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  Βαρσοβία 5 Μαΐου 2021 
       Α.Π.: Φ. 2700/93/ΑΣ 288 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β4 Διεύθυνση 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
- Διπλωματικό  Γραφείο  κ. Υπουργού 
- Διπλωματικό  Γραφείο  κ. Αναπληρωτού Υπουργού 
- Διπλωματικό  Γραφείο  Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως  ΔΟΣ και  Εξωστρέφειας 
- Γραφεία κ.κ. Α΄, Β΄ Γενικών Διευθυντών 
- Α13, Β7, Β8 Διευθύνσεις 
 
Enterprise Greece (μ.η.,  info@eg.gov.gr) 
 
Επιχειρηματικοί Φορείς (μ.η., ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 
 

Ε.Δ.: - Γραφείο κ. Πρέσβυ 
 
 

ΘΕΜΑ: Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας 

 
 

Αποστέλλεται, προς ενημέρωση, Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας μηνός 
Απριλίου 2021. 

 
 
 
             Ο Προϊστάμενος 
 
 

 
      Αναστάσιος Μέμμος 
         Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΣΕΒ / info@sev.org.gr 

 

ΣΒΒΕ / info@sbbe.gr 

 
ΣΕΒΕ / info@seve.gr 

 

ΕΒΕΑ / info@acci.gr 

 

ΕΒΕΘ / root@ebeth.gr 

 

ΕΒΕΠ /  evep@pcci.gr 

 

ΚΕΕ / keeuhcci@uhc.gr 

 

ΠΣΕ / pse@otenet.gr. 

 

HELEXPO / exhibitions@helexpo.gr 

mailto:info@sev.org.gr
mailto:info@seve.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:exhibitions@helexpo.gr
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5/5/2021 
 

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας 
Αριθμός 3 (Απρίλιος) 
 
 

Οικονομία 

• Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

• Οικονομικά μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων 

• Χαλάρωση περιοριστικών μέτρων 

• Βιομηχανική παραγωγή 

• Πληθωρισμός 

• Επιτόκια 

• Απασχόληση 

• Ξένες επενδύσεις 

• Κινεζικές επενδύσεις 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

• Απολιγνιτοποίηση 

• Συνεργασία PGNiG-Naftogaz Group   

Επιχειρηματικές ειδήσεις 

• Φαρμακοβιομηχανία 

• Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

• Χρηματιστήριο, Ισοτιμίες, Ομόλογα 
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Πολωνική Οικονομία 

 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας υπεβλήθη στις 3 Μαΐου στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την δε επόμενη ημέρα 
υπερψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο με 290 ψήφους 
υπέρ, 33 κατά και 133 αποχές. 
 
Προτάσεις επί του Σχεδίου είχε υποβάλει η 
κοινοβουλευτική ομάδα των κομμάτων της 
Αριστεράς, οι οποίες έγιναν αποδεκτές (27/4). 
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις συνίσταντο στη 
δέσμευση τουλάχιστον 30% των πόρων για τις 
περιφερειακές διοικήσεις, €400 εκ. για κλάδους 
που επλήγησαν από τα μέτρα κατά της πανδημίας, 
την κατασκευή 75.000 κατοικιών χαμηλού κόστους 
και την χρηματοδότηση τοπικών νοσοκομείων με 
$1 δισ. Ζητήθηκε, επίσης, η κατάρτιση αναλυτικού 
σχεδίου δαπανών και η θέσπιση οργάνου για την 
επίβλεψη των εκταμιεύσεων. 
 
Σημειώνεται ότι η Πολωνική Συνομοσπονδία 
Εργοδοτών Lewiatan άσκησε έντονη κριτική στο 
Σχεδίου της κυβέρνησης. Επικρίθηκε η τυχαία 
σχεδίαση επενδύσεων, στις οποίες πρωτεύον ρόλος 
ανατίθεται σε κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης, 
θεωρείται ότι δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν οι 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και 
την ορθή δημόσια διαβούλευση κατά την 
κατάρτιση του Σχεδίου. Σύμφωνα με την Lewiatan, 
σε πολλούς τομείς οι μεταρρυθμίσεις είναι τυχαίες 
και ασαφείς, δίχως να συγκροτούν ενιαίο όραμα 
για την ανάπτυξη της Πολωνίας. 
 
