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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Εκτιµήσεις ΟΟΣΑ 
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, 
το πολωνικό ΑΕΠ αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 
2,6% το 2016 και κατά 3,2% το 2017. Μεγέθυνση της 
τάξης του 3% προβλέπεται και για το 2018, χάρις 
στις αυξηµένες κοινωνικές δαπάνες, τη µείωση των 
επιτοκίων δανεισµού και την εισροή-απορρόφηση 
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. Κατά τον ΟΟΣΑ, η 
πολωνική Κεντρική Τράπεζα θα κληθεί να αρχίσει να 
ορίζει υψηλότερα επιτόκια δανεισµού από το τέλος 
του 2017, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που θα 
έχουν εκδηλωθεί έως τότε. Τέλος, στο πλαίσιο των 
ίδιων εκτιµήσεων, ο διεθνής οργανισµός 
προειδοποιεί ότι παράγοντες όπως οι αυξηµένες 
κοινωνικές δαπάνες, η ανάκαµψη των δηµοσίων 
επενδύσεων και η σχεδιαζόµενη µείωση των 
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα άνω του 3% 
του ΑΕΠ το 2018, παρά την νέα φορολογίας στους 
κλάδους τραπεζών και λιανεµπορίου. 
 
Προβλέψεις Fitch 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch προβλέπει (29/11) 
µεγέθυνση του πολωνικού ΑΕΠ κατά 2,7% το 2016, 
κατά 3,0% το 2017 και 3,2% το 2018. Στη σχετική 
έκθεση που δηµοσιεύθηκε επισηµαίνεται ότι ο 
ρυθµός µεγέθυνσης του γ΄ τριµήνου του 2016 
περιορίστηκε στο 2,6% και ότι αυτή η επιβράδυνση 
συνδέεται, µεταξύ άλλων, µε τη µείωση των δαπανών 
που αντιστοιχούν σε δράσεις και έργα που 
συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ.  
 
Ανεργία 
Κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, το 
ποσοστό ανεργίας ήταν 8,2% τον Οκτώβριο τ.έ., από 
8,3% τον Σεπτέµβριο τ.έ., ενώ ο αριθµός των 
καταγεγραµµένων ανέργων ήταν 1.308.000. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Οκτώβριο του 2016 καταγράφηκε 
αποπληθωρισµός -0,2% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και 
πληθωρισµός 0,1% κατά την Eurostat (HICP-Ε∆ΤΚ).  
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Οκτώβριο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
µειώθηκε κατά 1,3% (σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο 

του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Οκτώβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 3,7% (σε σχέση µε τον Οκτώβριο 
του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Εµπορικό ισοζύγιο 
Η αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού 
ισοζυγίου ανήλθε στα € 4,13 δισ. στο διάστηµα 
Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2016. Η αξία των µεν 
εξαγωγών ανήλθε στα € 134,85 δισ. (+1,2%), των 
δε εισαγωγών στα € 130,72 δισ. (-0,6%). [GUS] 
 
