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ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β3 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 
- Α1, Β2, Β7 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 
Αυγούστου 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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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας 
Αριθμός 4 (Αύγουστος) 
 
 

Οικονομία 

• Ανάπτυξη 

• Αξιολόγηση Fitch 

• Εκτέλεση προϋπολογισμού 

• Βιομηχανική παραγωγή 

• Πληθωρισμός 

• Απασχόληση 

• Εξωτερικό εμπόριο 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

• Αγωγός Nord Stream 2 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 

• Τράπεζες 

• Φαρμακευτικά 

• Κατασκευές 

• Ξένες επενδύσεις 

• Εστίαση 

• Λιανικό εμπόριο 

• Καταναλωτικές συνήθειες 
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Πολωνική Οικονομία 

 
Ανάπτυξη 
Ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε σε 11,1%, σε ετήσια 
βάση, το 2ο τρίμηνο, έναντι μείωσης -0,9% την 
προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Πολωνίας. Η εσωτερική 
ζήτηση σημείωσε άνοδο 12,8%, με τις επενδύσεις 
να αυξάνονται κατά 5% και την κατανάλωση κατά 
13,3%. Η κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει 
σε θετική πορεία, παράλληλα με τη βελτίωση της 
αγοράς εργασίας και την άνοδο των εισοδημάτων, 
ενώ οι επιπτώσεις από τυχόν νέο κύμα της 
πανδημίας εκτιμάται ότι θα είναι μικρές. Σε 
σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, οι 
επενδύσεις υποχώρησαν κατά -10,8%, κυρίως 
εξαιτίας της υστέρησης του δημόσιου τομέα. Η 
συμβολή των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν 
αρνητική (-0,7%). 
 
Το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις 
του για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2021 σε 4,6%, από 
3,5%, και σε 5,2%, από 4,5%, το 2022. 
 
Αξιολόγηση Fitch 
Ο οίκος Fitch διατήρησε την μακροπρόθεσμη 
αξιολόγηση της Πολωνίας σε ΄A-΄, με σταθερή 
προοπτική, η οποία βασίζεται στην ανθεκτικότητα 
της οικονομίας στους κλονισμούς λόγω πανδημίας, 
την ώθηση που θα προσφέρουν οι πόροι από το 
ταμείο Next  
Generation EU και την εκτίμηση ότι, μετά την 
επιδείνωση του 2020, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
και το χρέος θα περιοριστούν, με την απόσυρση 
των ενισχύσεων και την ανάκαμψη της οικονομίας. 
Παράλληλα, ο Fitch αναθεώρησε, προς το 
καλύτερο, τις προβλέψεις για την ανάπτυξη την 
τριετία 2021-23, σε 5,2% (έναντι 4,4%) φέτος, 4,5% 
το 2022 και 3,8% το 2023. Ο S&P απονέμει στην 
Πολωνία την ίδια αξιολόγηση με τον Fitch, ενώ 
ανώτερη ('A2') είναι η βαθμολογία του Moody's.  
 
Εκτέλεση προϋπολογισμού 
Στο τέλος Ιουλίου, ο κρατικός προϋπολογισμός 
κατέγραψε πλεόνασμα PLN 30 δισ. (€6,57 δισ.), 
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 
δημοσιονομικό έλλειμμα το 2021 θα είναι 
μικρότερο του προϋπολογισθέντος (PLN 28 δισ. ή 
€6,13 δισ.). 
 

Βιομηχανική παραγωγή 
Η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο παρουσίασε 
ετήσια αύξηση 9,8%, και μείωση -3,9%, έναντι της 
προηγούμενης περιόδου. Ο εποχιακά 
προσαρμοσμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 12,6% 
και 0,7%, αντίστοιχα. Ο δείκτης υπευθύνων 
προμηθειών (PMI) υποχώρησε τον Αύγουστο στις 
56,0 μονάδες, από 57,6 τον Ιούλιο, σύμφωνα με 
στοιχεία της εταιρεία αναλύσεων IHS 
Markit. Παρά την επιβράδυνση, ο ρυθμός 
αύξησης της παραγωγής παρέμεινε υψηλός (τιμή 
κάτω του 50,0 αντιπροσωπεύει συρρίκνωση, ενώ 
ανώτερη μεγέθυνση). Καθυστερήσεις στην 
αλυσίδα τροφοδοσίας ήταν το κυριότερο 
πρόβλημα στον μεταποιητικό τομέα. 
 
