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Αξιολόγηση Fitch: Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
αναθεώρησε τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε 5,2% 
για φέτος, από 3,3%. Εκτιμάται ότι η περιοριστική 
νομισματική πολιτική θα διατηρηθεί, εφόσον οι 
πληθωριστικές πιέσεις εμείνουν, με το επιτόκιο 
αναφοράς να διαμορφώνεται στο 7,0%, στο τέλος 
του τρέχοντος έτους, και τον πληθωρισμό στο 
11,0%. (PAP) 
 
Βιομηχανική παραγωγή: Τον Μάρτιο, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 15,5% σε 
ετήσια βάση, βάσει στοιχείων της Eurostat. (PAP) 
 
Κατασκευές: Ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε 
ανάπτυξη 13,3%, σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία 
2,4%, έναντι μείωσης -5.1% του προηγούμενου 
μήνα. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στον 
τομέα των οικοδομών (34,7%), ενώ στα τεχνικά έργα 
ήταν πιο περιορισμένη (3-4%). Όπως και τον 
Απρίλιο, μεγαλύτερη ήταν η δραστηριότητα στα 
έργα συντήρησης (28,7%), έναντι των επενδυτικών 
έργων (3,6%). Παρά τις καλές επιδόσεις, η 
προοπτική είναι επισφαλής, ένεκα της στενότητας 
προσφοράς στα δομικά υλικά και το ανθρώπινο 
δυναμικό. (santander.pl) 
 
Πληθωρισμός-Επιτόκια:  
Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας (ΚΤτΠ) 
ανακοίνωσε, στις 8/6, αύξηση του επιτοκίου 
αναφοράς κατά 75 μονάδες βάσης στο 6%. Το 
επιτόκιο Lombard αυξήθηκε σε 6,5%, το 
προεξοφλητικό επιτόκιο σε 6,1% και το επιτόκιο 
καταθέσεων σε 5,5%. Ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 13,9%, 
σε ετήσια βάση και κατά 1,7% σε μηνιαία, τον Μάιο. 
(PAP) 
 
Απασχόληση-Μισθοί: Ο ρυθμός αύξησης ης 
απασχόλησης μειώθηκε σε 2,4% τον Μάιο, από 2,8% 
τον Απρίλιο. Η υποχώρηση αποδίδεται, ως ένα 
βαθμό, στην αποχώρηση αρρένων ουκρανών 
εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνταν, κυρίως, 
στους τομείς των μεταφορών, κατασκευών και 
μεταποίησης. Εντούτοις, σημειώθηκε, παράλληλα, 
εισροή περίπου 200.000 ουκρανών προσφύγων οι 
οποίοι βρήκαν εργασία στην Πολωνία. (PAP) 
 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 17/6, το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Πολωνίας. Η 
Πολωνία πρόκειται να λάβει €23,9 δισ. σε 
επιχορηγήσεις και €11,5 δισ. σε δάνεια από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, 
πρόκειται δε να υποβάλει την πρώτη της αίτηση 
πληρωμής το 3ο τρίμηνο του 2022, με στόχο η 
εκταμίευση πόρων να ξεκινήσει εντός του 
τρέχοντος έτους. (PAP) 
 
Λιανικό εμπόριο: Οι πωλήσεις λιανικού εμπορίου 
αυξήθηκαν 8,2%, σε ετήσια βάση, τον Μάιο. Η 
μείωση έναντι της επίδοσης του Απριλίου (19.0%) 
αποδίδεται στις διακοπές λειτουργίας των 
εμπορικών κέντρων, λόγω πανδημίας. Η δυναμική 
των πωλήσεων διατηρείται, με εξαίρεση τα 
καύσιμα (εξαιτίας των υψηλών τιμών). Εκτιμάται 
ότι, η αύξηση του ΔΤΚ (υπερέβη την ετήσια αύξηση 
μισθών τον Μάιο), θα επηρεάσει αρνητικά την 
ιδιωτική κατανάλωση, τους προσεχείς μήνες. 
(santander.pl) 
 
 
 

 

