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Οικονομικοί Δείκτες 

 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Η Πολωνία 
σημείωσε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ύψους 
240 εκατ. Ευρώ τον Ιούνιο του 2018, μετά από 
πλεόνασμα 42 εκατ. Ευρώ τον Μάιο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας 
(NBP).  
 
Ανεργία. Η πτώση της ανεργίας στην Πολωνία το 
τελευταίο εξάμηνο αρχίζει να επιβραδύνεται, 
ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομικών κα Teresa 
Czerwińska. Η μείωση των ποσοστών ανεργίας 
ωφελείται στην εποχιακή απασχόληση την άνοιξη 
και το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής η 
ανεργία τον Ιούλιο κινούνταν στο 5,9%, 
αμετάβλητη από τον Ιούνιο και μειωμένη κατά 
1,1% σε ετήσια βάση. 
 
Πληθωρισμός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας (NBP) ο βασικός 
πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων και της 
ενέργειας ανήλθε σε 0,6% ετησίως τον Ιούλιο του 
2018 ενώ σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία (GUS), οι τιμές των καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,0% 
ετησίως τον Ιούλιο. 
 
Αύξηση ΑΕΠ. Η πολωνική οικονομία αυξήθηκε κατά 
5,1% ετησίως το δεύτερο τρίμηνο του 2018, 
σύμφωνα με την προηγούμενη προκαταρκτική 
εκτίμηση, όπως ανακοίνωσε η κεντρική στατιστική 
υπηρεσία (GUS) την Παρασκευή. Τα στοιχεία του 
GUS έδειξαν επίσης άνοδο του δείκτη Q2 κατά 
4,5%, αύξηση της ατομικής κατανάλωσης κατά 
4,9% και  αύξηση της ετήσια εγχώρια ζήτηση κατά 
4,8%. 
 
Εξωτερικό Εμπόριο. Το έλλειμμα εξωτερικού 
εμπορίου της Πολωνίας ανήλθε σε 1,6 δισ. Ευρώ 
μετά τον Ιούλιο του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (GUS). Οι 
εξαγωγές ανήλθαν σε 125,7 δισ. Ευρώ και 
αυξήθηκαν κατά 6,5% ετησίως, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 8,7% ετησίως σε 127,3 δισ. Ευρώ. 
Μετά τον Ιούνιο του 2018, το έλλειμμα εξωτερικού 
εμπορίου της Πολωνίας ανήλθε σε 1,2 δισ. Ευρώ. 
 
Βιομηχανία Μεταποίησης. Οι οικονομικοί δείκτες 
για τη μεταποιητική βιομηχανία της Πολωνίας 

αυξήθηκαν τον Ιούλιο. Ο γενικός δείκτης 
επιχειρηματικού κλίματος IRG IND για τη 
μεταποιητική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,3 
μονάδες σε 1,5 μονάδες μέσα σε ένα μήνα και 
αυξήθηκε κατά 6,2 μονάδες σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. 
 

Πολωνική Οικονομία 

 

Επιδοτήσεις ΕΕ. Η Πολωνία θα λάβει σχεδόν 505 
εκατ. PLN (118 εκατ. Ευρώ) από κονδύλια της ΕΕ 
για επενδύσεις που θα αφορούν στον τομέα των 
οδικών μεταφορών και την ναυτιλία. Η Γενική 
Διεύθυνση Εθνικών Οδών (GDDKiA) θα λάβει 
περίπου 488 εκατ. PLN (114 εκατ. Ευρώ) για έργα 
που θα αφορούν την κατασκευή της 
παρακαμπτήριας οδού Szczecinek μήκους 12 
χιλιομέτρων στη βορειοδυτική Πολωνία και της 
εθνικής οδού S17 Warsaw – Garwolin μήκους 6 
χιλιομέτρων. Το τμήμα αυτό εξυπηρετεί τις 
ανατολικές περιοχές της χώρας και συνδέεται με 
το σχέδιο της Via Carpathia. Το Υπουργείο 
Εσωτερικής Ναυσιπλοϊας στο Szczecin θα λάβει 17 
εκατ. PLN (4 εκατ. Ευρώ) για την επέκταση του 
River Information System στον ποταμό Lower 
Odra. Η χρηματοδότηση και των τριών 
επενδύσεων προέρχεται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Υποδομές και Περιβάλλον 2014-2020. 
 

