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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Πληθωρισµός 
Τον Μάρτιο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,9% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,4% 
κατά την Eurostat (HICP -  Ε∆ΤΚ).  
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Φεβρουαρίου 2016 
ήταν 10,3% (από 10,3% τον προηγούµενο µήνα) 
κατά την πολωνική GUS και 6,8% (από 6,9%) κατά 
την Eurostat. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Φεβρουάριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 3,9% σύµφωνα µε την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS και κατά 6,2% σύµφωνα 
µε την Eurostat. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Φεβρουάριο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,0% (σε σύγκριση µε τον 
Φεβρουάριο του 2015) σύµφωνα µε την Eurostat και 
κατά 6,7% σύµφωνα µε την πολωνική GUS. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου τ.έ., το Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP), µε σύνθεση που 
ανανεώθηκε κατά τα 8/9 το τελευταίο τρίµηνο, 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.   
 
Προϋπολογισµός 2015 
Σύµφωνα µε το πολωνικό Υπ. Οικονοµικών, η αξία 
του ελλείµµατος του Κρατικού Προϋπολογισµού 
ανήλθε το 2015 στα 42,61 δισ. Ζλότυ (85,2% του 
προϋπολογισθέντος). Η αξία των µεν δηµοσίων 
δαπανών ανήλθε στα 331,74 δισ. (98,5% των 
προγραµµατισµένων), των δε δηµοσίων εσόδων στα 
289,14 δισ. Ζλότυ (100,8% των 
προγραµµατισµένων). 
 
Προβλέψεις Παγκόσµιας Τράπεζας -  ∆ΝΤ 
Η Παγκόσµια Τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις 
της για την πολωνική οικονοµία. Αντί για µεγέθυνση 

του ΑΕΠ κατά 3,9% στα έτη 2017 και 2018, 
γίνεται πλέον λόγος για µεγέθυνση της τάξης του 
3,5%. Επίσης, η Τράπεζα εκτιµά ότι η αξία του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος θα ξεπεράσει το 3% 
του ΑΕΠ το 2017, ανερχόµενη στο 3,3%. Βεβαίως, 
η Τράπεζα συναρτά τις προβλέψεις της µε την 
υλοποίηση προεκλογικών υποσχέσεων της νέας 
κυβέρνησης, αναφορικά µε την αύξηση του 
αφορολογήτου για τα φυσικά πρόσωπα, τη 
µείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης 
και τη µείωση του ΦΠΑ. Τις προβλέψεις του για 
την πολωνική οικονοµία αναθεώρησε και το ∆ΝΤ, 
το οποίο στην τελευταία εκτίµησή του κάνει λόγο 
για µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,6% (αντί για 3,1%) 
το 2016 και 3,3% (αντί για 3,4%) το 2017. Επίσης, 
αναφέρεται σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα που θα 
ανέλθει στο 2,8% του ΑΕΠ το 2016 και στο 3,1% 
το 2017. Κατά το Ταµείο, οι οικονοµίες των 
χωρών της ΚΑ Ευρώπης, µεταξύ αυτών και της 
Πολωνίας, αναµένεται να ευνοηθούν από τις 
χαµηλές τιµές του πετρελαίου, οι οποίες θα 
αντισταθµίσουν την αρνητική επίδραση της 
ασθενικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης, της ύφεσης 
στη Ρωσία και των αυξηµένων χρεών των 
επιχειρήσεων. Σε συνάντησή του µε τον αναπλ. 
Γεν. ∆/ντή του ∆ΝΤ David Lipton στην 
Ουάσιγκτων (14/4), µετά από τη δηµοσιοποίηση 
των εκτιµήσεων του Ταµείου, ο Υφυπουργός 
Οικονοµικών Pawel Szalamacha επεσήµανε ότι η 
δηµοσιονοµική πολιτική της πολωνικής 
κυβέρνησης είναι υπεύθυνη και ότι οι 
προεκλογικές δεσµεύσεις του κυβερνώντος 
κόµµατος πρόκειται να υλοποιηθούν σε βάθος 
χρόνου, έτσι ώστε να µη διαταραχθεί η 
δηµοσιονοµική ισορροπία. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Αφίξεις Πολωνών στην Ελλάδα το 2015 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2015 
αφίχθησαν στην Ελλάδα 754.402 επισκέπτες από 
την Πολωνία (+28,1%), έναντι 588.712 το 2014, 
385.500 το 2013 και 254.700 το 2012. Η Πολωνία 
κατατάσσεται στην πρώτη οκτάδα των κυριοτέρων 
χωρών προέλευσης επισκεπτών - µη κατοίκων, 
πίσω από Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, 
Τουρκία, Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ, αλλά µπροστά από 
χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η ∆ανία, η 
Κύπρος, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία, η 
Σουηδία, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Ελβετία, η 
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Σερβία, η Αλβανία, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Κίνα, οι 
ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Το 86% των 
Πολωνών επισκεπτών αφίχθη στην Ελλάδα 
αεροπορικώς και το 12,88% οδικώς. 
 
Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών δ΄ τριµήνου 2015 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 1,81 δισ. Ζλότυ στο δ΄ 
τρίµηνο του 2015, έναντι ελλείµµατος 9,84 δισ. Ζλότυ 
στο γ΄ τρίµηνο του ίδιου έτους. Πλεονασµατικά ήταν 
τα ισοζύγια υπηρεσιών (10,2 δισ.) και αγαθών (4,8 
δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα ισοζύγια 
πρωτογενών εισοδηµάτων (14,8 δισ.) και 
δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (2,0 δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών 
αγαθών αυξήθηκε κατά 10,6%, ανερχόµενη στα 
191,1 δισ., των δε εισαγωγών κατά 4,6%, 
διαµορφούµενη στα 186,3 δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ]  
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Φεβ. 2016 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 1,67 δισ. Ζλότυ τον 
Φεβρουάριο του 2016, έναντι πλεονάσµατος 3,53 
δισ. Ζλότυ τον Ιανουάριο του 2016. Πλεονασµατικά 
ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (3,5 δισ.) και αγαθών 
(1,5 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα ισοζύγια 
πρωτογενών εισοδηµάτων (5,1 δισ.) και 
δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (1,6 δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών 
αγαθών αυξήθηκε κατά 10,4%, ανερχόµενη στα 63,6 
δισ., των δε εισαγωγών κατά 12,1%, διαµορφούµενη 
στα 62,1 δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ]  
 
Η Πολωνία ως επενδυτικός προορισµός 
Σύµφωνα µε έρευνα του Πολωνο-Γερµανικού 
Βιοµηχανικού & Εµπορικού Επιµελητηρίου (ΑΗΚ), η 
Πολωνία είναι φέτος λιγότερο ελκυστική για τους 
ξένους επενδυτές σε σχέση µε πέρυσι. Παρ’ όλα 
αυτά, παραµένει η ελκυστικότερη χώρα της ΚΑ 
Ευρώπης. Κατά τις περισσότερες επιχειρήσεις, 
σηµαντικότερες προκλήσεις για την Πολωνία 
αποτελούν η ανάγκη βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η 
σταθεροποίηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
Ζλότυ (ή η υιοθέτηση του Ευρώ) και η ανάπτυξη των 
υποδοµών. Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις που έχουν 
ήδη επενδύσει στην Πολωνία δηλώνουν ότι θα 
επένδυαν ξανά. Εν τω µεταξύ, στην πλέον πρόσφατη 
έκθεσή του, ο οίκος Moody’s εξέφρασε την άποψη ότι 
η συνεχιζόµενη πολωνική συνταγµατική κρίση (µε 
επίκεντρο το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο) ενδέχεται να 

έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση της εικόνας 
της χώρας ως επενδυτικού προορισµού. 
 
