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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Μεγέθυνση ΑΕΠ 
Σύµφωνα µε προσωρινές εκτιµήσεις της Κεντρικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (GUS), το πολωνικό ΑΕΠ 
µεγεθύνθηκε το 2015 κατά 3,3-3,5%. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Νοεµβρίου 2015 
ήταν 7,2% κατά την Eurostat και 9,6% κατά την 
πολωνική GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Νοέµβριο του 2015 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 5,9% σύµφωνα µε την Eurostat και 
κατά 3,3% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS, σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο του 
2014. Οι υπολογισµοί της Eurostat λαµβάνουν υπ’ 
όψιν και τις µικρότερες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες 
απασχολούν λιγότερα από δέκα άτοµα, δε λαµβάνουν 
υπ’ όψιν, όµως, τις πωλήσεις αυτοκινήτων. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Νοέµβριο του 2015 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 7,8% (σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο 
του 2014) σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS και κατά 5,5% σύµφωνα 
µε τη Eurostat, που χρησιµοποιεί διαφορετική 
µεθοδολογία υπολογισµού. 
 
Πληθυσµός 
Σύµφωνα µε προβλέψεις της στατιστικής υπηρεσίας 
GUS, ο πληθυσµός της Πολωνίας θα είναι 34.856.000 
το 2050, δηλαδή µειωµένος κατά 3,15 εκ. ή κατά 8,3% 
σε σχέση µε το 2014. Επίσης, τα άτοµα ηλικίας άνω 
των 65 ετών θα αποτελούν το 31,5% του συνολικού 
πληθυσµού. 
 
Έσοδα ιδιωτικοποιήσεων 
Το 2015 το ∆ηµόσιο εισέπραξε 43,6 εκ. Ζλότυ από 
ιδιωτικοποιήσεις και 4,55 δισ. Ζλότυ από µερίσµατα. 
Το 2014 είχαν εισπραχθεί 1 δισ. Ζλότυ από 
ιδιωτικοποιήσεις και 3,8 δισ. Ζλότυ από µερίσµατα. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 14/1 τ.έ., το πολωνικό Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP) άφησε αµετάβλητα τα 
επιτόκια δανεισµού. Έτσι, το επιτόκιο αναφοράς της 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) εξακολουθεί να 
διαµορφώνεται στο 1,50%, το επιτόκιο lombard στο 
2,50%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 0,50% και το 

προεξοφλητικό επιτόκιο στο 1,75%. Το RPP 
προχώρησε τελευταία φορά σε µείωση των 
επιτοκίων, κατά 50 µονάδες βάσης, τον Μάρτιο του 
2015.  
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Νοε. 2015 
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 2,64 δισ. 
Ζλότυ τον Νοέµβριο του 2015, έναντι ελλείµµατος 
688 εκ. Ζλότυ τον Οκτώβριο του 2015. 
Πλεονασµατικά ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (3,4 
δισ.), αγαθών (3,2 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων/τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,3 δισ.), 
ενώ ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδηµάτων (4,3 δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών 
αγαθών αυξήθηκε κατά 13,7%, ανερχόµενη στα 
65,9 δισ., των δε εισαγωγών κατά 6,3%, 
διαµορφούµενη στα 62,7 δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ] 
 
Εµπορικό ισοζύγιο 
Το εµπορικό ισοζύγιο του διαστήµατος Ιανουαρίου-
Νοεµβρίου 2015 ήταν πλεονασµατικό. Η αξία του 
πλεονάσµατος ανήλθε στα € 3,49 δισ., καθώς η 
αξία των µεν εξαγωγών ανήλθε στα 164,22 δισ. 
(+7,4%), των δε εισαγωγών στα 160,74 δισ. 
(+3,7%). [GUS] 
 
Συναλλαγµατικά ∆ιαθέσιµα 
Η αξία των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της 
κεντρικής τράπεζας NBP µειώθηκε στα € 86,89 
δισ. (ή USD 94,92 δισ.) τον ∆εκέµβριο του 2015, 
από € 92,68 δισ. τον Νοέµβριο του 2015. 
 
