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GOSPODARKA
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
PKB*
Konsumpcja prywatna*
Konsumpcja publiczna*
Nakłady brutto na środki trwałe*
Stopa bezrobocia
Realne jednostkowe koszty pracy*
Inflacja

2009
-3,1
-1,6
4,9
-13,7
9,5
3,8
1,3

2010
-4,9
-6,2
-8,7
-15,0
12,6
-1,3
4,7

2011
-7,1
-7,7
-5,2
-19,6
17,7
-2,9
3,1

2012
-7,0
-9,3
-6,9
-19,2
24,3
-4,8
1,0

2013
-3,9
-6,0
-4,1
-12,8
27,3
-4,9
-0,9

2014*
0,6
-1,8
-1,8
5,3
26,0
-2,0
-0,8

2015*
2,9
1,6
-2,0
11,7
24,0
-0,7
0,3

Eksport*

-19,4

5,2

0,3

-1,7

1,8

4,1

5,2

Import*
Deficyt budżetowy w % PKB*
Zadłużenie publiczne w % PKB

-20,2
-15,6
129,7

-6,2
-10,9
148,3

-7,3
-9,6
170,3

-13,8
-8,9
157,2

-5,3
-12,7
175,0

-1,2
-1,6
177,2

2,2
-1,0
172,4

* - (% zmiana w skali roku)
Źródło: European Economic Forecast, Spring 2014 (*prognoza)

Grecja należy do słabiej rozwiniętych krajów UE, o wysokim uzależnieniu od usług
żeglugowych, turystyki i rolnictwa. Jest też krajem o stosunkowo słabym poziomie integracji
z gospodarką światową. Pod względem konkurencyjności gospodarki, Grecja zajmuje jedno

z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej - wpływ na to mają m.in.: dominacja sektora
publicznego (40% PKB), nadmierna biurokracja, powiązanie świata polityki
z gospodarką, niewydolność systemu podatkowego (problem ściągalności), przestępstwa
gospodarcze i korupcja.
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Potencjału gospodarczego Grecji należy upatrywać w geostrategicznym położeniu oraz we
względnej przewadze konkurencyjnej (członek UE i strefy euro o rozwiniętej - w porównaniu
z krajami sąsiedzkimi- infrastrukturze i wykwalifikowanych kadrach menadżerskich). Obecnie
Grecja jest największym inwestorem zagranicznym w Albanii i Macedonii, trzecim w Bułgarii
i Rumunii.
Należy zwrócić uwagę na grecką flotę handlową, która dysponuje ok. 20% światowego
tonażu statków i prawie połową tonażu UE. W rękach greckich jest 23% światowej floty
drobnicowców i 20% tankowców. Greccy armatorzy są właścicielami 3319 jednostek
handlowych, różnych typów i pojemności. Jednocześnie tylko 860 z nich zarejestrowanych
jest w krajowym rejestrze. Pozostałe pływają pod obcymi banderami, m.in. Liberii, Malty,
Panamy, Wysp Marshalla, Bahamów i Cypru. Perspektywy na powodzenie ma współpraca
z Chinami w tym sektorze, bowiem porty greckie mają pełnić rolę centrów tranzytowych
dla dystrybucji wyrobów chińskich w regionie bałkańskim. Planowana jest produkcja statków
w chińskich stoczniach dla armatorów greckich oraz transport morski z udziałem floty
greckiej.
Wg danych WTO (Światowa Organizacja Turystyki), Grecja plasuje się na piątym miejscu
w zakresie turystyki światowej. Następuje rozwój wymiany turystycznej z krajami azjatyckim,
m.in. z Chinami. Dochody z usług żeglugowych, turystycznych i inwestycji zagr. pokrywają
w znacznym stopniu ujemne saldo handlowe Grecji. Grecja jest jednym z największych
beneficjentów funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE.