Οδικές εµπορ. µεταφορές Πολωνίας-Ρωσίας 
Πολωνία και Ρωσία κατέληξαν σε συµφωνία 
σχετικά µε τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές 
µεταξύ των δύο χωρών για το 2016. Σύµφωνα µε 
τη συµφωνία, που υπογράφηκε στο Gdansk την 1 
Απριλίου από τους Υφυπουργούς Μεταφορών 
των δύο κυβερνήσεων, κ.κ. Jerzy Szmit και Nikolai 
Asaul, και θα ισχύσει µέχρι το τέλος του 2016, η 
πολωνική πλευρά θα λάβει από τη ρωσική 
170.000 άδειες, συµπεριλαµβανοµένων 30.000 
για µεταφορές από/προς τρίτες χώρες, ενώ η 
ρωσική θα λάβει από την πολωνική 170.000 
άδειες, συµπεριλαµβανοµένων 10.000 για 
µεταφορές από/προς τρίτες χώρες. Οι δύο 
πλευρές συµφώνησαν, επίσης, ότι χρειάζεται να 
τροποποιηθεί/εκσυγχρονιστεί η σχετική διµερής 
συµφωνία µακράς διαρκείας που υπογράφηκε 
πριν από είκοσι έτη. 
 
Πολωνική συµµετοχή σε ΑΙΙΒ 
Μετά από την πολωνική Κάτω Βουλή (11/3) και η 
Γερουσία ψήφισε στις 7/4 υπέρ της κύρωσης 
(από τον Πτ∆ Andrzej Duda) της συµφωνίας 
ίδρυσης της Ασιατικής Επενδυτικής Τράπεζας 
Υποδοµών (Asian Infrastructure Investment Bank / 
AIIB), που υπεγράφη στις 29.06.2015 στο Πεκίνο 
από τους εκπροσώπους της Πολωνίας και 56 
ακόµη χωρών. Η ΑΙΙΒ αποτελεί την πρόταση της 
Κίνας για τη δηµιουργία ενός εναλλακτικού 
σχήµατος µε ρόλο ανάλογο µε εκείνον του ∆ΝΤ 
και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η Πολωνία θα 
είναι η µόνη χώρα της ΚΑ Ευρώπης που 
συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά µέλη του νέου 
θεσµού, µε συµµετοχή USD 830 εκ. (αρχικά θα 
καταβληθούν 166,4 εκ.). Οι δραστηριότητες της 
νέας τράπεζας θα επικεντρωθούν στη 
χρηµατοδότηση έργων υποδοµής στους τοµείς 
των σιδηροδρόµων, των οδικών δικτύων, των 
υδάτων και  των τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο 
των οποίων αναµένεται να παρουσιαστούν 
αρκετές ευκαιρίες για τις πολωνικές επιχειρήσεις. 
Το αρχικό κεφάλαιο της AIIB θα είναι USD 100 
δισ., ενώ µεγαλύτεροι µέτοχοι της τράπεζας θα 
είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. 
 
Γερµανο-Πολωνικό ερευνητικό ινστιτούτο 
Σε συνέδριο διµερούς ενδιαφέροντος στην πόλη 
Opole της Ν. Πολωνίας (7/4) συζητήθηκε, µεταξύ 
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άλλων, η ιδέα της δηµιουργίας ενός 
γερµανοπολωνικού ερευνητικού ινστιτούτου που θα 
διευκόλυνε τη συνεργασία επιχειρήσεων και 
ερευνητικών ιδρυµάτων των δύο χωρών. Στο 
συνέδριο παρέστησαν ο Πρωθυπουργός του 
γερµανικού οµόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας 
Stanislaw Tillich και ο Πολωνός Υπουργός Ανώτερης 
Εκπαίδευσης Jaroslaw Gowin.   
 
