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    Οηθνλνκηθό & Δπηρεηξεκαηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν Πνισλίαο 

Αξηζκόο 15  (26/7 – 1/9/2014) 

 

 Διιελν-πνισληθό εκπνξηθό ηζνδύγην Α’ Δμακήλνπ η.έ., ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Πνισλία 

  

1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

 Άλνδνο ΑΕΠ, επελδχζεσλ, δήηεζεο θαη εμαγσγψλ  

 Εκθάληζε Απνπιεζσξηζκνχ  

 Ύςνο Αλεξγίαο 

 Πξνζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 2015 

  

2. Δηδήζεηο εζσηεξηθήο αγνξάο 

 Σέιε επηεκβξίνπ ε απφθαζε ζπγρψλεπζεο Υξεκαηηζηεξίσλ Βαξζνβίαο-Βηέλλεο 

 Σνκέαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

  

3. Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο 

 ΣΕΡΝΑ Ελεξγεηαθή 

 Καηαζθεπή ηξηψλ θέληξσλ δηαλνκήο ηεο Amazon  

  

                                                      Σξέρνπζα ηζνηηκία Δπξώ-Ειόηπ: EUR 1 ≈ PLN 4,20 

 

 

         Ο Πξντζηάκελνο 

 

       Παληειήο Γηαλλνχιεο 

        χκβνπινο ΟΕΤ Α΄ 
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Διιελν-πνισληθό εκπνξηθό ηζνδύγην Α’ 

Δμακήλνπ η.ε., ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Πνισλία 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. 

γηα ην Α’ Εμάκελν η.έ., ην χςνο ηνπ ειιελν-

πνισληθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, έθζαζε ζηα 

358,4 εθ. Επξψ έλαληη 341,6 εθ.Επξψ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά 4,9%.  

Οη ζπλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο έθζαζαλ ζηα 

12.984,2 δηζ. Επξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 

4,8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013, 

ελψ νη ζπλνιηθέο ειιεληθέο εηζαγσγέο έθζαζαλ 

ζηα 23.265,8 δηζ. Επξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά 0,6%. 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Πνισλία 

έθζαζαλ ζηα 151 εθ. Επξψ έλαληη 137,9 εθ. 

Επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 13,1 εθ. Δπξώ ή 

θαηά 9,5%. 
Αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο απφ ηελ Πνισλία 

έθζαζαλ ζηα 207,4 εθ. Επξψ έλαληη 203,7 εθ. 

Επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 3,7 εθ. Επξψ 

πεξίπνπ ή θαηά 1,8%, κε απνηέιεζκα ην ύςνο 

ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο εηο βάξνο καο λα 

αλέιζεη ζηα 56,4 εθ. Επξψ έλαληη 65,8 εθ. Επξψ 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013, 

ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 14,3%. 
Παξάιιεια κε ηελ αλσηέξσ αμία εμαγσγψλ, ε 

Πνισλία θαηαηάζζεηαη ζηελ 20
ε
 ζπλνιηθά ζέζε 

φζνλ αθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ παγθφζκηα θαη ζηελ 

13
ε
 ζέζε ησλ θπξηνηέξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

πξννξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ζπλνιηθφ κεξίδην 

εμαγσγψλ ηεο ηάμεο ηνπ 1,2%. 

Αλαιπηηθφηεξα θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο εμαγσγέο ζηελ 

Πνισλία θαηά ην Α’ εμάκελν ησλ παξαθάησ 

εηψλ,  

2010 128 εθ. Επξψ, 2011 136 εθ. Επξψ,  

2012 135 εθ. Επξψ, 2013 138 εθ. Επξψ θαη  

2014 151 εθ. Επξψ,  

ην χςνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο 

Πνισλία θαηά ην Α’ εμάκελν η.ε., ζεκείσζε 

ηελ πςειφηεξε κέρξη ζήκεξα αμία πξνο ηε 

Πνισλία, ελψ παξάιιεια ζεκεηψλνπκε φηη ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο 

Πνισλία γηα ην 2013, θζάλνληαο ζηα 291 εθ. 