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2013 roku
W dniu 23 kwietnia br. minęły cztery lata, odkąd urzędujący w 2010 r. premier
G. Papandreou wystąpił do partnerów instytucjonalnych (KE, EBC, MFW) o aktywizację
mechanizmu wsparcia dla Grecji, uruchomiającego pomoc finansową o łącznej wartości
ponad 237 mld euro, z której do końca marca 2014 r. przekazano Grecji 214,9 mld euro,
w tym 73 mld euro w ramach pierwszego pakietu wsparcia (52,9 mld euro państwa strefy
euro i 20,1 mld euro MFW) i 141,9 mld euro w ramach drugiego pakietu (133,6 mld euro
EFSF i 8,3 mld euro MFW).
Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji
gospodarczej Grecji. Następuje konsekwentna poprawa PKB, który wyniósł w 2013 roku
-2,6% w stosunku do -6,0% w 2012 roku i -7,9% w 2011 roku. Niemniej wielkość PKB za 2013
rok pozostała nadal ujemna i niższa niż w 2005 roku (w c. stałych 2005 roku).
W 2013 roku odnotowano wzrost produkcji przemysłowej (IPI) o 0,5% w porównaniu z 2012
rokiem. Jednak nadal utrzymywała się trudna sytuacja. W całym 2013 roku średni wskaźnik
produkcji przemysłowej (IPI) był na poziomie -3,6%, pomimo spadku o 0,5% w kopalnictwie
(w tym odkrywkowym), spadku o 1,6% w przemyśle przetwórczym, spadku zaopatrzenia
w wodę o 2,8%. Wzrosła natomiast produkcja energii elektrycznej o 7,1%.
Poprawiła się sytuacja w budownictwie (IPC) w roku 2013. Nastąpił zdecydowany wzrost
o 89,0% (wolumen, XI 2013/ XI 2012, c. stałe 2005 roku).
Pozytywne dane dotyczą szczególnie sektora turystyki. Wg danych Greckiego Urzędu
Statystycznego turystyka przyjazdowa do Grecji wzrosła w 2013 r. o 15,5% do 17,9 mln osób.
Najwięcej turystów przyjechało z Europy (88,1%), głównie z Niemiec, Anglii, Rosji i Francji
. Z Polski przyjazdy wzrosły o 51,4% do 385,5 tys. osób. W pierwszym kwartale 2014 r.
przyjazdy turystów wzrosły o 23,2% do 650 tys. osób, dając nadzieję na osiągnięcie
tegorocznego celu przyjazdów na poziomie 18,5 mln turystów.
Nadal spada inflacja w Grecji (CPI i HCPI). W 2013 roku inflacja CPI wyniosła -1,5%, w 2012
roku 0,8%. Średni roczny poziom CPI i HCPI w 2013 roku wyniósł 0,8% (w 2012 roku wyniósł
1,5%). Indeks HCPI w 2013 roku wyniósł -1,4%. W grudniu 2013 roku HCPI spadł o 1,7%
w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (XII 2013/ XII 2012). Pomimo spadków
odnotowano wzrost cen w grupach: wydatki mieszkaniowe, odzież i obuwie, transport,
żywność i napoje. Inflacja w Grecji jest jedną z najniższych w strefie Euro.
Zauważalna poprawa sytuacji gospodarczej w 2013 roku nie spowolniła wzrostu bezrobocia.
Grecja ma jeden z najwyższych wśród krajów UE poziom długotrwale bezrobotnych.
W III kwartale 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 27,0% (w odnośnym okresie roku 2012
wyniosła 24,8%), zatrudnionych było 3 635 905 osób a bezrobotnych ponad 1 345 387 osób.
Bezrobocie wśród kobiet wyniosło 31,3%. Dramatyczne wskaźniki odnotowano wśród ludzi
młodych. W grupie wiekowej 15 – 24 lata bezrobocie osiągnęło 57,2% natomiast w grupie
wiekowej 25 - 29 lat bezrobocie osiągnęło 43,8%. Najwyższą stopę bezrobocia
32,3% zanotował Region Zachodnia Macedonia.
Agencja ratingowa Moody’s podniosła perspektywę dla greckiego systemu bankowego
z negatywnej do stabilnej. Zmiana perspektywy odzwierciedla głównie oczekiwanie agencji