Δημοσιονομική πολιτική. Το δημοσιονομικό 
πλεόνασμα της Πολωνίας μετά τον Ιούνιο του 
2018 ανήλθε σε 9,5 δισ. PLN (2,21 δισ. Ευρώ), 
σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών. Τα έσοδα του προϋπολογισμού 
μετά τον Ιούνιο ανήλθαν σε 182 δισεκατομμύρια 
PLN (42,38 δισεκατομμύρια ευρώ), με δαπάνες 
ύψους 172,5 δισεκατομμυρίων PLN (40,17 
δισεκατομμύρια ευρώ). Τα έσοδα από τον ΦΠΑ 
τον Ιούνιο ήταν 4,5% υψηλότερα σε ετήσια βάση, 
ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος 
αυξήθηκαν κατά 16,0% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα 
από τη φορολόγηση επιχειρήσεων αυξήθηκαν 
κατά 18,1%. Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης και τον φόρο επί των τυχερών 
παιχνιδιών αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση. 
Τα φορολογικά έσοδα από ορισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν 3,7% 
υψηλότερα σε σχέση με τo προηγούμενο έτος. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2018, τα 
έσοδα του τρέχοντος έτους θα φθάσουν τα 355,7 
δισεκατομμύρια PLN (81,65 δισεκατομμύρια 
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ευρώ) ενώ οι δαπάνες θα ανέλθουν σε 397,2 
δισεκατομμύρια PLN (91,17 δισεκατομμύρια ευρώ).  
 

Επενδύσεις. Η Πολωνία θα προσπαθήσει να 
αυξήσει της επενδύσεις στην χώρα μέσω της 
αξιοποίησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι 
επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,5% ετησίως, σε 
σύγκριση με 8,1% το πρώτο τρίμηνο. Για το σύνολο 
του 2018, αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,1% και 
κατά 8,4% το 2019, σύμφωνα με το προσχέδιο 
προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το επόμενο 
έτος. 
 

Ναυπηγικός τομέας. Η κυβέρνηση της Πολωνίας 

ανακοίνωσε την κατάρτιση σχεδίου που αφορά 

στην ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας και την 

ευρύτερη ναυτιλιακή οικονομία. Το σχέδιο θα 

επιτευχθεί με την ανάληψη έργων που θα αφορούν 

την ανοικοδόμηση του ναυπηγείου του Γκντανσκ με 

σκοπό την κατασκευή πλοίων και την εξαγορά της 

εταιρίας GSG που παράγει πύργους για αιολικά 

πάρκα. Η ανάληψη του Ναυπηγείου του Γκντανσκ 

και των αιολικών πύργων της GSG αποτελεί μέρος 

ενός μεγάλου έργου ελπίζοντας ότι η ναυτιλιακή 

οικονομία και η εσωτερική ναυσιπλοΐα θα 

καταστούν ταχύτατα αναπτυσσόμενοι τομείς της 

πολωνικής βιομηχανίας 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις – Κορέα.  Σύμφωνα με 
την Πολωνική Υπηρεσία Επενδύσεων και Εμπορίου 
(PAIH) επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με 
εταίρους από τη Νότια Κορέα έχουν τη μεγαλύτερη 
αξία (σχεδόν 1,9 δισ. Ευρώ), ακολουθούμενη από 
εκείνες με την Κίνα και τη Γερμανία. Οι 
Νοτιοκορεάτες επενδυτές κατέκτησαν την 
κορυφαία θέση κυρίως χάρη στο μεγάλο έργο της 
κατασκευής του εργοστασίου μπαταριών ιόντων 
λιθίου της LG Chem. Η νοτιοκορεατική εταιρεία θα 
επενδύσει συνολικά σχεδόν 1,3 δισ. Ευρώ στο 
εργοστάσιο. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις 
επενδύσεις της Νότιας Κορέας, 
συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου LG Chem, 
είναι στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Οι 
επενδύσεις αυτές θα καταστήσουν την Πολωνία 
ηγέτη στον συγκεκριμένο κλάδο. 
  