Φυσικό αέριο, κοιτάσματα Νορβηγίας: Η 
Πολωνία σχεδιάζει την αύξηση της χωρητικότητας 
της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης (FSRU) φυσικού αερίου, στον 
Κόλπο του Γκντανσκ, για τη διαχείριση τουλάχιστον 
12 δισ. μέτρων (bcm). Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό, ο στόχος, αναμένεται να 
επιτευχθεί έως το 2026. (PAP) 
 
Κόστος καυσίμων: Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να 
εγγυηθεί καθορισμένη τιμή για τον άνθρακα, 
προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες ότι η 
αύξηση των τιμών (26% το πρώτο τρίμηνο του τ.ε.) 
θα επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά (άνω του 
35% χρησιμοποιούν άνθρακα για θέρμανση). Η 
εγγυημένη τιμή θα είναι PLN 996,60 (€214) μεικτά 
ανά τόνο, που αντιστοιχεί στη μέση τιμή του 
περασμένου έτους. Τα νοικοκυριά θα επιτρέπεται 
να αγοράζουν έως και τρεις τόνους άνθρακα στην 
τιμή αυτή. Οι εταιρείες που επιλέγουν να 
πουλήσουν άνθρακα σε χαμηλότερες τιμές θα 
λαμβάνουν αποζημίωση για πιθανή απώλεια 
κερδών, έως και PLN 750 ανά τόνο. Προϋπόθεση 
θα είναι η προσφορά άνθρακα σε σταθερή τιμή. Ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 
PLN 3 δισ. (€644 εκ.). Η Πολωνία παράγει περίπου 
το 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας από άνθρακα, 
το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. 
(notesfrompoland.com) 
 
Πυρηνική ενέργεια: Η γαλλική EDF υπέγραψε 
συμφωνίες συνεργασίας με πέντε πολωνικές 

Πολωνική Οικονομία 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

https://www.santander.pl/regulation_file_server/time20220622122110/download?id=164339&lang=en_US
https://www.santander.pl/regulation_file_server/time20220622122110/download?id=164339&lang=en_US
https://notesfrompoland.com/2022/06/15/polish-government-pledges-to-guarantee-coal-prices-for-home-heating/
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εταιρείες (Polimex Mostostal, Sefako, Tele-fonika 
Kable, Uniserv, ZRE Katowice), στο πλαίσιο των 
προσπαθειών της να γίνει στρατηγικός εταίρος στην 
ανάπτυξη των πρώτων πυρηνικών σταθμών της 
Πολωνίας. Πέρυσι, η EDF υπέβαλε προκαταρκτική 
προσφορά για την κατασκευή 4-6 πυρηνικών 
αντιδραστήρων EPR, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 6,6-9,9 GW, και εκτιμώμενου κόστους €33-
48,5 δισ. Η θέση σε λειτουργία της πρώτης μονάδας, 
χωρητικότητας περίπου 1-1,6 GW, έχει 
προγραμματιστεί για το 2033. Η Γαλλία είναι μία 
από τις τρεις χώρες που επιδιώκουν να 
συνεργαστούν στην πυρηνική ενέργεια, μαζί με τη 
Ν. Κορέα και τις ΗΠΑ. Προβλέπεται ότι ο ξένος 
εταίρος θα κατέχει μερίδιο 49% στην εταιρεία που 
θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, παρέχοντας 
χρηματοδότηση και συμμετέχοντας στην κατασκευή 
και λειτουργία των πυρηνικών σταθμών. Συμφωνίες 
υπογράφηκαν, επίσης, μεταξύ Bouygues Travaux 
Publics και Budimex S.A. και των IGEOS και GIFEN. 
(notesfrompoland.com) 
 
 
 

