ 
των οποίων 4,9 δισ. PLN (1,09 δισ. Ευρώ) και 68,3 
δισ. PLN (15,18 ευρώ) σε κεφάλαια ρευστότητας. Οι 
επενδύσεις της υγειονομικής περίθαλψης θα 
ανέλθουν σε 7,5 δισεκατομμύρια PLN (1,67 δισ. 
ευρώ), ενώ η στήριξη για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα θα απαιτήσει 70,3 δισεκατομμύρια PLN 
(15,61 δισ. ευρώ).Οι δημόσιες επενδύσεις, το 
πέμπτο και τελευταίο τμήμα, θα κοστίσει στην 
Πολωνία PLN 30 δισ. 
 
Ο κ. Morawiecki δήλωσε ότι η εισαγωγή του 
πακέτου δεν θα απαιτήσει άμεσες αλλαγές στον 
Προϋπολογισμό. Θα υπάρξουν, ενδεχομένως, 
τροποποιήσεις, οι οποίες, ωστόσο, 
θα ανακοινωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους. Η Πολωνία δεν θα αποφύγει εφέτος 
δημοσιονομικό έλλειμμα, σε αντίθεση με τις 

αρχικές εξαγγελίες περί μηδενικού ελλείμματος  
το 2020. 
 
 
Τομέας παραγωγής φρούτων 
Φορείς του κλάδου παραγωγής φρούτων και 
λαχανικών της Πολωνίας απευθύνθηκαν στον 
πρωθυπουργό για να ζητήσουν βοήθεια όσον 
αφορά στην εισαγωγή και στην πρόσληψη 
απαραίτητης εποχιακής εργασίας, ιδίως από την 
Ουκρανία. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
έχουν πλήξει οικονομικά τόσο τους μεταποιητές 
όσο και τους καλλιεργητές. Οι φορείς  ζήτησαν 
βοήθεια για την απόκτηση αδειών εργασίας 
ειδικά για πολίτες της Ουκρανίας, καθώς και για 
ταχεία και ασφαλή διέλευση συνόρων για 
εποχιακούς εργαζόμενους, οι οποίοι επί του 
παρόντος, δεν είναι σε θέση να εισέλθουν στη 
χώρα λόγω μέτρων κατά του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αγροτικής και 
Οικονομικής Τροφίμων, το 2018 η παραγωγή 
κατεψυγμένων φρούτων στην Πολωνία έφτασε 
λίγο πάνω από 381.000 τόνους, με τον όγκο των 
εξαγωγών σε 350.000 τόνους. Στην περίπτωση των 
κατεψυγμένων λαχανικών, η παραγωγή το 2018 
έφτασε τους 590.000 τόνους με εξαγωγές 479.500 
τόνους. Υποστηρίχθηκε ότι οι εποχιακοί 
εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι, δεδομένου ότι 
ορισμένα φρούτα και λαχανικά είναι επιρρεπή σε 
υπερβολική ωρίμανση, εάν δεν υποστούν 
γρήγορη επεξεργασία, επομένως ο χρόνος μεταξύ 
της συγκομιδής και της κατάψυξης πρέπει να 
περιοριστεί στο ελάχιστο. Ως εκ τούτου, η έλλειψη 
εποχιακών εργαζομένων θα έχει οικονομικό 
αντίκτυπο τόσο στους αγρότες όσο και στις 
εξαγωγές.  
 
