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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
ΑΕΠ 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας GUS, το πολωνικό ΑΕΠ µεγεθύνθηκε 
κατά 3,6% το 2015 (3,3% το 2014). Οι επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 6,1% (9,4% το 2014) και η εγχώρια 
ζήτηση κατά 3,4% (4,6% το 2014). 
 
Πληθωρισµός 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,5% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,5% 
κατά την Eurostat (HICP -  Ε∆ΤΚ). 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός ∆εκεµβρίου 2015 
ήταν 9,8% (από 9,6% τον προηγούµενο µήνα) κατά 
την πολωνική GUS. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 6,7% (σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 
του 2014) σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 4,9% σύµφωνα µε την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS, σε σύγκριση µε τον 
∆εκέµβριο του 2014. 
 
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα 
Κατά το Υπουργείο Οικονοµικών, η αξία του 
ελλείµµατος του Προϋπολογισµού δεν ξεπέρασε τα 
47 δισ. Ζλότυ το 2015. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, το 
έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης παρέµεινε κάτω 
από το όριο του 3%. 
 
Οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός 
Το 19% του συνολικού πληθυσµού της χώρας ήταν 
οικονοµικά µη ενεργό λόγω προχωρηµένης ηλικίας 
στα τέλη του 2014. Η συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα 
αποτελείτο από 7.305.400 άτοµα. Εκτιµάται ότι το 
2050 θα αποτελείται από 11.097.000 άτοµα (32,7% 
του προβλεπόµενου πληθυσµού των 33.951.000). 
Στα τέλη του 2014 υπήρχαν 5 εκ. γυναίκες ηλικίας 
άνω των 60 και 2,27 εκ. άνδρες άνω των 65 ετών. 
[GUS] 
 
 

Εκτιµήσεις Κεντρικής Τραπέζης 
Σύµφωνα µε µακροοικονοµικές εκτιµήσεις της 
πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης NBP για τη διετία 
2016-2017, το ποσοστό ανεργίας θα µειωθεί στο 
9,5% (από 10,5% το 2015) και οι µισθοί θα 
αυξηθούν κατά 4,0-4,2%. Ο πληθωρισµός 
εκτιµάται ότι διαµορφωθεί στο επίπεδο του 1,5% 
(0,9% το 2016 και 1,8% το 2017). Το ΑΕΠ θα 
µεγεθυνθεί κατά 3,0-3,9% το 2016 και κατά 2,8-
4,0% το 2017. Η συναλλαγµατική ισοτιµία 
Ζλότυ/Ευρώ θα είναι περίπου 4,2/1 το 2016 και 
4,1/1 το 2017. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Πολωνικό αξιόχρεο 
Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s (S&P) 
υποβάθµισε (15/1) κατά µία βαθµίδα το κρατικό 
αξιόχρεο της Πολωνίας, στο BBB+, εκτιµώντας ότι 
ορισµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της νέας 
συντηρητικής κυβέρνησης (PiS) θα έχουν ως 
αποτέλεσµα την υπονόµευση βασικών θεσµών. Η 
υποβάθµιση συνοδεύεται από την εκτίµηση ότι οι 
προοπτικές της οικονοµίας έχουν αρνητικό 
πρόσηµο, που σηµαίνει ότι ο ίδιος οίκος αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόµενο νέας υποβάθµισης του 
πολωνικού αξιόχρεου µέσα στους προσεχείς 24 
µήνες, εάν παράµετροι όπως οι δηµόσιες 
δαπάνες ή η νοµισµατική πολιτική επιδεινωθούν. 
Την ίδια ηµέρα δηµοσιοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις 
του οίκου Fitch, που δεν αναθεώρησε το 
πολωνικό αξιόχρεο (Α-) σε σχέση µε 
προηγούµενη αξιολόγηση, ενώ ο οίκος Moody’s 
γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να δηµοσιεύσει 
επικαιροποιηµένη ανάλυση για την πολωνική 
οικονοµία, καθώς δεν έχουν σηµειωθεί αξιόλογες 
µεταβολές.  
 