 

Χρηματοδότηση ΕΕ.  Η Πολωνία κατέχει την 
πέμπτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά στην 
απορρόφηση κονδυλίων του σχεδίου Juncker της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισήμανε το 
Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Το 
πρόγραμμα των 650 εκατομμυρίων ευρώ θα 
χρηματοδοτήσει δημόσια και ιδιωτικά έργα με 
έδρα την ΕΕ, τα οποία αποσκοπούν "στην 
επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ, όπως η 
αειφόρος ανάπτυξη, η επιστημονική αριστεία και 
η κοινωνική ενσωμάτωση". Όσον αφορά το σχέδιο 
Juncker, από τα τέλη Αυγούστου η Πολωνία είχε 
υπογράψει πάνω από 12.700 συμβάσεις ύψους 
15,5 δισεκατομμυρίων PLN (3,6 δισεκατομμύρια 
ευρώ), για έργα ύψους 44 δισεκατομμυρίων PLN 
(10,2 δισεκατομμύρια ευρώ). Αυτές οι επενδύσεις 
περιλαμβάνουν την κατασκευή περιφερειακής 
οδού στην Κρακοβία, μια νέα εγκατάσταση για το 
ιατρικό πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και νέα έργα 
από εταιρείες όπως ο παρασκευαστής τροφίμων 
Maspex ή ο προμηθευτής ενέργειας Tauron. 
 

Ινδοί εργάτες στην Πολωνία.  Έως 25.000 
άνθρωποι περιμένουν πολωνικές βίζες εργασίας 
στην πρεσβεία στο Νέο Δελχί της Ινδίας καθώς και 
άνθρωποι από το Νεπάλ και το Μπαγκλαντές που 
περιμένουν να έρθουν στην Πολωνία για εργασία. 
Πρόκειται για εργαζομένους που έχουν ήδη προ-
επιλεγεί από πολωνικές εταιρείες. Η αυξημένη 
ζήτηση για Πολωνικές βίζες έχει ως αποτέλεσμα 
και την αύξηση των διαφόρων μορφών απάτης 
καθώς κερδοσκόποι προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να κερδίσουν 
από την μεταπώληση των θεωρήσεων.  
 

Ενισχύσεις για ξηρασία.  Η φετινή κρατική 
ενίσχυση στους αγρότες που πλήγησαν από την 
ξηρασία θα ανέλθει στα 1,5 δισεκατομμύρια PLN 
(350 εκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με 
ανακοίνωση της κυβέρνησης. Οι κρατικές 
ενισχύσεις θα χορηγηθούν σε αγρότες με ζημιές 
ξηρασίας άνω του 70% οι οποίοι θα λάβουν 1000 
PLN (232,1 ευρώ) ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης 
γης. Το Υπουργείο Γεωργίας ανέφερε ότι η φετινή 
ζημία της ξηρασίας ξεπέρασε τα 3,6 
δισεκατομμύρια PLN (840 εκατομμύρια ευρώ), με 
πάνω από 130.000 εκμεταλλεύσεις να πλήττονται. 
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Ενέργεια – Περιβάλλον 

 

Αγωγός φ.α. Baltic Pipe η ΕΕ υποστηρίζει το σχέδιο 
αγωγού φυσικού αερίου  BalticPipe που θα ξεκινάει 
από την Νορβηγία και θα καταλήγει στις Πολωνικές 
ακτές καθώς αυξάνει την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και συνάδει με την 
πολιτική της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών 
CO2. Το BalticPipe είναι ένα έργο στρατηγικής 
υποδομής, με κύριο στόχο την αύξηση της 
διαφοροποίησης των προμηθειών, την ενοποίηση 
της αγοράς αερίου, την ομαλότερη τιμολόγηση και 
την εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
κυρίως στην Πολωνία και τη Δανία, αλλά και στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή 
της Βαλτικής Θάλασσας. Οι πρώτες παραδόσεις 
φ.α. προγραμματίζονται για το φθινόπωρο του 
2022. Ο αγωγός προορίζεται για εκμετάλλευση για 
50 χρόνια. 
 