Πληθωρισμός 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 
διατήρησε ανοδική πορεία, σημειώνοντας ετήσια 
αύξηση 5,4% τον Αύγουστο (4,7% τον Ιούλιο και 
4,1% τον Ιούνιο), βάσει στοιχείων της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Πολωνίας. 
 
Απασχόληση 
Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό σε 5,8%, 
τον Ιούλιο, όπως τον προηγούμενο μήνα. Οι 
καταγεγραμμένοι άνεργοι αριθμούσαν 974.900. 
 
Εξωτερικό εμπόριο 
Το πρώτο εξάμηνο του 2021 το εμπορικό 
πλεόνασμα της Πολωνίας διαμορφώθηκε σε €3,8 
δισ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 22,9% σε 
€136,8 δισ. και οι εισαγωγές κατά 23,6% σε €133 
δισ.  
 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

 
Αγωγός Nord Stream 2 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης κ. Jacek Sasin, βάσει απόφασης 
περασμένου Ιουλίου γερμανικού δικαστηρίου του 
Ντίσελντορφ, ο αγωγός φυσικού αερίου Nord 
Stream 2 υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο. Η 
απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής που 
υπέβαλε πέρυσι η κοινοπραξία της οποίας ηγείται 
η Gazprom, για χορήγηση εξαίρεσης από 
κοινοτική Οδηγία (τροποποιηθείσα το 2019) 
ρυθμίζουσα θέματα ανταγωνισμού στην αγορά 
ενέργειας. Ως συνέπεια, η Gazprom θα οφείλει να 
διαθέτει, μέσω δημοπρασίας, το ήμισυ της 
δυναμικότητας του αγωγού σε τρίτους, 
περιορίζοντας, σύμφωνα με ερμηνεία πολωνικής 
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πλευράς, τη δυνατότητα άσκησης μονοπωλιακής 
τιμολογιακής πολιτικής. 
 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 
Τράπεζες 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η κερδοφορία 
του τραπεζικού τομέα αναμένεται να ανέλθει, το 
2021, σε PLN 13,2 δισ., υπό τον όρο ότι δε θα 
υπάρξουν περιορισμοί λόγω πανδημίας και οι 
προβλέψεις για ζημίες επί δανείων δεν αυξηθούν 
απότομα (προβλέψεις για δάνεια σε ελβετικό 
φράγκο επιβαρύνουν ήδη αρκετές τράπεζες). Η 
κύρια δραστηριότητα των τραπεζών αναμένεται να 
ωφεληθεί από την ανάκαμψη της πιστωτικής 
αγοράς, ενώ αρνητική επίδραση θα έχει 
ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων/πληθωρισμού. 
 
Η συνολική αξία στεγαστικών και καταναλωτικών 
δανείων που χορηγήθηκαν τον Ιούλιο ανήλθε σε 
PLN 6,47 δισ. (€1,41 δισ.), διαμορφώνοντας το 
σύνολο σε PLN 511,37 δισ. (€111,49 δισ.), 
σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Πολωνίας (ΚΤτΠ). Η αξία των δανείων σε ξένο 
νόμισμα αυξήθηκε κατά PLN 1,91 δισ. (€416 εκ.) 
στα PLN 114,2 δισ. (€24.9 δισ.). Η αξία των δανείων 
στο τοπικό νόμισμα αυξήθηκε κατά PLN 4,56 δισ. 
(€994 εκ.) στα PLN 397,17 δισ. (€87 δισ.). Τον 
Ιούλιο χορηγήθηκαν καταναλωτικά δάνεια αξίας 
PLN 1,5 δισ. (€327 εκ.), ανερχόμενα συνολικά σε 
PLN 200,9 δισ. (€44 δισ.) και στεγαστικά αξίας PLN 
8,1 δισ. (€1.8 δισ.). 
 