Τραπεζικές εγγυήσεις ΕΤΣΕ/EFSI 
Σύµφωνα µε την Αντιπροσωπεία της Ευρ. 
Επιτροπής στην Πολωνία, περισσότερες από 
10.000 πολωνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
µπορούν να αξιοποιήσουν τις τραπεζικές 
εγγυήσεις που είναι ήδη διαθέσιµες, από πλευράς 
πολωνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ / EFSI - Σχέδιο Juncker). 
Μέχρι στιγµής έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων αξίας € 46 δισ. ευρώ σε 22 
κ-µ της ΕΕ. Τα πολωνικά επενδυτικά σχέδια 
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αφορούν πρωτίστως πιστωτικές γραµµές για ΜΜΕ 
στον τοµέα της µεταποίησης τροφίµων, αλλά 
υπάρχουν και ορισµένα έργα υποδοµών. Το 
σκεπτικό του Σχεδίου Juncker επικεντρώνεται στη 
χορήγηση δανείων και όχι επιδοτήσεων, όπως στην 
περίπτωση των διαρθρωτικών ταµείων.  
 
Ιρανική επιχειρηµατική αποστολή  
Τον Ιανουάριο τ.έ., αµέσως µετά τις ανακοινώσεις 
σχετικά µε την άρση των διεθνών κυρώσεων που 
είχαν επιβληθεί στο Ιράν, επιχειρηµατική αποστολή 
της ιρανικής περιφέρειας Khorasan επισκέφθηκε τη 
Βαρσοβία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 
επιχειρήσεων που συµµετέσχον βρισκόταν η 
εξαγωγή προϊόντων όπως φιστίκια, σαφράν, 
αποξηραµένα φρούτα, ρόδια, γαλακτοκοµικά, 
εξαρτήµατα αυτοκινήτων, µηχανήµατα αρτοποιίας, 
καλώδια, ζωοτροφές, δερµάτινα και πετροχηµικά. 
Σηµειώνεται ότι ο όγκος του διµερούς εµπορίου ήταν 
της τάξης των USD 50 εκ. το 2015, σηµαντικά 
µικρότερος από τις πραγµατικές δυνατότητες των 
δύο κρατών. Ο Πρέσβης του Ιράν στην Πολωνία, 
Ramin Mehman Parast Nodehi, δήλωσε ότι η ιρανική 
πλευρά ευελπιστεί ότι «η Πολωνία θα γίνει σύντοµα 
ένας από τους τρεις βασικούς εταίρους» της στην 
Ευρώπη, διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
ιρανικών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές της 
∆. Ευρώπης. [Puls Biznesu] 
 
Προσέλκυση επενδύσεων 
Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του πολωνικού 
οργανισµού προώθησης επενδύσεων PAIiIZ, της 
HSBC Bank Polska και της Grant Thornton, η 
πολωνική κυβέρνηση χρειάζεται να προσφέρει 
περισσότερα κίνητρα για την προσέλκυση Άµεσων 
Ξένων Επενδύσεων. Προτεραιότητα κρίνεται 
σκόπιµο να δοθεί στους τοµείς των δηµοσίων 
προµηθειών, του φορολογικού δικαίου, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και των σχέσεων µεταξύ 
∆ηµοσίου και ιδιωτών επενδυτών. Οι Ειδικές 
Οικονοµικές Ζώνες και οι κυβερνητικές επιδοτήσεις – 
που θα πάψουν να ισχύουν το 2020 – εκτιµάται ότι 
δεν επαρκούν πλέον ως µέσα προσέλκυσης 
επενδυτών. Στοιχεία που γίνονται αντιληπτά ως 
επενδυτικά κίνητρα από τους ίδιους τους επενδυτές, 
στην περίπτωση της Πολωνίας, αποτελούν οι νέες 
υποδοµές, η οικονοµική σταθερότητα και η εύκολη 
πρόσβαση σε καλά καταρτισµένο και αποδοτικό 
προσωπικό. 
 
 