Στήριξη τομέα τουρισμού 
Η πολωνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τον 
Πολωνικό Οργανισμό Τουρισμού (POT) προσπαθεί 
να βρει τρόπους στήριξης της τουριστικής 
βιομηχανίας που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την 
κρίση του κορωνοϊού. Μία λύση είναι η 
προσφορά κουποπιών ύψους 1.000 PLN (218 
ευρώ) στους πολίτες. Η υπουργός Ανάπτυξης 
Jadwiga Emilewicz δήλωσε ότι ο τομέας του 
τουρισμού έχει ενταχθεί στο πακέτο μέτρων 
«ασπίδα κατά της κρίσης» υποστηριζόμενος με 
200 δισεκατομμύρια PLN (44 δισεκατομμύρια 
ευρώ).  
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Αγορά εργασίας 
Πάνω από το 50% των Πολωνών επιθυμούν να 
αλλάξουν την εργασία τους, ενώ το 80% των 
εργοδοτών αναμένουν προβλήματα στην εύρεση 
νέων υπαλλήλων, αναφερεται σε πρόσφατη έκθεση 
ο Πολωνικός Φορέας Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 
(PARP). Η έκθεση "Αγορά εργασίας, εκπαίδευση, 
ικανότητες" ανέλυσε την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα 
με την έκθεση, το 39% των Πολωνών είναι ανοιχτό 
σε νέες προτάσεις για απασχόληση, 66% των 
ανθρώπων έχουν κίνητρα να αλλάξουν θέσεις 
εργασίας για υψηλότερα κέρδη, ενώ το 65% είδε 
την αλλαγή εργασίας ως ευκαιρία για προσωπική 
εξέλιξη. Το 39% των Πολωνών θα ήθελαν να βρουν 
μια νέα θέση λόγω της σταθερότητας της 
απασχόλησής τους όπως προβλέπεται από τη 
σύμβαση εργασίας. Οι προσδοκίες των εργοδοτών 
ωστόσο έχουν αλλάξει καθώς το προσόν της  
μεγαλύτερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
εμπειρίας στις εταιρείες χάνει την σημασία του, 
σύμφωνα με την έκθεση. 
 

Εισαγωγές αυτοκινήτων 
Η Πολωνία εισήγαγε 52.268 μεταχειρισμένα 
επιβατικά αυτοκίνητα τον Μάρτιο του 2020, 
μειωμένα κατά 41,5% σε ετήσια βάση. Από την 1η 
Ιανουαρίου, εισήγαγε 424.000 μεταχειρισμένα 
επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 10,6% λιγότερα σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Η μέση 
ηλικία των εισαγόμενων μεταχειρισμένων 
οχημάτων ήταν 11 χρόνια και 6 μήνες. Το 2019, η 
Πολωνία εισήγαγε 1.009.184 μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, κατά 0,59% περισσότερα σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. 
 
Πωλήσεις εφημερίδων 
Οι συνολικές πωλήσεις των ημερήσιων εφημερίδων 
μειώθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το 2019 και κατά 
0,3%, σε 565.300 αντίτυπα, σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με μελέτη της Press 
Distribution Monitoring Union. H εφημερίδα Fakt 
διατήρησε τη θέση της ως η πιο δημοφιλής 
καθημερινή εφημερίδα στην Πολωνία τον 
Ιανουάριο του 2019. Οι μηνιαίες πωλήσεις της 
εφημερίδας, που εκδίδεται από την Axel Springer 
Polska, μειώθηκαν κατά 8,0% σε σύγκριση με το 
2019 και αυξήθηκαν κατά 4,1%,σε 217.900 
αντίτυπα, σε μηνιαία βάση. Το Super Express 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 116.300 αντίτυπα 
τον Ιανουάριο, με αύξηση 0,5% σε σύγκριση με 

πέρυσι και αύξηση 4,0% σε μηνιαία βάση. Οι 
μηνιαίες πωλήσεις της Gazeta Wyborcza, που 
δημοσιεύεται από την Agora, έφτασαν τα 89.800 
αντίγραφα, μειώθηκαν κατά 12,5% από τον 
Δεκέμβριο του 2018 και μειώθηκαν κατά 5,5% σε 
μηνιαία βάση. Οι πωλήσεις της Rzeczpospolita, 
που δημοσιεύεται από την Gremi Media, 
μειώθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια και κατά 7,1% σε 
μηνιαία βάση, σε 39.000 αντίτυπα. Η εφημερίδα 
Dziennik Gazeta Prawna, που εκδίδεται από την 
Infor, πούλησε 38.300 αντίτυπα τον Ιανουάριο, 
μειωμένη κατά 11,4% σε ετήσια βάση και αύξηση 
κατά 7,9% σε μήνα. 
 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδα-Πολωνία 
 

Από την επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2019 ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Πολωνίας 
αυξήθηκε ελαφρά κατά 3,63% και ανήλθε σε € 
1,360 δισ. περίπου.  Η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών ήταν € 503 εκατ., ελαφρά μειωμένη 
από το προηγούμενο έτος κατά  0,06%, ενώ η αξία 
των πολωνικών εξαγωγών ήταν € 856 εκατ. 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5,93 %. Το 
ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό για τη χώρα μας 
και ανήλθε σε € 352,5 εκατ. 