Υποψηφιότητα Lodz για διοργάνωση 
International Expo 2022 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Πολιτισµού, Piotr Glinski, υπέβαλε (23 τ.µ.) την 
επίσηµη υποψηφιότητα της πόλης Lodz της 
κεντρικής Πολωνίας για τη διοργάνωση της 
διεθνούς έκθεσης International Expo 2022. Η 
υποψηφιότητα υπεβλήθη στο αρµόδιο ∆ιεθνές 
Γραφείο Εκθέσεων (ΒΙΕ - Bureau International des 
Expositions), στο Παρίσι. Η υποψηφιότητα του 
Lodz συγκροτήθηκε στη βάση της θεµατικής της 
«αστικής ανανέωσης». Σε σχετικές δηλώσεις του, 
ο Piotr Glinski θέλησε να επισηµάνει ότι η 
διοργάνωση σχεδιάζεται να λάβει χώρα «στο 
κέντρο µιας ζωντανής πόλης» και ότι οι υποδοµές 
που θα δηµιουργηθούν, ειδικά για την κάλυψη 
των αναγκών της έκθεσης και των περίπου οκτώ 
εκατοµµυρίων αναµενόµενων επισκεπτών, θα 
τεθούν εν συνεχεία στη διάθεση των κατοίκων της 
πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας. Επίσης, 
παρατήρησε ότι, εφόσον επιλεγεί το Lodz, θα 
πρόκειται για την πρώτη ανάθεση φιλοξενίας της 
Expo σε πολωνική πόλη, γεγονός που θα 
συµβάλλει στην προβολή της χώρας στο 
εξωτερικό. Ο ίδιος κυβερνητικός αξιωµατούχος 
εξέφρασε την άποψη ότι η πολωνική πρόταση 
συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να 
επικρατήσει, καθώς είναι η µόνη µέχρι στιγµής 
και η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων 
εκπνέει στις 15/12 τ.έ.. Η απόφαση της ΒΙΕ 
πρόκειται να ληφθεί στα τέλη του 2017. 
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Σηµειώνεται ότι ως “Expo” είναι γνωστές δύο 
κατηγορίες διεθνών εκθέσεων: οι “World Expos”, οι 
οποίες διοργανώνονται ανά πενταετία, διαρκούν έως 
έξι µήνες και θεωρούνται µεγαλύτερης εµβέλειας, και 
οι πιο εξειδικευµένες “International Expos”, που 
λαµβάνουν χώρα στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 
“World Expos”, διαρκούν έως τρεις µήνες και 
επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα. 
 
Επίσκεψη Γ.Γ. ΟΟΣΑ 
Στις 25/11 επισκέφθηκε τη Βαρσοβία ο Γενικός 
Γραµµατέας του Οργανισµού Οικονοµικής 
Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Angel Gurria. O 
επικεφαλής του διεθνούς οργανισµού έλαβε µέρος σε 
συνέδριο που διοργανώθηκε µε αφορµή τη 
συµπλήρωση είκοσι ετών από την ένταξη της 
Πολωνίας στον ΟΟΣΑ. Στη διάρκεια της παραµονής 
του στη Βαρσοβία, ο Γενικός Γραµµατέας 
συναντήθηκε µε την Πρωθυπουργό της Πολωνίας, 
Beata Szydlo, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και 
Υπουργό Ανάπτυξης και Οικονοµικών, Mateusz 
Morawiecki, τον Υπουργό Εξωτερικών Witold 
Waszczykowski και τον Πρόεδρο του σώµατος της 
Κάτω Βουλής (Sejm) Marek Kuchcinski. Οι 
συνοµιλίες του κ. Gurria µε τους Πολωνούς 
αξιωµατούχους επικεντρώθηκαν στο «Σχέδιο 
Υπεύθυνης Ανάπτυξης» που έχει εκπονήσει ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, Mateusz Morawiecki, 
καθώς και στους τρόπους µε τους οποίους ο ΟΟΣΑ 
θα µπορούσε να συµβάλλει στην υλοποίησή του. 
Τέλος, ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ παρουσίασε έκθεση µε τίτλο 
“Policy priorities for making Poland a more inclusive 
and knowledge-based society”, η οποία περιέχει 
συστάσεις για την αναβάθµιση της 
ανταγωνιστικότητας της πολωνικής οικονοµίας (βλ. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264267886-en). 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Νοµοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Ανάπτυξης & Οικονοµικών, Mateusz Morawiecki, 
ανακοίνωσε νοµοθετική πρωτοβουλία για τη 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η 
πρωτοβουλία, µε τίτλο «Σύνταγµα 
Επιχειρηµατικότητας», αποσκοπεί, πρωτίστως, στη 
διευκόλυνση της δράσης των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, που δε διαθέτουν τους πόρους που 

απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το περίπλοκο 
ρυθµιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τις 
σχέσεις µε το ∆ηµόσιο. Κατά τον κ. Morawiecki, η 
πρόταση της κυβέρνησης συγκροτήθηκε στη 
βάση τεσσάρων αρχών:  
1) Θεωρείται επιτρεπτό ό,τι δεν απαγορεύεται 
ρητά. 
2) Τεκµήριο της ειλικρίνειας του επιχειρηµατία. 
3) Ερµηνεία ασαφών διατάξεων µε τρόπο φιλικό 
για τις επιχειρήσεις,. 
4) Αναλογικότητα των µέτρων που λαµβάνει η 
δηµόσια διοίκηση έναντι των επιχειρήσεων. 
Το ίδιο νοµοθετικό πακέτο περιλαµβάνει µέτρα 
όπως τα ακόλουθα: 
- Πρόσωπα που ξεκινούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα θα απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για έξη µήνες και στη συνέχεια θα µπορούν να 
πληρώνουν µειωµένες εισφορές για δύο έτη. 
- ∆ε θα είναι υποχρεωτική η δήλωση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε µηνιαία 
έσοδα µικρότερα από το 50% του κατώτατου 
µισθού. 
- Η κυβέρνηση θα διορίσει έναν Συνήγορο του 
Επιχειρηµατία και θα φροντίσει για τη 
συγκρότηση µιας επιτροπής µε τη συµµετοχή 
εκπροσώπων της κυβέρνησης και των 
επιχειρηµατιών, το έργο της οποίας θα είναι 
συµπληρωµατικό προς εκείνο του υφιστάµενου 
Συµβουλίου Κοινωνικού ∆ιαλόγου. 
- ∆ροµολογείται η απλοποίηση της φορολογικής 
νοµοθεσίας για τις µικρές επιχειρήσεις. 
- Οι φορολογικοί έλεγχοι δε θα είναι πλέον τυχαίοι 
αλλά θα επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που 
είναι πιθανότερο να συνδέονται µε παρατυπίες. 
- Απλοποιούνται οι διατάξεις περί δαπανών που 
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα. 
- Θεσπίζεται νέα µορφή επιχείρησης, που θα 
συνδυάζει την ευκολία σύστασης της Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης µε τις δυνατότητες της 
Ανώνυµης Εταιρείας.  

 
Ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης 
Η Κάτω Βουλή (Sejm) ενέκρινε νοµοσχέδιο για τη 
µείωση – ουσιαστικά την επαναφορά – των 
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης στα 60 έτη για 
τις γυναίκες και στα 65 για τους άνδρες. Για να 
τεθεί σε ισχύ η ρύθµιση (από 01.10.2017), 
χρειάζεται η έγκριση και της Γερουσίας, που 
θεωρείται εξασφαλισµένη. Η µείωση των ορίων 
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αποτελούσε βασική προεκλογική δέσµευση τόσο του 
κυβερνώντος κόµµατος PiS όσο και του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας Α. Duda. Ο προηγούµενος 
κυβερνητικός συνασπισµός, των κοµµάτων PO και 
PSL, είχε νοµοθετήσει τη σταδιακή αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη για άνδρες και 
γυναίκες, µέχρι το 2020 και το 2040 αντίστοιχα, 
προκειµένου να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες. Η 
επαναφορά των ορίων στα 65 εκτιµάται ότι θα έχει 
ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισµού και ενδέχεται να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονοµική µεγέθυνση. Εξάλλου, 
πρόκειται για µια κίνηση προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από την τάση που επικρατεί στην 
Ευρώπη, καθώς στα περισσότερα κράτη-µέλη της 
ΕΕ αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, υπό το 
φως της βελτίωσης του προσδόκιµου ζωής. Η 
κυβέρνηση υπολογίζει ότι η µεταβολή των ορίων θα 
στοιχίσει περίπου 40 δισ. Ζλότυ στο διάστηµα 2016-
2019. Σηµειώνεται ότι, παρά τις αντιδράσεις της 
αντιπολίτευσης που θεωρεί ότι η χαλάρωση της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας εγκυµονεί κινδύνους, η 
κυβέρνηση PiS συνεχίζει την υλοποίηση 
προεκλογικών υποσχέσεων που συνδέονται µε τη 
χορήγηση βοηθηµάτων (π.χ. τέκνων) και 
διευκολύνσεων σε διάφορες κοινωνικές οµάδες. 
 