Οικονοµική Συνεργασία Πολωνίας-Κροατίας 
Κατά την επίσκεψη της Προέδρου της Κροατίας 
Kolinda Grabar-Kitarovic στη Βαρσοβία (28/1), 
πραγµατοποιήθηκε διµερές οικονοµικό φόρουµ. 
Σε αυτό υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ 
των εθνικών εµπορικών επιµελητηρίων των δύο 
χωρών. Στο ίδιο φόρουµ, ο Πολωνός Πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας Andrzej Duda δήλωσε ότι η 
διµερής συνεργασία, η οποία αναπτύσσεται µε 
ένταση τα τελευταία έτη, εντάσσεται σε ένα 
ευρύτερο σκεπτικό δηµιουργίας δεσµών µεταξύ 
των κρατών της Αδριατικής, της Βαλτικής και του 
Ευξείνου Πόντου. Η διµερής συνεργασία 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την υλοποίηση 
κοινών σχεδίων στον τοµέα των υποδοµών 
µεταφορών και ενέργειας και την αξιοποίηση των 
λιµένων για τη διακίνηση εµπορευµάτων. Ειδική 
αναφορά έγινε από τον Πρόεδρο Duda στην 
ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων στις «απολύτως 
ανεπαρκείς» σιδηροδροµικές υποδοµές, µε τη 
βοήθεια των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. 
Αναφερόµενος στα κροατικά σχέδια δηµιουργίας 
σταθµού επαναεριοποίησης υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου στη νήσο Krk, ο Α. Duda δήλωσε 
αισιόδοξος για τη λειτουργία του πολωνικού 
σταθµού επαναεριοποίησης LNG στο Swinoujscie 
των ακτών της Βαλτικής σε καθεστώς πλήρους 
δυναµικότητας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
σχολιάζοντας ότι µε τις νέες υποδοµές 
δηµιουργούνται νέες προοπτικές στο πεδίο της 
ενεργειακής ασφάλειας της κεντρικής Ευρώπης 
κατά µήκος του άξονα Βορρά-Νότου. Η Πρόεδρος 
της Κροατίας προανήγγειλε θερινή συνάντηση 
πολιτικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος µε 
συµµετοχή εκπροσώπων των χωρών της 
Βαλτικής, της Αδριατικής και του Ευξείνου 
Πόντου. Στη συνάντηση θα συζητηθούν 
επενδυτικά και κοινά οικονοµικά εγχειρήµατα που 
θα µπορούσαν να υλοποιηθούν σε τρίτες αγορές.  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Φορολογία τραπεζών 
Ο Πτ∆ Andrzej Duda κύρωσε στις 15/1 ψηφισθέν 
νοµοσχέδιο µε το οποίο επιβάλλεται φόρος επί του 
ενεργητικού των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων. Ο νόµος, που θα τεθεί σε ισχύ τον 
Φεβρουάριο τ.έ., προβλέπει ετήσια φορολόγηση 
του ενεργητικού των πολωνικών τραπεζών 
(φορολογητέα η αξία του ενεργητικού του οµίλου 
που υπερβαίνει τα 4 δισ. Ζλότυ) και των 
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υποκαταστηµάτων ξένων τραπεζών (>4 δισ.), των 
ασφαλιστικών εταιρειών (>2 δισ.), των 
συνεταιριστικών τραπεζών (>4 δισ.) και των 
πιστωτικών ενώσεων (>4 δισ.) µε συντελεστή 0,44% 
(ή 0,0366% µηνιαίως). Από το πεδίο εφαρµογής του 
νόµου εξαιρούνται η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα 
BGK και τράπεζες και ασφαλιστικές που έχουν 
ενταχθεί σε προγράµµατα αναδιάρθρωσης / 
εξυγίανσης. ∆ιεθνείς αναλυτές εκτιµούν ότι ο φόρος θα 
έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία των 
τραπεζών (µείωση έως και 4,4 δισ. Ζλότυ το 2016) 
αλλά η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει 
σηµαντικό πρόβληµα. 
 
Φορολογία καταστηµάτων λιανεµπορίου 
Το Υπουργείο Οικονοµικών δηµοσιοποίησε (25/1) την 
πρότασή του για την επιβολή νέου φόρου στα 
καταστήµατα λιανεµπορίου. Σύµφωνα µε την 
πρόταση, επιχειρήσεις µε µηνιαίο κύκλο εργασιών 
έως 300 εκ. Ζλότυ θα φορολογούνται µε συντελεστή 
0,7% επί των πωλήσεων και επιχειρήσεις µε µηνιαίο 
κύκλο εργασιών άνω των 300 εκ. Ζλότυ θα 
φορολογούνται µε συντελεστή 1,3% επί των 
πωλήσεων. Φορολογικός συντελεστής 1,9% θα ισχύει 
για τον κύκλο εργασιών των Σαβ/κων και των 
δηµόσιων αργιών. Το αφορολόγητο έχει οριστεί στα 
1,5 εκ. Ζλότυ (καθαρά). Εκτιµάται ότι ο φόρος θα 
φέρει στα δηµόσια ταµεία έσοδα 2 δισ. Ζλότυ στο τ.έ., 
τα οποία θα κατευθυνθούν στη χρηµατοδότηση 
κοινωνικών δαπανών της κυβέρνησης. Κατά τον 
αρµόδιο Υπουργό, ο φόρος θα µπορούσε να τεθεί σε 
ισχύ το β΄ 15ήµερο του Μαρτίου τ.έ.. 
 