 

Αξία εισαγωγών, εξαγωγών, όγκου εμπορίου και 
διμερούς ισοζυγίου ( Ευρώ) 
Έτος Εισαγωγές   

Ελλάδος από 
Πολωνία 

Εξαγωγές  

Ελλάδος στην 
Πολωνία 

Όγκος 
εμπορίου 

Ισοζύγιο 

2015 532.898.856 356.875.067 889.773.926 -176.023.789 

2016 622.335.665 398.443.937 1.020.779.602 -223.891.728 

2017 771.818.481 457.574.179 1.229.392.660 -314.244.302 

2018 808.217.703 504.005.469 1.312.223.172 -304.212.234 

2019 856.215.940 503.682.597 1.359.898.537 -352.533.343 
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Ενέργεια – Περιβάλλον 
 

Κατασκευή αιολικών πάρκων 
Ο Όμιλος Tauron πρόκειται να κατασκευάσει 
φωτοβολταϊκό πάρκο 5 MW στη θέση του Σταθμού 
Ηλεκτροπαραγωγής Jaworzno, στη Νότια Πολωνία. 
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το 
Περιφερειακό Ταμείο για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των Υδάτων στην 
πόλη Κατοβίτσε. Η σύμβαση με την WFOSiGW 
προβλέπει τη χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
πάρκων ηλιακής ενέργειας με δυνατότητα 
εξαργύρωσης έως και 3 εκατ. PLN (663.000 ευρώ). 
Η επένδυση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2020. Ο Όμιλος Tauron σκοπεύει 
να κατασκευάσει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
στην επικράτειά του σε συνδυασμένη 
χωρητικότητα 75-150 MWp. 
 
Η εταιρεία Innogy Renewables Polska ξεκίνησε την 
κατασκευή ενός αιολικού πάρκου 47,5 MW στη 
Δυτική Πομερανία. Ολόκληρο το έργο πρόκειται να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020. Δεκαεννέα 
αιολικές ηλεκτρογεννήτριες θα παραδοθούν από τη 
Siemens Gamesa. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης 
αιολικό πάρκο 33 MW στη Κάτω Σιλεσία, όπου θα 
λειτουργήσουν τον Ιούνιο έντεκα 
ηλεκτρογεννήτριες, που θα παραδοθούν από την 
Nordex,. Το κόστος των δύο επενδυτικών έργων 
ανέρχεται σε 101 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία 
Innogy διαθέτει οκτώ αιολικά πάρκα στην Πολωνία. 
Η συνολική τους ηλεκτρική ισχύς φτάνει τα 240 
MW 
 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 
 
Η Tesco κλείνει καταστήματα 
Η βρετανική αλυσίδα λιανικής Tesco συνεχίζει να 
κλείνει συστηματικά τα ζημιογόνα καταστήματά 
της και να πωλεί τα περιουσιακά της στοιχεία στην 
Πολωνία. Η εταιρεία ανάπτυξης Echo Investment 
δήλωσε ότι αγοράζει τρία εμπορικά κέντρα από την 
Tesco σε τρεις πόλεις της Πολωνίας, στο δυτικό 
Πόζναν, στο κεντρικό Λοντζ και στη νότια Κρακοβία. 
H αλυσίδα πωλείται «κομμάτι προς κομμάτι», 
επειδή είναι πολύ μεγάλη για πώληση σε έναν 
βιομηχανικό επενδυτή ή σε οποιοδήποτε άλλο 
εμπορικό δίκτυο της χώρας. Ό,τι δεν μπορεί να 

πουληθεί κλείνει. Tο 2019, η Tesco έκλεισε 48 
καταστήματα. Λειτουργεί ακόμα 331 σούπερ 
μάρκετ και hyper market. 
 
 