Οικονομικά μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο νόμου το οποίο θα 
προβλέπει την ενίσχυση καταστημάτων εντός 
εμπορικών κέντρων. Τα καταστήματα θα 
απολαμβάνουν έκπτωση ενοικίου 80% για το 
διάστημα κατά το οποίο τα εμπορικά κέντρα ήταν 
κλειστά και 50% για τρεις μήνες μετά την 
επαναλειτουργία τους. Επίσης, θα επεκταθεί κατά 
ένα χρόνο η διάρκεια εφαρμογής των τουριστικών 
κουπονιών, τα οποία επιτρέπουν την κάλυψη του 
κόστους διαμονής για παιδιά εντός Πολωνίας. 
 
Το 2020 η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική 
αυτοδιοίκηση δαπάνησαν, συνολικά, PLN 103,25 
δισ. (€22,67 δισ.) για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας, σύμφωνα με την 
Πολωνική Στατιστική Υπηρεσία.  
 
Χαλάρωση περιοριστικών μέτρων 
Βάσει σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομίας, 
ξεκίνησε η λειτουργία των καταστημάτων εντός 
εμπορικών κέντρων από τις 4 Μαΐου, ενώ 
προγραμματίζεται η λειτουργία της εστίασης σε 
εξωτερικούς χώρους από τις 15 τρέχοντος.  
Παραμένει υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής 
προσωπίδας και η τήρηση ορίων αποφυγής 
συνωστισμού (ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά 
μέτρα για καταστήματα έως 100 τ.μ. και 1 / 20 τ.μ. 
για τα μεγαλύτερα. 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε, τον Μάρτιο, 
ετήσια αύξηση 18,9%, ο δε εποχιακά 
προσαρμοσμένος δείκτης κατέδειξε ετήσια 
αύξηση 15,7%. Οι τιμές στη βιομηχανία 
παρουσίασαν ετήσια άνοδο 3,9% και τριμηνιαία 
1,3%. 
 
Πληθωρισμός 
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Απρίλιο 
αυξήθηκε 4,3% σε ετήσια και 0,7% σε μηνιαία 
βάση (έναντι 3,2% και 0,1%, αντίστοιχα, τον 
Μάρτιο). 
 
Επιτόκια 
Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής αποφάσισε 
να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αναφοράς 
αμετάβλητο, σε 0,1%. Το επιτόκιο lombard 
διατηρήθηκε σε 0,5%, το επιτόκιο καταθέσεων σε 
0,0% και το αναπροεξοφλητικό επιτόκιο σε 0,11%. 
 
Απασχόληση 
Τον Μάρτιο η Πολωνία κατέγραψε το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ με 3,1% έναντι μέσου 
όρου 7,3%. Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν 
σε 534.000.  
 
Ξένες επενδύσεις 
Σύμφωνα με την έκδοση των Financial Times “fDi 
Magazine”, η Πολωνία καταλαμβάνει την τρίτη 
θέση παγκοσμίως στην προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, τον Φεβρουάριο, μετά τις ΗΠΑ και 
την Ισπανία, με 30 εταιρείες να ανακοινώνουν 
επενδύσεις ύψους $1,2 δισ. Με βάση στοιχεία του 
Πολωνικού Οργανισμού Προσέλκυσης 
Επενδύσεων (PAIH), περίπου 200 επενδυτικά 
σχέδια ξένων εταιρειών είναι υπό επεξεργασία, 
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συνολικής αξίας €8 δισ. (ετήσια αύξηση 5%). Οι 
επενδύσεις εντοπίζονται κυρίως στους τομείς των 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και τεχνολογίας 
ηλεκτροκίνησης, προέρχονται δε, ως επί τω 
πλείστον, από τη Γερμανία, τη Ν. Κορέα, την 
Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. 
 
Κινεζικές επενδύσεις 
Το 2020 η Πολωνία προσέλκυσε κινεζικές 
επενδύσεις ύψους $1 δισ., εκ των συνολικά $7,5 
δισ. που επενδύθηκαν στην Ευρώπη (ετήσια 
μείωση 44%), υστερώντας μόνον της Γερμανίας και 
της Γαλλίας, σύμφωνα με μελέτη του κρατικού 
κέντρου οικονομικών ερευνών Polish Economic 
Institute. Η πλειονότητα των κινεζικών επενδύσεων 
σχετίζονται με την κατασκευή δύο κέντρων 
logistics. 
 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

 
Απολιγνιτοποίηση 
Κυβέρνηση και συνδικάτα ανθρακωρύχων 
κατέληξαν σε συμφωνία για το πρόγραμμα 
σταδιακής μείωσης της παραγωγής των μονάδων 
εξόρυξης άνθρακα έως την κατάργησή τους το 
2049. Η συμφωνία προβλέπει επιδότηση 
παραγωγής και μέτρα προστασίας των 
εργαζομένων (πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και 
αποζημιώσεις). Μέριμνα υπάρχει, επίσης, για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων πράσινης ενέργειας 
και μετασχηματισμού της οικονομίας της Σιλεσίας 
με €3,5 δισ. Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο 
καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, 
το 2020, το ενεργειακό μείγμα της Πολωνίας 
περιλάμβανε 45% λιθάνθρακα και 24,5% λιγνίτη. 
 
Στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής, προβλέπεται η 
απόσχιση των μονάδων (περίπου 70) λιγνίτη των 
εταιρειών PGE, Enea και Tauron και η απορρόφησή 
τους από το Υπουργείο Οικονομικών. Εξαιρούνται 
τα ορυχεία λιθάνθρακα και οι σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
άνθρακα, τα οποία προβλέπεται να ενσωματωθούν 
στην συμβατική παραγωγική μονάδα GiEK της PGE, 
η οποία θα μετονομαστεί σε National Agency for 
Energy Security. 
 
Συνεργασία PGNiG-Naftogaz Group   
Ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που θα 
συνδέσει τα κοιτάσματα της Νορβηγίας με τη Δανία 

και την Πολωνία εκτιμάται ότι μπορεί να 
ολοκληρωθεί εντός του 2021. Ο Βαλτικός αγωγός 
θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας, 
δημιουργώντας μια γραμμή τροφοδοσίας με 
δυνατότητα μεταφοράς έως 10 εκ. κυβικών 
μέτρων ετησίως. Βασικοί εργολάβοι είναι η 
κρατική  Gaz-Systemand, διαχειριστής του δικτύου 
μετάδοσης ενέργειας στην Πολωνία και της 
αντίστοιχης εταιρείας της Δανίας, Energinet. 
 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 
Φαρμακοβιομηχανία 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολωνικής εταιρείας 
βιοτεχνολογίας Mabion S.A., η παρασκευή 
δραστικής ουσίας εμβολίου κατά του κορωνοϊού, 
κατ’ ανάθεση από την αμερικανική φαρμακευτική 
Novavax Inc., βάσει συμφωνίας που υπεγράφη 
στις 3 Μαρτίου, θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 
τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Υπό εξέλιξη 
είναι η διαδικασία μεταφοράς σχετικής 
τεχνογνωσίας και τεχνολογικής προσαρμογής του 
εργοστασίου της Mabion στην κεντρική Πολωνία. 
Εκκρεμεί συμφωνία για τους οικονομικούς όρους 
της συνεργασίας. Η παραγωγική δυναμικότητα 
δεν έχει ανακοινωθεί, εντούτοις, ο 
βιοαντιδραστήρας του εργοστασίου, ισχύος 2.500 
λίτρων, φέρεται ως ένας εκ των μεγαλύτερων 
στην Ευρώπη. Εφόσον το εμβόλιο εγκριθεί από τα 
αρμόδια όργανα της ΕΕ, η δραστική ουσία θα 
προωθείται στην Γερμανία για την τελική 
συσκευασία. Για την στήριξη του επενδυτικού 
προγράμματος, όταν αυτό οριστικοποιηθεί, η 
Mabion δύναται να λάβει χρηματοδότηση από το 
κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Πολωνίας, ύψους 
PLN 40 εκ. (€8,79 εκ.), PLN 30 εκ. υπό μορφή 
τριετούς δανείου ή έκδοσης ομολόγου και PLN 10 
εκ. μέσω αγοράς μετοχών της εταιρείας. 

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσαν 
ετήσια αύξηση 107%, το πρώτο τρίμηνο του 2021, 
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 22.300, 
σύμφωνα με την Ένωση Εναλλακτικών Καυσίμων 
της Πολωνίας. Υπό την προϋπόθεση θέσπισης 
νέου προγράμματος κινήτρων (επιδοτήσεων) ο 
συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι μπορεί να 
ανέλθει σε 40.000 έως το τέλος του έτους. 
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Χρηματιστήριο Βαρσοβίας (29/3-5/5/2021) 

 
 

 
Ισοτιμίες (EURO-PLN, USD-PLN) 

 
 

 
 
Απόδοση ομολόγων 

 
 
Πηγές: Polish Press Agency, Warsaw Business 
Journal, Santander Polska 
 
 
 