Νέος οργανισµός εξωτερικού εµπορίου 
Η Υφυπουργός Ανάπτυξης Jadwiga Emilewicz 
δήλωσε (14/1) ότι ο νέος οργανισµός προώθησης 
των εξαγωγών που εξαγγέλθηκε προ ηµερών από 
τον Υπ. Ανάπτυξης είναι πιθανό να δηµιουργηθεί 
στις αρχές του 2017. Ο νέος φορέας θα έχει 
προϋπολογισµό της τάξης των 200-250 εκ. Ζλότυ 
και θα συγκροτηθεί στη βάση του υφιστάµενου 
οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ, που 
έχει σήµερα προϋπολογισµό ύψους 10 εκ. Ζλότυ. Η 
κυβέρνηση επιδιώκει τον αποτελεσµατικότερο 
συντονισµό του έργου των δώδεκα οργανισµών 
που δραστηριοποιούνται σήµερα στον τοµέα της 
προώθησης του εξωτερικού εµπορίου και της 
προσέλκυσης επενδύσεων. 
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Πιστωτική γραµµή ∆ΝΤ 
Το ∆ΝΤ ανακοίνωσε (13/1) ότι, µετά από σχετικό 
πολωνικό αίτηµα, προχώρησε σε µείωση της 
Ευέλικτης Πιστωτικής Γραµµής (FCL) που έχει 
χορηγήσει στην Πολωνία από το 2009, από τα USD 
21,4 δισ. στα USD 17,9 δισ.. Η FCL χρησιµεύει ως 
προληπτικό µέσο θωράκισης της ρευστότητας της 
πολωνικής οικονοµίας έναντι εξωτερικών κινδύνων. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ταµείου, η µείωση της 
FCL αντικατοπτρίζει τον περιορισµό των πιθανών 
κινδύνων και τη βελτίωση των βασικών οικονοµικών 
µεγεθών της χώρας το τελευταίο διάστηµα. 
 
Η Πολωνία ως επενδυτικός προορισµός 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Reuters (13/1), η 
Πολωνία είναι πιθανό να πάψει να αποτελεί τον 
πλέον προτιµώµενο επενδυτικό προορισµό στην ΚΑ 
Ευρώπη, µια εξέλιξη που αναµένεται να ωφελήσει 
πρωτίστως την Ουγγαρία, η οποία έχει υλοποιήσει 
πολιτικές βελτίωσης του εκεί επενδυτικού 
περιβάλλοντος. Κατά το δηµοσίευµα, µολονότι η 
Πολωνία παραµένει η σηµαντικότερη οικονοµία της 
περιοχής και η πιστοληπτική της ικανότητα 
εξακολουθεί να αξιολογείται θετικά, οι επενδυτές 
έχουν αρχίσει να προβληµατίζονται από τις 
προθέσεις της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης του 
συντηρητικού και ενίοτε ευρωσκεπτικιστικού PiS και 
την τριβή που έχει αρχίσει να δηµιουργείται στις 
σχέσεις της χώρας µε τις Βρυξέλλες. 
 
Εξαγωγές στρωµάτων 
Σύµφωνα µε στοιχεία της World Furniture - 
International Markets Review, οι Πολωνοί 
κατασκευαστές εξήγαγαν το 2014 στρώµατα αξίας 
2,14 δισ. Ζλότυ. Πρόκειται για τη δεύτερη 
σηµαντικότερη επίδοση διεθνώς. Στο α΄ εξάµηνο του 
2015 εξήχθησαν στρώµατα αξίας 1,08 δισ., µε τα 
οποία η χώρα διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση 
διεθνώς, πίσω από την Κίνα. Σηµαντικότεροι 
αγοραστές των πολωνικών στρωµάτων είναι η 
Γερµανία (679 εκ.), η Σουηδία, η Γαλλία και η 
Ολλανδία, ενώ αυξητική τάση παρατηρείται στις 
αγορές της Μ. Ανατολής. [Puls Biznesu] 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Νέοι φόροι 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονοµικών 
L. Skiba (5/1), µε την προωθούµενη νοµοθεσία για την 
επιβολή φόρων στα εγχώρια χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και στις αλυσίδες λιανεµπορίου, η 

κυβέρνηση φιλοδοξεί να φέρει στα δηµόσια ταµεία 
έσοδα ύψους 7,5 δισ. Ζλότυ το 2016 (5,5 δισ. από 
τον φόρο στις τράπεζες και 2 δισ. από τον φόρο 
στα supermarkets). Συνολικά, το ∆ηµόσιο 
αναµένεται να εισπράξει φέτος 276,12 δισ. Ζλότυ. 
Πάντως, η ΕΚΤ εξέφρασε την άποψη ότι η επίµαχη 
φορολόγηση των πολωνικών τραπεζών ενδέχεται 
να ενθαρρύνει τη µεταφορά περιουσιακών 
στοιχείων των φορολογουµένων οργανισµών στο 
εξωτερικό. Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι ο φόρος 
στις αλυσίδες λιανεµπορίου να εφαρµοστεί από 
01.03.2016, ενώ σε πρόσφατο δηµοσίευµα της 
εφηµερίδας Rzeczpospolita γίνεται λόγος για 
κυβερνητική πρόθεση φορολόγησης και των 
περίπου 20.000 επιχειρήσεων ηλεκτρονικού 
εµπορίου που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 
Πιθανή υλοποίηση ενός τέτοιου µέτρου εκτιµάται 
ότι θα έφερνε τις πολωνικές επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικού εµπορίου σε µειονεκτική θέση έναντι 
των ξένων ανταγωνιστών τους. Οι Πολωνοί 
καταναλωτές δαπάνησαν το 2015 περίπου 45 δισ. 
Ζλότυ σε αγορές από ηλεκτρονικά καταστήµατα. 
 