Εξέλιξη περιουσιακών στοιχείων Πολωνών 
Σύµφωνα µε µελέτη της PI Research 
(www.politykainsight.pl/research) για λογαριασµό της 
τράπεζας Bank Zachodni WBK, τα επόµενα 25 έτη η 
πολωνική κοινωνία θα κατέχει περιουσιακά στοιχεία 
καθαρής αξίας 18 τρισ. Ζλότυ, δηλαδή 70% 
µεγαλύτερης σε σύγκριση µε το 2016. Η ακαθάριστη 
αξία της περιουσίας µιας µέσης πολωνικής 
οικογένειας θα αυξηθεί από τα 500.000 στα 861.000 
Ζλότυ. Τα επόµενα έτη αναµένεται να µεταβληθούν οι 
παράγοντες που συµβάλλουν στη µεγέθυνση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών. 
Σήµερα, η εν λόγω µεγέθυνση αποδίδεται στην 
ανοδική τάση των τιµών ακινήτων που αγοράστηκαν 
µε δανεισµό. Στο µέλλον θα βασίζεται σε µεγαλύτερο 
βαθµό στην αποταµίευση και στην «επιστροφή» στα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και 
στη θετική συνεισφορά των κληρονοµιών. 
 
Χρήστες κινητών τηλεφώνων 
Σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική υπηρεσία 
GUS, στα τέλη Σεπτεµβρίου τ.έ. υπήρχαν 56,2 εκ. 
συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας και χρήστες 

προπληρωµένων συναφών υπηρεσιών, 4,7% 
λιγότεροι σε σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο του 
2015. Ο αριθµός των χρηστών προπληρωµένων 
υπηρεσιών ήταν µειωµένος κατά 18,5%, ενώ ο 
αριθµός των συνδροµητών ήταν αυξηµένος κατά 
10,1%. Στα τέλη Σεπτεµβρίου τ.έ. αντιστοιχούσαν 
146,3 συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας και 
χρήστες προπληρωµένων υπηρεσιών σε κάθε 
100 Πολωνούς, έναντι 153,4 έναν χρόνο πριν και 
146,4 στα τέλη του 2015. 
 
Οικογενειακές δαπάνες εορταστικής περιόδου 
Σύµφωνα µε στοιχεία της IBRiS που δηµοσίευσε 
η Gazeta Polska Codziennie, η µέση πολωνική 
οικογένεια σχεδιάζει να δαπανήσει 1.500 Ζλότυ 
κατά τη φετινή περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 
100 Ζλότυ περισσότερα σε σχέση µε πέρυσι. 
Συνολικά 13,5 εκ. οικογένειες αναµένεται να 
ξοδέψουν 20,1 δισ. Ζλότυ (1,6 δισ. περισσότερα 
από το 2015). Μάλιστα, τα έξοδα θα είναι 
µεγαλύτερα (1.715 Ζλότυ) στην περίπτωση των 
νοικοκυριών που λαµβάνουν βοήθηµα τέκνων στο 
πλαίσιο του κυβερνητικού προγράµµατος “500 
Plus”. Σηµειώνεται ότι αυτά τα νοικοκυριά έχουν 
κατά κανόνα περισσότερα µέλη σε σύγκριση µε 
τα νοικοκυριά που δε θεωρούνται δικαιούχοι του 
βοηθήµατος. Στοιχεία άλλης έρευνας, των 
Provident και PBS, για το ίδιο θέµα είναι λιγότερο 
αισιόδοξα, καθώς οι Πολωνοί δεν προτίθενται να 
δαπανήσουν περισσότερα από 722 Ζλότυ (100 
Ζλότυ λιγότερα σε σύγκριση µε το 2015), κατά 
µέσο όρο, στη διάρκεια της εορταστικής 
περιόδου. Τέλος, σύµφωνα µε Τρίτη εκτίµηση, της 
Deloitte, κάθε νοικοκυριό θα δαπανήσει κατά µ.ό. 
1.121 Ζλότυ (-5%), εκ των οποίων το 37% σε 
διαδικτυακές συναλλαγές. Το 44% του 
οικογενειακού προϋπολογισµού των εορτών θα 
διατεθεί για την αγορά δώρων και το 46% για την 
αγορά τροφίµων. 
 