Επξψ ( +5% έλαληη ηνπ 2012, +4% έλαληη ηνπ 

2011, +10% έλαληη ηνπ 2010) είρε επίζεο 

ζεκεηψζεη ηελ πςειφηεξε κέρξη ζήκεξα αμία 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Πνισλία.  

1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο 

 

Άλνδνο ΑΔΠ, επελδύζεσλ, δήηεζεο θαη 

εμαγσγώλ  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε αχμεζε ηνπ ΑΕΠ 

θαηά ην Β’ ηξίκελν η.έ. αλήιζε ζην 3,3% 

έλαληη 3,4% ηνπ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ η.έ. 

Παξάιιεια θαη ζε εηήζηα βάζε : ν ξπζκφο 

ησλ επελδχζεσλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 

8,4% (έλαληη αχμεζεο 10,7% θαηά ην Α’ 

ηξίκελν), ε εγρψξηα δήηεζε ζεκείσζε 

αχμεζε θαηά 5,1% (+3% θαηά ην Α’ 

ηξίκελν) ελψ θαη νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ 

αχμεζε θαηά 5,9% (έλαληη 7,6% ηνπ Α’ 

ηξηκήλνπ). 

 

Δκθάληζε Απνπιεζσξηζκνύ  

Καηά ηνλ Ινχιην η.έ., ν δείθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηή –θαη γηα πξψηε θνξά κεηά ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980- ππνρψξεζε ζε 

επίπεδα θάησ ηνπ κεδελφο, επαλαθέξνληαο 

ζην πξνζθήλην ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο 

κείσζεο ησλ επηηνθίσλ ηνπ διφηη ηνπο 

πξνζερείο κήλεο.  

Εηδηθφηεξα, ν ηηκέο θαηαλαισηή ππνρψξεζαλ 

-0,2% ηνλ Ινχιην ζε εηήζηα βάζε, ελψ ν 

δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ππνρψξεζε 

θπξίσο ιφγσ, ηεο εηήζηαο θάκςεο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ κε αιθννινχρσλ 

πνηψλ, ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ νη 

νπνίεο κεηψζεθαλ θαηά 0,6% ελψ νη ηηκέο 

ησλ κεηαθνξψλ κεηψζεθαλ θαηά 1%.  

Παξάιιεια ην επηηφθην δαλεηζκνχ -επηά 

εκεξψλ- παξακέλεη ζην επίπεδν - λαδίξ ηνπ 

2,5%  εδψ θαη έλα ρξφλν, ελψ νη 

αμησκαηνχρνη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

αλαδηπιψζεθαλ απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο λα 

δηαηεξήζνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ζηαζεξφ 

έσο ηνλ επηέκβξην, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο 

πξνβιέςεηο θάλνπλ ιφγν γηα άλνδν ηηκψλ 

ζηνλ ζηφρν ηνπ 2,5% κφλν ζηα ηέιε ηνπ 

2016.  

 

Ύςνο Αλεξγίαο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ηνλ Ινχιην η.ε. 

έθζαζε ζην 9% έλαληη πνζνζηνχ 9,1% ηνπ 

Ινπλίνπ η.έ. 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 

Π/ηαηηζηηθή Τπεξεζία ε νπνία θαη 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία απφ ηελ 

Eurostat, ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ηνλ 
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Ινχιην η.έ. έθζαζε ζην 11,9% έλαληη 12% ηνπ 

Ινπλίνπ η.έ. 

 

Πξνζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ 2015 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ην πξνζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2015, πξνβιέπεηαη 

αχμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 3,4%, ελψ ην χςνο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ πξνβιέπεηαη ζην 1%. 

εκεηψλεηαη φηη νη εθηηκήζεηο απφ πιεπξάο 

Τπνπξγείνπ ηνλ Ινχιην ηνπ η.έ. πξνέβιεπαλ ηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΕΠ ζην 3,8% γηα ην 2015, ελψ ην 

χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ππνινγηδφηαλ ζην 1,5%.  