Χρήση γης 
To 2014 οι αγροτικές εκτάσεις κάλυπταν το 59% 
και οι δασικές εκτάσεις το 31% της πολωνικής 
επικράτειας. Η αρόσιµη γη αποτελούσε το 73%, τα 
βοσκοτόπια το 21% και οι οπωρώνες το 2% των 
αγροτικών εκτάσεων. Το συνολικό εµβαδό της 
αγροτικής γης ήταν 18,7 εκ. εκτάρια, ενώ το εµβαδό 
των δασικών εκτάσεων ήταν 9,6 εκ. εκτάρια. Στο 
διάστηµα 2000-2014, η γη που καλλιεργείται µε 
οικολογικές µεθόδους τετραπλασιάστηκε (από τα 
9.000 στα 37.000 εκτάρια).  [GUS] 
  
∆άνεια Ελβετικού Φράγκου 
Με νέο νοµοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί πολύ 
σύντοµα από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
Andrzej Duda, θα επιδιωχθεί δικαιότερη (σε σχέση 
µε προηγούµενες προτάσεις) κατανοµή των βαρών 
που έχουν προκύψει για τράπεζες και λήπτες 
στεγαστικών δανείων Ελβετικού Φράγκου (CHF), 
λόγω της σηµαντικής ανατίµησης του CHF έναντι 
του Ζλότυ (PLN) στο διάστηµα που µεσολάβησε 
από τον χρόνο χορήγησης των δανείων µέχρι 
σήµερα. Η ρύθµιση αφορά 500.000 δανειολήπτες, 
στους οποίους έχουν χορηγηθεί δάνεια αξίας 144 
δισ. Ζλότυ. Επιδίωξη του Προέδρου Duda, που είχε 
δεσµευτεί προεκλογικά να αναλάβει πρωτοβουλία 
για το συγκεκριµένο ζήτηµα, είναι να 
ανακουφιστούν αρκετά οι δανειολήπτες, χωρίς να 
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επιβαρυνθούν υπερβολικά οι τράπεζες της χώρας. 
[Rzeczpospolita] 
 
Υποστήριξη της Καινοτοµίας 
Εγκαινιάζοντας τις εργασίες του πολωνικού 
Συµβουλίου Καινοτοµίας (11/1), στο οποίο 
προεδρεύει, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Ανάπτυξης Mateusz Morawiecki δήλωσε ότι 
ο ρόλος του κράτους στην υπόθεση της υποστήριξης 
της καινοτοµίας είναι πολύ σηµαντικός. Στο διάστηµα 
µέχρι το 2020, η υλοποίηση έργων καινοτοµίας, µε την 
επίβλεψη και τον συντονισµό του Συµβουλίου, 
πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί µε περισσότερα από 16 
δισ. Ευρώ. 
 
Αγορά επαγγελµατικής στέγης 
Η Βαρσοβία καταλαµβάνει την 79η θέση της 
κατάταξης 126 πρωτευουσών ανάλογα µε το κόστος 
της επαγγελµατικής στέγης και συγκεκριµένα το 
κόστος µίσθωσης χώρων γραφείων. Οι καλής 
ποιότητας χώροι γραφείων µισθώνονται στη 
Βαρσοβία σε τιµές της τάξης των € 33,33 / τ.µ., έναντι 
€ 219 / τ.µ. στο West End του Λονδίνου. [CBRE] 
 