Νοµοθεσία για την ενίσχυση της καινοτοµίας 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Andrzej Duda, 
δηµοσίευσε νόµο για την ενίσχυση της 
καινοτοµίας. Η νέα νοµοθεσία προβλέπει 
σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις που επενδύουν στην Έρευνα & 
Ανάπτυξη και παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης 
µεγαλύτερων κερδών από την εµπορική 
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αξιοποίηση των ερευνητικών ευρηµάτων των 
σχετικών τµηµάτων των επιχειρήσεων.  
 
Κλάδος οικιακών συσκευών 
Σύµφωνα µε έκθεση της εταιρείας ερευνών αγοράς 
TNS για λογαριασµό του κλαδικού φορέα CECED 
Polska, η πολωνική παραγωγή λευκών συσκευών 
αυξήθηκε κατά 25% µεταξύ των ετών 2013 και 2016, 
ανερχόµενη στα 23 εκ. τεµάχια (από 18 εκ.). Η 
συνολική αξία των λευκών συσκευών (πλυντήρια 
ρούχων και πιάτων, ψυγεία κλπ.) που 
κατασκευάστηκαν το 2015 ανήλθε στα 17 δισ. Ζλότυ. 
Χαρακτηριστικό του νέου κλαδικού τοπίου αποτελεί 
το γεγονός ότι οι πολωνικές εγκαταστάσεις δεν είναι 
πλέον µόνο σταθµοί συναρµολόγησης αλλά 
περιλαµβάνουν κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, 
εργαστήρια, τµήµατα αλυσίδας εφοδιασµού και 
τµήµατα υποστήριξης. Το 90% της εγχώριας 
παραγωγής λευκών και άλλων οικιακών συσκευών 
εξάγεται, κυρίως στη Γερµανία (21%), το Ηνωµένο 
Βασίλειο (13%), τη Γαλλία (12%), την Ιταλία (8%) και 
τη Ρωσία (6%). Εξάγονται κυρίως πλυντήρια ρούχων 
(23%), ψυγεία και καταψύκτες (19%), κουζίνες 
(14%), πλυντήρια πιάτων (14%) και µικρές συσκευές 
(14%). Το 2005, τα αγαθά της εν λόγω κατηγορίας 
αποτελούσαν το 1,82% του συνόλου των πολωνικών 
εξαγωγών, ενώ σήµερα αντιπροσωπεύουν το 2,52%. 
Στη χώρα λειτουργούν 25 εργοστάσια κατασκευής 
οικιακών συσκευών, που απασχολούν 22.500 
εργαζόµενους. Αρκετά από αυτά ανήκουν σε 
γνωστές ξένες επιχειρήσεις. 
 
Κλείσιµο ανθρακωρυχείων 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε (18/11) ότι 
ενέκρινε τον σχεδιασµό της πολωνικής κυβέρνησης 
για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης ύψους 7,95 
δισ. Ζλότυ για την αντιµετώπιση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κλεισίµατος µη 
ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων έως το 2018. Η 
Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
παραβιάζει την κοινοτική νοµοθεσία περί κρατικών 
ενισχύσεων και δε θα έχει ως αποτέλεσµα τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού. Η κρατική 
παρέµβαση θα αφορά τη χρηµατοδότηση 
αποζηµιώσεων απολύσεων, συντάξεων και 
προνοιακών βοηθηµάτων για τους εργαζόµενους 
που θα χάσουν τις δουλειές τους. Επίσης, θα 
επικεντρωθεί σε δράσεις διάλυσης των υποδοµών 
των ορυχείων, αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και εκ νέου καλλιέργειας εκτάσεων 
που ανήκαν στα καταργούµενα ορυχεία. 
 