 

2. Δηδήζεηο εζσηεξηθήο αγνξάο  

 

Σέιε επηεκβξίνπ ε απόθαζε ζπγρώλεπζεο 

Υξεκαηηζηεξίσλ Βαξζνβίαο-Βηέλλεο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. Wojciech Kowalczyk, 

έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ η.έ. ππνινγίδεηαη φηη 

ζα ιεθζεί ε απφθαζε ζπγρψλεπζεο ή κε ησλ 

Υξεκαηηζηεξίσλ Βαξζνβίαο θαη Βηέλλεο (νη 

ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο δηαξθνχλ εδψ θαη έλα 

ρξφλν πεξίπνπ). 
 

Σνκέαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Πνισληθψλ 

Απηνθηλεηνβηνκεραληψλ (PZPM), ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ηαμηλνκήζεσλ λέσλ απηνθηλήησλ 

παξαηεξήζεθε θαηά ην Α΄εμάκελν η.έ., αχμεζε 

πνπ έθζαζε ζην 19,3% ζε εηήζηα βάζε ή ζε 

176.000 παξαπάλσ ηαμηλνκήζεηο απηνθηλήησλ. 

 

3. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

 

ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή 

Μηθξή άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 2,9% ζεκείσζαλ 

νη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο ηεο «ΣΕΡΝΑ 

Ελεξγεηαθή» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ έηνπο, αγγίδνληαο ηα 69,4 εθαη. 

επξψ, έλαληη 67,5 εθαη. επξψ θαηά ην 

αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα. Όπσο αλέθεξε 

ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο ε εηζεγκέλε, ηα 

θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο 

δηακνξθψζεθαλ ζε 2,5 εθαη. επξψ, έλαληη 5,1 

εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 51,5%, εμέιημε πνπ νθείιεηαη ζηα ρακειά 

αλεκνινγηθά δεδνκέλα ηνπ θεηηλνχ πξψηνπ 

εμακήλνπ, πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ 

παξαγσγή, αιιά θαη ζηα ρακειά απνηειέζκαηα 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. 

Πάλησο, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

δηακνξθψζεθαλ ζε 52,8 εθαη. επξψ, έλαληη 51,4 

εθαη. επξψ θαηά ην αληίζηνηρν πεξζηλφ 

δηάζηεκα, απμεκέλα θαηά 2,6%. χκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ 2014, ε 

«ΣΕΡΝΑ Ελεξγεηαθή» έζεζε ζηαδηαθά ζε 

ιεηηνπξγία επηπιένλ 96 MW αηνιηθψλ 

πάξθσλ, απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε 604 MW, εμέιημε πνπ 

αλακέλεηαη λα απνδψζεη θαξπνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ηξηκήλσλ, φπσο 

αλαθέξεη ζρεηηθά ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

Απφ ηελ παξαπάλσ ηζρχ, ηα 362 MW 

αθνξνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ειιάδα, 

ελψ επηπιένλ 138 MW βξίζθνληαη ζηηο ΗΠΑ, 

74 MW ζηελ Πνισλία θαη 30 MW ζηε 

Βνπιγαξία.  

 

Καηαζθεπή ηξηώλ θέληξσλ δηαλνκήο ηεο 

Amazon  

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Amazon, έσο 

ην ηέινο επηεκβξίνπ η.έ. ζα έρνπλ 

νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ 

ηξηψλ θέληξσλ δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο ζηηο 

πεξηνρέο Sady (θνληά ζην Poznan), Bielany 

Wroclawskie θαη Wroclaw. 

Καζέλα απφ ηα ηξία θέληξα ζα πξνζιάβεη 

απφ 500 έσο 2000 άηνκα ην θαζέλα, ελψ ε 

δεκηνπξγία ηνπο ζηφρν έρεη ηελ θαιχηεξε θαη 

γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ επξσπαίσλ 

θαηαλαισηψλ/πειαηψλ ηεο Amazon. 

  