Αποταµιεύσεις 
Στο τέλος του 2015, οι Πολωνοί είχαν αποταµιεύσεις 
συνολικής αξίας 1,104 τρισ. Ζλότυ (+6%). Σε αυτή την 
αξία υπολογίζονται µετρητά, καταθέσεις όψεως και 
ταµιευτηρίου, προθεσµιακές καταθέσεις, αµοιβαία 
κεφάλαια, µετοχές και οµόλογα. Η αξία των 
τραπεζικών καταθέσεων αυξήθηκε κατά 9% και 
αντιπροσωπεύει πλέον το 58% του συνόλου των 
αποταµιεύσεων. [Rzeczpospolita] 
 
Εταιρείες επιλογής προσωπικού 
Ο αριθµός των εταιρειών επιλογής προσωπικού για 
λογαριασµό επιχειρήσεων που αναζητούν 
εργαζόµενους για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
αυξήθηκε κατά 20% το 2015 και είναι πιθανό να 
αυξηθεί περαιτέρω το 2016, εφόσον δεν υπάρξουν 
σηµαντικές µεταβολές ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο 
της αγοράς εργασίας. Αυτή η αυξητική πορεία 

ξεκίνησε το 2009. Το 2015 υπήρχαν 6.100 τέτοιες 
εταιρείες επιλογής προσωπικού. Στην ΕΕ 
περισσότερες υπάρχουν µόνο στο Ην. Βασίλειο και 
στη Γερµανία. [Rzeczpospolita, PFHR] 
  
Λιανεµπόριο τροφίµων 
Κατά το Πολωνικό Επιµελητήριο Εµπορίου PIH, 
το πλήθος των µικρών καταστηµάτων 
λιανεµπορίου µειώθηκε κατά την τελευταία διετία. 
Το µερίδιο αγοράς τους µειώθηκε στο 37% το 
2015, από 51% το 2008. Παρ’ όλα αυτά, τα 
συγκεκριµένα καταστήµατα συνεχίζουν να 
αποτελούν το σηµαντικότερο κανάλι διανοµής για 
τα αγαθά της κατηγορίας FMCG και απασχολούν 
300.000 εργαζόµενους, ήτοι το 60% του συνόλου 
των απασχολουµένων των επιχειρήσεων 
λιανεµπορίου τροφίµων. Ανταγωνιστικά προς τα 
µικρά καταστήµατα λειτουργούν τα καταστήµατα 
µεγάλης επιφάνειας. Οι υπεραγορές 
(hypermarkets) διατηρούν παρουσία στις είκοσι 
µεγαλύτερες πόλεις, ενώ τα discount 
supermarkets διατηρούν παρουσία τόσο σε 
µικρές κωµοπόλεις όσο και στα µεγάλα αστικά 
κέντρα. Εγχωρίως παράγονται τα περισσότερα 
τρόφιµα που διακινούνται µέσω των 
καταστηµάτων. Εντούτοις, ξένες επιχειρήσεις 
ελέγχουν το 80% της πολωνικής αγοράς 
τροφίµων, εξαιρουµένου του κλάδου αρτοποιίας. 
Οι Πολωνοί παραγωγοί κυριαρχούν, πάντως, 
στους τοµείς των γαλακτοκοµικών και των 
ζαχαρωδών. 
 