co do poprawy wzrostu gospodarczego, który w połączeniu z przeprowadzoną
rekapitalizacją, odzyskaniem dostępu do rynku międzybankowego i międzynarodowych
rynków kapitałowych doprowadzi do zmniejszenia presji i stabilizacji zyskowności banków w
2015 r.
Pomimo tych korzystnych sygnałów dot. greckiej gospodarki, w ocenie OECD „Economic
Policy Reform – Going for Growth 2013” Grecja nadal potrzebuje: dalszych reform
likwidujących bariery w konkurencyjności gospodarki, unikania płacenia podatków
i rozszerzenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego podatków, poprawy, jakości
i efektywności systemu edukacji, efektywności polityki rynku pracy, poprawy efektywności
administracji publicznej.

Polityka gospodarcza
W celu poprawy sytuacji gospodarczej opracowana została narodowa strategia rozwoju
„Grecja 2021”. Celem nowej, rządowej strategii jest stworzenie podstaw modelu
rozwojowego gospodarki, opartego na inwestycjach i eksporcie oraz wzroście sektora rolnospożywczego, turystyki, żeglugi, energii i transportu. Ożywienie działalności gospodarczej
ma przynieść redukcja opodatkowania przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz składek
na ubezpieczenie społeczne. Instrumentami finansowymi strategii będą środki EBI, NSRO
oraz nowopowstałego Greckiego Funduszu Rozwojowego.
Porozumienie z niemieckim bankiem rozwojowym KfW umożliwi uruchomienie Greckiego
Funduszu Rozwojowego (IfG) w czerwcu br. Wyposażony przez KfW i grecki Skarb Państwa
w 200 mln euro, Fundusz w początkowej fazie działania wesprze sektor małych i średnich
przedsiębiorstw. Wkład kapitałowy do IfG wniesie także Europejski Bank Inwestycyjny
(50 mln euro) oraz Fundacja Onasis (30 mln euro). Planuje wziąć w nim udział również kapitał
francuski - kasa CDC oraz bank inwestycyjny BPI.

Wymiana handlowa Grecji
W 2013 roku eksport Grecji wyniósł 27,5 mld euro i kształtował się na poziomie 2012 roku.
Grecja od kilku lat konsekwentnie poprawia wartość eksportu. Najwyższy wzrost 13,5 %
odnotowano w 2012 roku.
W 2013 roku 46,4% greckiego eksportu (sprzedaż wewnątrzwspólnotowa) przypadało
na kraje UE, sprzedano towarów na kwotę 12,7 mld euro. Nastąpił wzrost o 4,9% w stosunku
do poziomu z 2012 roku. Wśród krajów unijnych Grecja eksportuje głównie do Włoch
2,4 mld euro (8,9 %), Niemiec 1,7 mld euro (6,4%), Bułgarii 1,4 mld Euro (5,2%) i na Cypr
1,2 mld euro (4,4%). Polska jako partner handlowy zajmuje 27 miejsce - 0,29 mld euro
(1,1%). W 2013 roku 55,9% greckiego eksportu przypadało na kraje trzecie, wyeksportowano
towarów na kwotę 14,7 mld euro. Nastąpił spadek o 4,2% w stosunku do poziomu
z 2012 roku. Jednak zauważalna jest tendencja zwiększania procentowego udziału krajów
trzecich w eksporcie Grecji. Najwyższy wzrost 31,1 % odnotowano w 2012 roku. Wśród
krajów trzecich, głównymi partnerami jest: Turcja 3,2 mld euro (11,6%) i Gibraltar 1,0 mld
euro (3,8%).