Μεταφορές: Εγκαινιάστηκαν πέντε επιπλέον 
σημεία πρόσβασης για φορτηγά στα σύνορα με 
την Ουκρανία, τα οποία θα διπλασιάσουν τη 
χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου μεταξύ των 
δύο χωρών. Οι οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές είναι ένας από τους τρεις 
μεγαλύτερους τομείς της πολωνικής 
οικονομίας, μαζί με το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο. Η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς 
φορτηγών από την Ουκρανία μέσω της 
Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο 
του συνεχιζόμενου ρωσικού αποκλεισμού των 
θαλάσσιων λιμένων, ιδιαίτερα για τη μεταφορά 
σιτηρών. Ορισμένες ποσότητες μεταφέρονται, 
μέσω Ευρώπης, σιδηροδρομικώς, οδικώς και 
μέσω ποταμών, αποτελούν όμως μικρό κλάσμα 
όσων διαμετακομίζονται μέσω θαλάσσης. Οι 
οδικές μεταφορές είναι, επί του παρόντος, η πιο 
πρόσφορη επιλογή για την εξαγωγή 
ουκρανικών σιτηρών, μέσω Πολωνίας, καθώς οι 
προδιαγραφές των σιδηροδρομικών δικτύων 
των δύο χωρών δεν είναι συμβατές. 
(notesfrompoland.com) 

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε πρόγραμμα δημόσιας βοήθειας ύψους PLN 

5,5 δισ. (€1,2 δισ.) για πολωνικές επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η 
ενίσχυση εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου Κρίσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις ΕΕ. Το 
πρόγραμμα προσφέρει στις επιχειρήσεις, 
εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, κυρίως εγγυήσεις δανείων. (PAP) 
 
 
 
 
Διμερές εμπόριο: Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Πολωνία σημείωσαν 
ετήσια αύξηση 41,8%, ανερχόμενες σε €240,1 εκ., 
οι δε εισαγωγές 16,5%, στα €295,6 εκ. Ο όγκος 
εμπορίου αυξήθηκε κατά 26,5%, στα €535,7 εκ., 
και το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας μειώθηκε 
κατά 34,2%, στα €55,5 εκ. Η κάλυψη εισαγωγών 
από εξαγωγές αυξήθηκε στο 81,2%, από 66,8%. 

 

 (αξία € εκ.) 2021 2022 y / y 

Εξαγωγές 169,4 240,1 41,8% 

Εισαγωγές 253,7 295,6 16,5% 

Ισοζύγιο -84,3 -55,5 -34,2% 

Όγκος Εμπορίου 423,0 535,7 26,6% 

% IM/EX 66.8 81.2  

  Πηγή: Eurostat 

 
Εκ των σημαντικότερων κατηγοριών ελληνικών 
εξαγωγών,  αυξήσεις καταγράφονται στα: 
προϊόντα αλουμινίου (46,8%, στα €42,9 εκ.), 
προϊόντα σιδήρου-χάλυβα (1.835,2%, στα €24,6 
εκ.), πλαστικά (62,6%, στα €18,7 εκ.), ηλεκτρικά 
μηχανήματα-εξοπλισμό (62,6%, στα €19,1 εκ.), 
παρασκευάσματα λαχανικών-φρούτων (54,8% στα 
€13,6 εκ.), γαλακτοκομικά (17,3%, στα €3,0 εκ.), μη 
υφασμένα υφάσματα (38,6%, στα €5,5 εκ.), ζωικά-
φυτικά έλαια (85,4%, στα €4,3 εκ.), οργανικές 
ουσίες επιφανειακής δράσης (43,8%, στα €5,1 εκ.), 
υποδήματα (115,6%, στα €3,9 εκ.), σίδηρο-χάλυβα 
(158,9%, στα €3,7 εκ.). Αντιθέτως, υποχώρηση 
εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές φρούτων-
καρπών (-12,4%, στα €25,3 εκ.), φαρμακευτικών (-
31,9%, στα €6,5 εκ.), διαφόρων χημικών (-29,1%, 
στα €2,9 εκ.) και πλεκτών ενδυμάτων (-33,5%, στα 
€1,8 εκ.). 
 
______________________________________ 

Πηγές: Polish Press Agency (ΡΑΡ), Στατιστική 
Υπηρεσία (GUS), Ημερήσιος Οικονομικός Τύπος, 
Santander Polska, Eurostat 
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