Βιοµηχανία Χάλυβα 
Σύµφωνα µε την Πολωνική Ένωση Χάλυβα HIPH, 
ο εγχώριος κλάδος χαλυβουργίας θα δαπανήσει 2 
δισ. Ζλότυ σε επενδύσεις προσαρµογής στις 
προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας της 
ΕΕ (Οδηγία βιοµηχανικών εκποµπών του 2014) 
εντός της ερχόµενης τριετίας. Τα τρία τέταρτα 
αυτών των επενδύσεων θα πραγµατοποιηθούν 
από την ArcelorMittal Poland. Οι επιχειρήσεις του 
κλάδου φοβούνται ότι οι συγκεκριµένες 
προσαρµογές είναι πιθανό να υποβαθµίσουν την 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοµηχανίας, 
καθώς οι αντίστοιχες κινεζικές, κορεατικές, ινδικές 
και ρωσικές επιχειρήσεις δεν έχουν ανάλογες 
υποχρεώσεις. 
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4. Ενέργεια 
 
Ατοµική ενέργεια 
Ο Υπουργός Ενέργειας της νέας πολωνικής 
κυβέρνησης, κ. K. Tchorzewski, ενηµέρωσε (20/1) 
τον Τύπο ότι το πολωνικό πρόγραµµα πυρηνικής 
ενέργειας θα συνεχιστεί. Η κατασκευή του πρώτου 
πολωνικού σταθµού παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας σχεδιάζεται να ξεκινήσει το 2020 και ο 
σταθµός, δυναµικότητας 3.000 MW, υποτίθεται ότι 
θα λειτουργήσει το 2025, αλλά τα εδώ ΜΜΕ κάνουν 
λόγο για πιθανή καθυστέρηση δύο ετών. Η εταιρεία 
PGE EJ1, που έχει αναλάβει τον συντονισµό της 
υλοποίησης του έργου, ανακοίνωσε τον ∆εκέµβριο 
του 2015 ότι το επόµενο στάδιο εκπόνησης 
περιβαλλοντικών µελετών για την επιλογή της 
τοποθεσίας ανέγερσης του σταθµού θα ξεκινήσει την 
άνοιξη του 2016, ενώ η σχετική απόφαση αναµένεται 
να ληφθεί έως το τέλος του 2017. Υποψήφιες είναι οι 
τοποθεσίες Choczewo, Lubiatowo-Kopalino και 
Zarnowiec της περιφέρειας Pomorskie της βόρειας 
Πολωνίας. Σε νεώτερες δηλώσεις του (27/1), ο 
Υπουργός Ενέργειας παρατήρησε, πάντως, ότι το 
κόστος  της κατασκευής πυρηνικού σταθµού είναι 
σχετικά υψηλό και ότι µε τους πόρους που 
απαιτούνται για τη δηµιουργία του µπορούν να 
εκσυγχρονιστούν αρκετά παλαιά εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε προοπτική 
λειτουργίας για 15-20 έτη ακόµα. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Πτωχεύσεις 
Σύµφωνα µε τον οργανισµό ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων KUKE, το 2015 πτώχευσαν 737 
πολωνικές εταιρείες, έναντι 818 το 2014 (-9,9%) και 
εκτίµησης για 703 πτωχεύσεις το 2016. 
 
Ναυπηγική βιοµηχανία 
Η πολωνική ναυπηγική βιοµηχανία διέθεσε στην 
αγορά το 2015 προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 
µεγαλύτερης των 11 δισ. Ζλότυ.  Υπολογίζεται ότι το 
2015 κατασκευάστηκαν 20 πλήρως εξοπλισµένα 
πλοία, ενώ υπάρχουν παραγγελίες για 50 ακόµη, 
που θα παραδοθούν έως το 2017. Η αξία των 
παραγγελιών νέων πλοίων ανέρχεται στα 4 δισ. 
Ζλότυ. Το 2014, η αξία των πωλήσεων των 
πολωνικών ναυπηγείων ανήλθε στα 10,5 δισ. Ζλότυ. 
Το 90% της κλαδικής παραγωγής προέρχεται από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και το 10% από δηµόσιες. 
Περίπου 12.000 εταιρείες  δραστηριοποιούνται 

εγχωρίως σε αντικείµενα σχετικά µε τον κλάδο. 
Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν 120.000 
άτοµα. Η αξία των επενδύσεων που έχουν 
σχεδιαστεί για τους πολωνικούς λιµένες ξεπερνά 
τα 2,2 δισ. Ζλότυ. Μέσω των πολωνικών λιµανιών 
διακινήθηκαν το 2014 περίπου 77,5 εκ. τόνοι 
φορτίων, ήτοι 8,5% των συνολικών φορτίων που 
διακινήθηκαν µέσω όλων των λιµανιών της 
Βαλτικής, το 22,5% των πολωνικών εξαγωγών και 
το 20% των πολωνικών εισαγωγών. [PAP] 
 