Główne pozycje w greckim eksporcie w 2013 roku zajmują; paliwa mineralne, smary
i materiały pochodne 39,9,1%, wyroby przemysłowe; towary przemysłowe sklasyfikowane
głównie według surowca (metale i wyroby z metali – głównie aluminium), maszyny,
urządzenia i sprzęt transportowy, wyroby przemysłowe różne 26,9 %, produkty rolnospożywcze 17,4%, chemikalia i prod. pokrewne 9,3 %.
W 2013 roku import Grecji wyniósł 46,8 mld euro, podczas gdy w 2012 roku import towarów
wyniósł 49,3 mld euro. Nastąpił spadek importu Grecji wynoszący o 4,9%.
W 2013 roku 46,9% greckiego importu przypadało na kraje UE, zakupiono na kwotę 22,0 mld
euro. Nastąpił spadek o 4,9% w stosunku do poziomu z 2012 roku. Wśród krajów unijnych
Grecja importuje głównie z Niemiec 4,5 mld euro (9,6%), Włoch 3,7 mld euro (8,0%), Francji
2,1 mld euro (4,6%) i Holandii – ok. 2,1 mld euro (4,6%). Polska jako partner handlowy
zajmuje 23 miejsce.
W 2013 roku 53,0% greckiego importu przypadało na kraje trzecie. Import osiągnął kwotę
24,8 mld euro. Nastąpił spadek o 6,9% w stosunku do poziomu z 2012 roku. Jednak
zauważalna jest tendencja zwiększania procentowego udziału krajów trzecich w imporcie
Grecji. Najwyższy wzrost 13,5 % odnotowano w 2012 roku. Wśród krajów trzecich, głównymi
partnerami jest: Rosja 6,6 mld euro (14,1%), Irak 3,6 mld euro (7,7%), i Chiny 2,1 mld euro
(4,6%).
Główne pozycje w greckim imporcie w 2013 roku zajmują; paliwa mineralne, smary
i materiały pochodne 37,3%, produkty rolno- spożywcze 14,5 %, wyroby przemysłowe;
maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 15,0%, oraz chemikalia i produkty pokrewne
13,9%.

Współpraca dwustronna
Polsko-greckie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii
Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego
od 1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpieniu Polski i 9 innych krajów do UE.
Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nie objętym uregulowaniami UE, wśród
których najważniejsze, to:
Umowa o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej i naukowo-technicznej
z 18.12.1980 r.;
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i majątku z 20.11.1987 r.;
Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z 14.10.1992 r.;
Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecką
z 12.06.1996 r.;
Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 12.06.1998 r.;
Porozumienie o współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego między Polską a Grecją
z 29.06.2004 r.