Οι αναλήψεις καταθέσεων, τον Μάιο, ανήλθαν σε 
PLN 6 δισ. (€1,33 δισ.), η μεγαλύτερη εκροή των 
τελευταίων 25 ετών, αποτέλεσμα του συνδυασμού 
υψηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων. 
Ωστόσο, οι τράπεζες εκτιμάται ότι διαθέτουν 
επάρκεια ρευστότητας. 
 
Φαρμακευτικά 
Η αγορά φαρμακευτικών υπολογίζεται ότι θα 
σημειώσει αύξηση 4,2%, το 2021, στα PLN 39,3 δισ. 
(€8,6 δισ.), σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρείας 
συμβούλων PEX Pharma Sequence. Εντούτοις, τα 
περιθώρια κέρδους αναμένεται να διατηρήσουν 
πτωτική πορεία, όπως και ο αριθμός των 
φαρμακείων. 
 
Κατασκευές 
Οι κατασκευαστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κόστος δομικών υλικών, ιδιαίτερα 

σιδήρου, καθώς, έπειτα από την ανοδική πορεία 
των τιμών των τελευταίων μηνών, αυτές 
σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα 
με την Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Εταιρειών 
Πολωνίας.  
 
Ξένες επενδύσεις 
Η αμερικανική εταιρεία τροφίμων-ποτών Pepsico 
ξεκίνησε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 
σνακ στην περιοχή Sroda Wielkopolska. Η 
επένδυση, ύψους  PLN 1 δισ. (€22 εκ.), 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. 
 
Εστίαση 
H αγορά εστίασης και υπηρεσιών τροφοδοσίας 
(Ho.Re.Ca.) προβλέπεται να ανακάμψει το 2021, 
με ετήσια αύξηση 14%, προσεγγίζοντας σε αξία τα 
PLN 25,9 δισ. (€5,69 δισ.), έπειτα από συρρίκνωση 
της τάξης του 31% το 2020. Το 2019, η αγορά είχε 
μέγεθος PLN 32,8 δισ. (€7,2 δισ.). Η εκτίμηση 
προϋποθέτει ότι δε θα υπάρξει νέο καθολικό 
απαγορευτικό λόγω πανδημίας. 
 
Λιανικό εμπόριο 
Τον Ιούνιο, οι πωλήσεις λιανικού εμπορίου 
παρουσίασαν ετήσια άνοδο 8,6%, βάσει στοιχείων 
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι εκπτωτικές 
αλυσίδες εμφάνισαν αύξηση στην κίνηση 
πελατών της τάξης του 13,9%, το 2ο τρίμηνο του 
έτους (Proxi.Cloud και Uce Research). Η Biedronka 
προσέλκυσε το 89,1% των επισκεπτών, αλλά η 
αύξηση του μεριδίου της συγκεκριμένης αλυσίδας 
ήταν η μικρότερη (1.4%, έναντι 5,9% της Lidl). Η 
διαφημιστική δαπάνη στο λιανεμπόριο αυξήθηκε 
κατά 24,3%, στα PLN 4,2 δισ. (€922,3 εκ.), το 1ο 
εξάμηνο (Kantar), εξαιρουμένης της δαπάνης στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 
Καταναλωτικές συνήθειες 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Blix Group), η 
πλειοψηφία των Πολωνών καταναλωτών (62,9%) 
θέλει να γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων 
και ειδικότερα εάν είναι εγχώριας παραγωγής. Οι 
περισσότεροι ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 30-
39 και άνω των 60 ετών. Μολονότι η εξακρίβωση 
της προέλευσης του προϊόντος δεν έχει 
καθοριστικό ρόλο στην τελική κατανάλωση, η 
τάση αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία που 
αποδίδεται στο συγκεκριμένο στοιχείο της 
ταυτότητας των προϊόντων. 
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Χρηματιστήριο Βαρσοβίας (30/4-1/9/2021) 
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Απόδοση ομολόγων 

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