4. Ενέργεια 
 
UNFCCC - COP 24 
Η Πολωνία θα διοργανώσει την 24η συνάντηση 
των συµβαλλοµένων µερών της Σύµβασης-
Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 
Αλλαγή (UNFCCC – COP 24) και τη 14η 
συνάντηση των συµβαλλοµένων µερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 14) το 2018. Το 
πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος 
γνωστοποίησε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν 
υποβολής σχετικής πολωνικής πρότασης στη 
διάρκεια της COP 22 στο Μαρόκο. Η ειδικότερη 
απόφαση για την πολωνική πόλη στην οποία θα 
πραγµατοποιηθεί η διεθνής συνάντηση θα ληφθεί 
την άνοιξη του 2017, µετά από επίσκεψη 
αρµόδιου κλιµακίου της UNFCCC. Οι 
συναντήσεις COP και CMP λαµβάνουν χώρα σε 
ετήσια βάση και η Πολωνία έχει ήδη φιλοξενήσει 
δύο τέτοια γεγονότα τα τελευταία χρόνια: το 2008 
στο Πόζναν και το 2013 στη Βαρσοβία. 
 
Συµφωνία PGNiG - Rawicz Energy 
Η πολωνική εταιρεία φυσικού αερίου PGNiG 
κατέληξε σε συµφωνία µε την επίσης πολωνική 
Rawicz Energy – που ανήκει στην αµερικανική 
Palomar Natural Resources – για την αγορά έως 
160 εκ. κυβικών µέτρων φ.α. / έτος από κοίτασµα 
στα δυτικά της χώρας, το οποίο εκµεταλλεύεται η 
Rawicz. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το γ΄ 
τρίµηνο του 2017. Όπως επισηµαίνεται µε σχετική 
ανακοίνωση της PGNiG, η συµφωνία εντάσσεται 
στην ευρύτερη προσπάθειά της για καλύτερη 
αξιοποίηση των εγχώριων πηγών φ.α.. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Whirlpool 
Η επιχείρηση κατασκευής οικιακών συσκευών 
Whirlpool πρόκειται να δηµιουργήσει κέντρο 
Έρευνας & Ανάπτυξης στην περιοχή του Wroclaw 
της νότια Πολωνίας. Σε αυτό θα σχεδιάζονται τα 
ψυγεία, οι καταψύκτες και τα πλυντήρια πιάτων 
που παράγει η εταιρεία. Έχει προγραµµατιστεί, 
επίσης, η πρόσληψη 60 µηχανικών, εν όψει της 
έναρξης λειτουργίας του κέντρου εντός του α΄ 
τριµήνου του 2017. Η Whirlpool σχεδιάζει να 
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επενδύσει 235 εκ. Ευρώ στην Πολωνία κατά τα έτη 
2015-2018, µεταξύ άλλων για τον εκσυγχρονισµό 
των παραγωγικών εγκαταστάσεών της και την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων Ε&Α (R&D). 
 
Aviation Valley 
Άρθρο της Financial Times 
(https://www.ft.com/content/ff4b32ce-90a9-11e6-
a72e-b428cb934b78) αναφέρεται στην «Κοιλάδα 
Αεροναυπηγικής» (Aviation Valley) της περιφέρειας 
Podkarpacie της ΝΑ Πολωνίας και στη συµβολή της 
στην ανάπτυξη της περιοχής αλλά και της χώρας 
γενικότερα. Σηµειώνεται ότι στην εν λόγω περιοχή 
έχουν επενδύσει, µεταξύ άλλων, οι Lockheed Martin, 
Pratt & Whitney, Safran και MTU Aero Engines. Η 
απασχόληση του κλάδου αυξήθηκε από τις 9.000 
στις 24.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία δεκατρία 
έτη, ενώ η αξία των κλαδικών εξαγωγών εκτινάχθηκε 
από τα USD 250 εκ. στα USD 2 δισ.. [Βλ. επίσης 
www.paiz.gov.pl/sectors/aerospace] 
 