Polsko-grecka wymiana handlowa
Obroty handlowe między Polską i Grecją wyniosły na koniec 2013 r. 837,26 mln euro, w tym
eksport wyniósł 540,92 mln euro, a import osiągnął wartość 296,37 mln euro (z ok.163 mln
euro w 2004 r.). Od lat, Polska ma dodatni bilans handlowy z Grecją (saldo obrotów wyniosło
w 2013 r. 244,55 mln euro).
W ramach wymiany Polski z krajami UE udział wymiany handlowej z Grecją wynosi ok. 0, 26%
i Grecja znajduje się na 21. miejscu naszych partnerów unijnych.
W 2013 r. zanotowaliśmy niewielki wzrost (2,9 %) obrotów handlowych z Grecją w stosunku
do 2012 r., w tym 5,6 % wzrost eksportu i 1,5% spadek importu.
Jeśli chodzi o polski eksport do Grecji, to w 2013 r. układ grup eksportowanych towarów
przedstawiał się w następujący sposób:
 urządzenia mechaniczne i elektryczne. W tej grupie kluczowymi towarami są maszyny
i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, obrazu oraz ich części.
Wzrost o ponad 8% w stosunku do 2012 r.
 produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. W tej grupie
kluczowymi towarami są produkty farmaceutyczne. Wzrost o ponad 9% w stosunku
do 2012 r.
 gotowe artykuły spożywcze. W tej grupie kluczowymi towarami są tytoń
i przetworzone namiastki tytoniu oraz różne przetwory spożywcze. Wzrost o ponad
54% w stosunku do 2012 r.
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia. W tej grupie
kluczowymi towarami są pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria. Spadek
o ponad 55% w stosunku do 2012 r.
 zwierzęta żywe; produktu pochodzenia zwierzęcego. W tej grupie kluczowymi
towarami są mięso i podroby jadalne. Wzrost o ponad 41% w stosunku do 2012 r.
Z kolei import z Grecji do Polski zdominowany był w 2013 r. – podobnie jak w 2012 r. przez wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych. Do kluczowych towarów
importowanych w tym zakresie należy aluminium i wyroby z aluminium (płyty aluminiowe,
felgi, taśmy). Import tych towarów utrzymał się na podobnym poziomie jak w 2012 r.
Kolejnymi towarami importowanymi z Grecji do Polski były:
 produkty pochodzenia roślinnego. Do kluczowych towarów importowanych w tym
zakresie należą głównie owoce (morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie, pomarańcze
świeże i suszone) oraz orzechy jadalne. Spadek o 2% w stosunku do 2012 roku,
 gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń.
Do kluczowych towarów importowanych w tym zakresie należą przetwory z warzyw,
owoców i orzechów. Wzrost o ponad 2% w stosunku do 2012 roku,

 produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Wzrost o ponad 32%
w stosunku do 2012 roku,
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia. W tej grupie
kluczowymi towarami są pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria. Spadek
o prawie 40% w stosunku do 2012 roku.
Po 3 miesiącach 2014 r. również obserwujemy wzrost eksportu – tym razem znaczący
o 11% (135,01 mln EUR) w stosunku do tego samego okresu w 2013 r.
Jeśli chodzi o import, to po 3 miesiącach 2014 r. obserwujemy utrzymanie się wielkości
importu na podobnym poziomie jak w tym samym okresie w 2013 r. tj. na poziomie
63,88 mln euro.

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa
Według danych NBP na koniec 2012 r. skumulowana wartość kapitału z tytułu greckich
inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła 329,6 mln EUR (na koniec 2011 r. było
to 729,8 mln EUR). Zasadnicza część kapitału greckiego jest ulokowana w następujących
sektorach: przetwórstwo przemysłowe, usługi finansowe, informatyka i telekomunikacja,
handel oraz budownictwo i nieruchomości.
Najważniejsi inwestorzy greccy, obecni na polskim rynku to: Coca-Cola Hellenic Bottling
Company (napoje), Marflex M.J. Maillis Poland (folie opakowaniowe), Germanos Sp. z o.o.
(elektronika, telefony komórkowe, komputery i sieć PLAY), Chipita Poland Sp. z o.o. (rogaliki
7Days, chrupki), Mellon Poland Sp. z o.o. (usługi komputerowe, konsulting), Sarantis Group
(środki chemiczne, mydła, detergenty), Fekscopack Sp. z o.o., Global Colors Polska S.A.,
J&P- Avax S.A., Alpha Mogilany Development Sp. z o.o., Totolotek S.A., Frigoglass Sp. z o.o.,
Terna Energy (operująca na polskim rynku energetyki odnawialnej poprzez firmę Eolos
Polska), Neochimika (Atlantic Polymers).
Z polskiego rynku usług bankowych wycofał się jeden z największych inwestorów greckich
w Polsce, grecki bank komercyjny EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank, założyciel
i właściciel Polbanku).
W 2012 roku firmy polskie, nie podjęły znaczącej działalności inwestycyjnej na rynku
greckim. Na koniec 2012 r. skumulowana wartość polskich inwestycji zagranicznych w Grecji
wynosiła 9,9 mln EUR.
W 2013 roku swój oddział w Grecji posiadał Polski Rejestr Statków. Natomiast polska firma
Solaris (producent autobusów) założyła spółkę joint venture w celu serwisowania
sprzedanych do Grecji 320 szt. autobusów.
W 2010 roku wycofano kapitał z Grecji o wartości 42 mln euro (m.in. Elektrim i spółka
H. Cegielski).
W Grecji funkcjonuje szereg drobnych podmiotów gospodarczych zakładanych przez polskich
obywateli (biura podróży, restauracje, sklepy spożywcze, kawiarnie, zakłady usługowe).