Αύξηση χωρητικότητας του σταθμού LNG. Η  π/ 
κυβέρνηση αυξάνει τη χωρητικότητα του σταθμού 
επαναεριοποίησης φυσικού αερίου του Świnoujście 
και η κρατική εταιρεία φ.α. PGNiG υπέγραψε 
συμβόλαιο μεταφοράς ποσοτήτων LNG από τις 
ΗΠΑ. Στόχος της κυβέρνησης ήταν η εξασφάλιση 
ποσοτήτων και η διαφοροποίηση των πηγών 
κυρίων από ΗΠΑ και Νορβηγία και μέσο προς 
επίτευξη του στόχου θεωρείται η αύξηση της 
χωρητικότητας από 5 bcm σε 7 bcm. Η PGNiG 
ανακοίνωσε την υπογραφή δύο μακροχρόνιων 
συμβολαίων μεταφοράς LNG με τις αμερικανικές 
Venture Global Calcasieu Pass και enture Global 
Plaquemines LNG. Κάθε συμβόλαιο προβλέπει την 
αγορά περίπου 1,35 bcm ετησίως με δυνατότητα 
επαναπώλησης του σε διεθνείς αγορές. Ο Δ.Σ της 
PGNiG κ. Woźniak δήλωσε πως το αμερικανικό LNG 
είναι “τουλάχιστον 20% φθηνότερο” από το ρωσικό 
φ.α. Χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Το 
τρέχον συμβόλαιο με την Gazprom λήγει το 2022.  
 
Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

Pekao Microsoft εμπορική συνεργασία.  Η 
Πολωνική Τράπεζα Pekao και η Microsoft 
ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας  στο 28ο 
Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην 
Krynica. Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε νέα 
ψηφιακά προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Pekao μέσω της 
συνεργασίας αυτής ευελπιστεί να μπορέσει να 

χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που κατέχει σε 
μεγαλύτερο βαθμό για να προσαρμόσει καλύτερα 
την προσφορά της στους πελάτες με σκοπό την 
αύξηση της παραγωγικότητας. 
 
Επένδυση Michelin. Η εταιρία κατασκευής 
γαλλικών ελαστικών Michelin θα αυξήσει το 
μέγεθος της παραγωγής της και θα κατασκευάσει 
μια νέα μονάδα στο εργοστάσιό της στο Olsztyn 
.Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 
56 εκατ. PLN (12,9 εκατ. Ευρώ). Η νέα επένδυση 
θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξήση του επίπεδου 
εργονομίας καθώς και τη διαδικασία 
αυτοματισμού. Η επένδυση, ύψους 56 
εκατομμυρίων PLN, περιλαμβάνει την κατασκευή 
μονάδας με έκταση 3.500 τ.μ. και τη 
συναρμολόγηση νέων γραμμών παραγωγής. Η 
Michelin ξεκίνησε επίσης εργασίες για την 
κατασκευή νέας μονάδας θέρμανσης στο 
εργοστάσιο του Olsztyn. Το κόστος του έργου 
υπολογίζεται σε 210 εκατ. PLN (48,7 εκατ. Ευρώ). 
Το εργοστάσιο του Olsztyn είναι το μεγαλύτερο 
εργοστάσιο ελαστικών στην Πολωνία και ένα από 
τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα στον κόσμο. Η 
εταιρεία απασχολεί περίπου 5.000 άτομα. 
 
Επένδυση Schaeffler.  Η αυτοκινητοβιομηχανία 
Schaeffler ανακοίνωσε την επένδυση που αφορά 
την κατασκευή ενός κέντρου επιχειρήσεων και 
υπηρεσιών στο Wroclaw. Σύμφωνα με το 
δημοτικό γραφείο στην εταιρία  θα 
απασχοληθούν περίπου 800 εργαζόμενοι. Ο 
όμιλος Schaeffler είναι ένας παγκόσμιος 
προμηθευτής αυτοκινήτων και βιομηχανικών 
προϊόντων οπού  απασχολεί περίπου 92.000 
εργαζόμενους. Κατά το οικονομικό έτος 2017 είχε 
έσοδα 14 δις. Ευρώ. 
 