Frosta 
Η γερµανική επιχείρηση παραγωγής κατεψυγµένων 
τροφίµων Frosta θα επενδύσει 65 εκ. Ζλότυ στην 
επέκταση του εργοστασίου της πολωνικής 
θυγατρικής της, Frosta Sp. z o.o., στο  Bydgoszcz 
της βόρειας Πολωνίας. Οι νέες παραγωγικές 
εγκαταστάσεις, που θα παραδοθούν εντός του 2017, 
θα καταλαµβάνουν έκταση 5.500 τ.µ., ενώ θα 
δηµιουργηθούν και αποθηκευτικοί χώροι 2.200 τ.µ.. 
Στο εργοστάσιο θα παράγονται έως 20.000 τόνοι 
προϊόντων (κατεψυγµένα αλιεύµατα) ετησίως. Θα 
δηµιουργηθούν 80 νέες θέσεις εργασίας και θα 
ανεγερθεί ένα κτήριο που θα στεγάσει τη διοίκηση, 
το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης και το 
µικροβιολογικό εργαστήριο της εταιρείας. Η Frosta 
Sp. z o.o. απασχολεί σήµερα 700 άτοµα στο 
εργοστάσιο του Bydgoszcz, όπου παράγονται 
κατεψυγµένα λαχανικά και αλιεύµατα, τόσο για την 
εγχώρια αγορά όσο και για τις αγορές του 
εξωτερικού (µεταξύ άλλων Γερµανία, Γαλλία, Ην. 
Βασίλειο και Ισπανία). Οι περυσινές πωλήσεις της 
ήταν της τάξης των 500 εκ. Ζλότυ. 
 
Coca-Cola HBC 
Η Coca-Cola HBC Πολωνίας επιδιώκει περαιτέρω 
διείσδυση στην πολωνική αγορά λιανεµπορίου, 
µέσω συµφωνίας που υπέγραψε µε την Sobieski 
Trade, πολωνική θυγατρική της γαλλικής Marie 
Brizard Wine and Spirits (MBWS). Σύµφωνα µε 

ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας, η Sobieski 
Trade επελέγη από την Coca-Cola HBC για να 
αναλάβει τη διανοµή των προϊόντων της (Coca-
Cola, Fanta, Sprite, Nestea, Kropla Beskidu, 
Kropla Delice, Powerade, Monster, Burn) στο 
κανάλι του παραδοσιακού εµπορίου στη 
συγκεκριµένη αγορά. [Capital.gr] 
 
Rolls-Royce 
Μετά από την ολοκλήρωση διακυβερνητικών 
διαβουλεύσεων Πολωνίας – Ηνωµένου Βασιλείου 
στο Λονδίνο στις 29/11, ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης και Υπουργός Ανάπτυξης και 
Οικονοµικών, Mateusz Morawiecki, ανακοίνωσε 
ότι η βρετανική εταιρεία παραγωγής κινητήρων 
αεροσκαφών Rolls-Royce θα επενδύσει στην 
Πολωνία. Οι σχετικές συζητήσεις ξεκίνησαν πριν 
από δύο µήνες και ολοκληρώθηκαν στα τέλη 
Νοεµβρίου τ.έ.. Κατά τον κ. Morawiecki, το 
εργοστάσιο της Rolls-Royce θα ανεγερθεί στο 
Ropczyce (ΝΑ) και δεν θα είναι εργοστάσιο 
συναρµολόγησης αλλά «κέντρο έρευνας, 
ανάπτυξης και υλοποίησης».  
 