Sprawy Unii Europejskiej
Grecja aktywnie uczestniczy w pracach organów UE w obszarach, które stanowią dla niej
żywotny interes. Dotyczy to m.in. rolnictwa głównie tzw. produktów śródziemnomorskich,
bezpieczeństwa energetycznego i alternatywnych dróg dostaw surowców, rozwoju
transeuropejskich sieci transportowych, transportu morskiego, rynku pracy.
Z punktu widzenia interesów politycznych i gospodarczych, Grecja popiera rozszerzenie
UE w odniesieniu do Bałkanów i Europy Południowo Wschodniej. Dla Grecji region
czarnomorski pozostaje kluczowy, ze względu na powiązania historyczne i kulturowe.
Synergia czarnomorska traktowana jest w Grecji, jako element polityki sąsiedztwa.
W tym kontekście za ważne uważa wzmocnienie współpracy UE z BSEC.
Grecja ma otrzymać 36,5 mld euro z unijnego budżetu na lata 2014-2020, z czego na politykę
spójności 16,3 mld euro, wobec 20 mld euro otrzymanych w bieżącej perspektywie
finansowej.
W dniu 1 stycznia 2014 r. Grecja rozpoczęła przewodnictwo w Radzie UE. Priorytety greckiej
prezydencji są skupione wokół czterech obszarów: Wzrost, praca, spójność; Pogłębianie
integracji UE oraz strefy euro; Migracje, ochrona granic oraz mobilność; Polityka morska.
Podczas przemówienia w PE (15 kwietnia br.) wicepremier i minister spraw zagranicznych
E. Venizelos ocenił, że przyjęcie podstawowych dokumentów ws. Europejskiej Unii Bankowej
jest dotychczas najważniejszym wydarzeniem i sukcesem greckiej prezydencji.
Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Związek Izb Greckich http://www.uhc.gr/
Ateńska Izba Przemysłowo-Handlowa http://www.acci.gr/
Grecka Izba Ekonomiczna http://www.oe-e.gr/nwcms/

WAŻNE ADRESY
Ambasada RP w Atenach
Ateny, Chryssanthemon 22
154 52 Paleo Psychiko
telefon: +30 210 679 77 00
e-mail: ateny.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.ateny.msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Skra 10, Holargos
Ateny 155 62, Grecja
telefon: +30 210 672 61 76/77
e-mail: athens@trade.gov.pl
www.athens.trade.gov.pl
Ambasada Grecji w Polsce
ul. Górnośląska 35
00-432 Warszawa
telefon: +48 22 622 9460-1
e-mail: gremb.war@mfa.gr
www.mfa.gr/warsaw
Oficjalna prasa ekonomiczna
 Kathimerini http://www.kathimerini.gr/
 To Vima http://www.tovima.gr/
 Naftemporiki http://www.naftemporiki.gr/
 Express http://www.express.gr/
 Imerisia http://www.imerisia.gr/
 Kerdos http://www.kerdos.gr/
Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym
 Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych http://www.kepe.gr/
 Fundacja Badań Ekonomicznych i Przemysłowych http://www.iobe.gr/

CIEKAWOSTKI
Przewodnik po greckim rynku
https://athens.trade.gov.pl/pl/Przewodnikporynkugreckimgreckim