4. Ενέργεια 
 
∆ηµόσιες επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας 
Έκπληξη προκάλεσε στις αγορές η γνωστοποίηση – 
στις 11/1 από τον αρµόδιο Υπουργό 
Θησαυροφυλακίου Dawid Jackiewicz – των 
προθέσεων της κυβέρνησης (PiS) να συγχωνεύσει 
τις µεγαλύτερες πολωνικές επιχειρήσεις πετρελαίου 
(PKN Orlen και Lotos) και αερίου (PGNiG) µε στόχο 
τη συγκρότηση της µεγαλύτερης εταιρείας του 
κλάδου στην Κεντρική Ευρώπη και την απόκρουση 
οποιασδήποτε απόπειρας εχθρικής εξαγοράς. Η 
συνολική αξία των προαναφερθεισών εταιρειών 
εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 60 δισ. Ζλότυ (€ 14 δισ.). 
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Jackiewicz εξέφρασε τις 
επιφυλάξεις της νέας κυβέρνησης αναφορικά µε την 
επένδυση (αξίας αρκετών δισ.) της επίσης κρατικής 
επιχείρησης χαλκού KGHM στο χιλιανό ορυχείο 
Sierra Gorda. Ο Πολωνός Υπουργός ανακοίνωσε, 
επίσης, ότι εντός των επόµενων εβδοµάδων η 
αρµοδιότητα της εποπτείας των επιχειρήσεων του 
ενεργειακού κλάδου θα µεταφερθεί στο Υπουργείο 
Ενέργειας, εν όψει της κατάργησης του Υπ. 
Θησαυροφυλακίου εντός του τ.έ.. Η αρµοδιότητα της 
εποπτείας των υπολοίπων δηµοσίων επιχειρήσεων 
θα µεταφερθεί σε νέο οργανισµό. Τέλος, έγινε 
γνωστό ότι η µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα PKO BP 

και η µεγαλύτερη ασφαλιστική PZU – αµφότερες 
ελεγχόµενες από το ∆ηµόσιο – θα κληθούν να 
επενδύσουν στην προβληµατική εταιρεία εξόρυξης 
άνθρακα Kompania Weglowa.  
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Kaufland 
Η αλυσίδα καταστηµάτων λιανεµπορίου Kaufland 
εγκαινίασε το 2015 το 201ο κατάστηµά της στην 
Πολωνία και σχεδιάζει να ανοίξει και νέα 
καταστήµατα το 2016. Η εταιρεία διατηρεί 
παρουσία στην πολωνική αγορά τα τελευταία 15 
έτη, απασχολώντας περίπου 17.000 
εργαζοµένους και συνεργαζόµενη µε περίπου 500 
εγχώριους προµηθευτές, από τους οποίους 
προέρχεται το 80% των προϊόντων που 
εµπορεύεται. Μέσω των καταστηµάτων της 
Kaufland διατίθενται περίπου 22.000 κωδικοί 
προϊόντων supermarket, εκ των οποίων 14.500 
αντιστοιχούν σε τρόφιµα.  
 
Επενδύσεις Αερολιµένα Κρακοβίας 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Προέδρου του ∆Σ του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Κρακοβίας, το 2016 θα 
πραγµατοποιηθούν επενδύσεις αξίας 32,4 εκ. 
Ευρώ στην επέκταση του αεροδροµίου. Σε αυτές 
συγκαταλέγεται ο εκσυγχρονισµός του παλαιού 
κτηρίου του επιβατικού σταθµού, µετά από την 
παράδοση του νέου επιβατικού σταθµού τον 
Σεπτέµβριο του 2015. Τα δύο κτήρια πρόκειται να 
ενοποιηθούν. Επίσης, θα δηµιουργηθεί χώρος 
στάθµευσης 850 αυτοκινήτων και 50 λεωφορείων. 
Το νωρίτερο το 2018 ενδέχεται να ξεκινήσουν 
εργασίες κατασκευής νέου διαδρόµου 
απογείωσης / προσγείωσης. Το αεροδρόµιο 
εξυπηρέτησε το 2015 περισσότερους από 4,2 εκ. 
επιβάτες (+11%). 
 
Χρηµατιστήριο Βαρσοβίας 
Η συνολική αξία των µετοχών που εισήχθησαν 
για πρώτη φορά προς διαπραγµάτευση στο 
Χρηµατιστήριο Βαρσοβίας (WSE) αυξήθηκε κατά 
€ 127 εκ. το 2015, ανερχόµενη στα € 440 εκ., 
κυρίως χάρις στις επιτυχηµένες αρχικές δηµόσιες 
προσφορές (ΙΡΟ) των πρώτων µηνών του 2015. 
Το 2015 πραγµατοποιήθηκαν 32 αρχικές 
δηµόσιες προσφορές (έναντι 35 το 2014 και 54 το 
2013), 14 εκ των οποίων στην Κύρια Αγορά και 
18 στην αγορά NewConnect του WSE. Οι 
σηµαντικότερες ήταν εκείνες της γερµανικής 
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εταιρείας κατασκευής εξαρτηµάτων αυτοκινήτων 
Uniwheels (€ 126 εκ.), του οµίλου διαδικτυακών 
ΜΜΕ Wirtualna Polska (74 εκ.) και της τράπεζας Idea 
Bank (62 εκ.). [PwC] 
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