Smyk 
Η πολωνική Empik Media & Fashion (EM&F) 
κατέληξε σε συµφωνία µε τον επενδυτικό όµιλο 
Bridgepoint, για τη µεταβίβαση, από την πρώτη 
στον δεύτερο, της ιδιοκτησίας της αλυσίδας 
λιανεµπορίου βρεφικών και παιδικών ρούχων και 
παιχνιδιών Smyk, έναντι 247 εκ. Ευρώ (συµπερ. 
των χρεών της εταιρείας). Η συναλλαγή θα 
ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Μαΐου τ.έ.. Η EM&F 
είναι εισηγηµένη στο Χρηµατιστήριο Βαρσοβίας 
(WSE) από το 1997. Το πρώτο κατάστηµα της 
Smyk άνοιξε στη Βαρσοβία το 1952, ενώ σήµερα 
υπάρχουν 125 καταστήµατα της αλυσίδας στην 
Πολωνία. Βασικοί µέτοχοι της EM&F είναι οι 
Eastbridge Group και Penta Investments. [WBJ, 
Reuters] 
 
Karimpol 
Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Karimpol θα 
υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο δηµιουργίας 
συγκροτήµατος χώρων γραφείων, αξίας € 100 εκ., 
στο κέντρο της πόλης της Βαρσοβίας. Το κτήριο 
“Skyliner” θα κατασκευαστεί στην περιοχή Wola 
της πολωνικής πρωτεύουσας και οι διαθέσιµοι 
για µίσθωση χώροι θα έχουν επιφάνεια 44.000 
τ.µ.. Το κτήριο θα παραδοθεί το 2019. Η Karimpol 
δραστηριοποιείται στην Πολωνία από το 1997 και 
έχει δηµιουργήσει µέχρι σήµερα επτά 
συγκροτήµατα χώρων γραφείων στη Βαρσοβία. 
 
Αµυντικές προµήθειες: Airbus 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου και 
δηλώσεις Πολωνών αξιωµατούχων, η συµφωνία 
αγοράς στρατιωτικών ελικοπτέρων αξίας 3 δισ. 
δολαρίων από την γαλλικών συµφερόντων Airbus 
είναι πολύ πιθανό να ακυρωθεί. Στην κατ’ αρχήν 
συµφωνία µε την Airbus, για την αγορά 50 
στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου EC-725 
Caracal, είχε καταλήξει η προηγούµενη 
κυβέρνηση (ΡΟ), αφού πρώτα είχε απορρίψει τις 
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προσφορές των Sikorsky και AgustaWestland. Η νέα 
κυβέρνηση (PiS), που ανέλαβε την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαπραγµατεύσεων, έχει καταστήσει σαφές 
ότι επιθυµεί να συνεργαστεί µε ανάδοχο που 
διαθέτει παραγωγικές δυνατότητες εντός Πολωνίας 
(βλ. Sikorsky, AgustaWestland). Μάλιστα ο Υφυπ. 
Άµυνας Bartosz Kownacki ισχυρίστηκε ότι είναι 
προτιµότερο να καταβάλει η πολωνική πλευρά 
πιθανό πρόστιµο εκατοντάδων εκατοµµυρίων Ζλότυ 
για την ακύρωση της συµφωνίας, παρά να δεχθεί τις 
απώλειες που συνεπάγεται η αποδοχή της 
συµφωνίας µε την Airbus για την εγχώρια αµυντική 
βιοµηχανία. Οι διαπραγµατεύσεις υποτίθεται ότι θα 
ολοκληρωθούν έως τις 10/2 τ.έ.. Από την πλευρά της 
Airbus Helicopters διέρρευσε σχόλιο, σύµφωνα µε το 
οποίο προετοιµάζεται νέα πρόταση της εταιρείας 
όσον αφορά τα αντισταθµιστικά οφέλη. 
 
PGNiG 
Σύµφωνα µε τη διοίκηση της πολωνικής εταιρείας, η 
επιχείρηση φυσικού αερίου PGNiG σχεδιάζει τη 
δηµιουργία αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου από 
τη Νορβηγία στην Πολωνία έως το 2020. Ο αγωγός 
θα χρησιµοποιηθεί για τον εφοδιασµό της πολωνικής 
αγοράς µε µερικά bcm φυσικού αερίου που θα 
προέρχονται από τις εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης 
της PGNiG στη Β. Θάλασσα. 
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