Πολωνογερµανικές συναλλαγές 2015 
Ο όγκος του διµερούς εµπορίου Πολωνίας-Γερµανίας 
ανήλθε το 2015 στα € 88,5 δισ.. Η αξία των µεν 
πολωνικών εξαγωγών στη Γερµανία ανήλθε στα 48,5 
δισ. (+11,2%), των δε γερµανικών στην Πολωνία στα 
40 δισ. (+7,8%). Έτσι, η Πολωνία αποτελεί πλέον 
τον έβδοµο σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της 
γειτονικής χώρας (από όγδοη το 2014 και ενδέκατη 
το 2013). Η Γερµανία παραµένει ο σηµαντικότερος 
εµπορικός εταίρος της Πολωνίας, καθώς το 27,2% 
των πολωνικών εξαγωγών καταλήγουν στη γείτονα, 
από την οποία προέρχεται το 22,8% των πολωνικών 
εισαγωγών. Όσον αφορά τις επενδύσεις, η αξία του 
αποθέµατος των γερµανικών ΑΞΕ στην Πολωνία 
ανέρχεται στα € 30 δισ., ενώ η αξία των πολωνικών 
ΑΞΕ στη Γερµανία στα € 1,2 δισ.. 
 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 
Σύµφωνα µε την Fitch Ratings, η Πολωνία (A-/Stable 
rating) και η Τσεχία είναι οι χώρες της ΚΑ Ευρώπης 
που θα επωφελούντο λιγότερο από την υιοθέτηση 
του κοινού νοµίσµατος. Η αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητάς τους θα βελτιωνόταν 
ελάχιστα, ενώ την ίδια στιγµή θα εγκατέλειπαν ένα 
πλαίσιο αξιόπιστης και ανεξάρτητης νοµισµατικής 
πολιτικής που επέτρεψε και στις δύο να 
υποστηρίξουν τη µακροοικονοµική τους προσαρµογή 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ειδικά στην 
περίπτωση της Πολωνίας, η ένταξη στην ΟΝΕ θα 
ενίσχυε µεν τον εξωτερικό τοµέα της οικονοµίας, 
αλλά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των πολωνικών δανείων ξένου νοµίσµατος 
είναι ούτως ή άλλως δάνεια Ελβετικού Φράγκου. 
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Fitch, η 
Πολωνία πληροί αυτή τη στιγµή όλα τα κριτήρια 
σύγκλισης εκτός από την προβλεπόµενη συµµετοχή 
στον Μηχανισµό Συναλλ/κών Ισοτιµιών ERM II.  
 
ΤΤΙΡ 
Μιλώντας στο πολωνικό κοινοβούλιο (13/4), ο Υφυπ. 
Ανάπτυξης R. Domagalski-Labedzki δήλωσε ότι η 
υπό διαπραγµάτευση ∆ιατλαντική Συµφωνία 

Εµπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) είναι πιθανό να 
έχει ως αποτέλεσµα την πρόσθετη αύξηση του 
πολωνικού ΑΕΠ κατά 0,2% έως 0,5% και την 
αύξηση των πολωνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ κατά 
30%. Σήµερα, µόλις το 2,3% των συνολικών 
πολωνικών εξαγωγών καταλήγουν στις ΗΠΑ. 
Ενδεχόµενη σύναψη της ΤΤΙΡ προσδοκάται ότι 
θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση της 
Πολωνίας στο (φθηνότερο) αµερικανικό 
σχιστολιθικό αέριο. Ο Υφυπουργός ενηµέρωσε το 
κοινοβούλιο ότι η Πολωνία επιθυµεί την 
ενσωµάτωση µιας διακριτής ενότητας για θέµατα 
ενέργειας στη συµφωνία και διαβεβαίωσε το 
σώµα ότι επιδιώκεται η ενσωµάτωση 
προβλέψεων για την προστασία των εθνικών 
αγορών σε περίπτωση αποσταθεροποίησης. 
Προσέθεσε ότι η συµφωνία προβλέπει την 
εξαίρεση ευαίσθητων κατηγοριών προϊόντων 
(χηµικά και αγροτικά προϊόντα) από το πεδίο 
εφαρµογής της. Ο 12ος γύρος των 
διαπραγµατευτικών συνοµιλιών ΕΕ-ΗΠΑ 
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο τ.έ., µε τις δύο 
πλευρές να σχολιάζουν ότι θα µπορούσαν να 
καταλήξουν σε συµφωνία ως προς τα 
περισσότερα σηµεία έως τον Ιούλιο και σε τελική 
συµφωνία έως το τέλος του 2016. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Φορολογία επιχειρήσεων λιανεµπορίου 
Σύµφωνα µε κυβερνητική πρόταση που τέθηκε σε 
διαβούλευση για την επιβολή φόρου στα έσοδα 
των επιχειρήσεων λιανεµπορίου, αφορολόγητος 
θα είναι µηνιαίος κύκλος εργασιών που δεν 
υπερβαίνει το 1,5 εκ. Ζλότυ. Για κύκλο εργασιών 
έως 17 εκ. Ζλότυ προβλέπεται φορολογικός 
συντελεστής 0,4%, για κύκλο εργασιών 17-170 εκ. 
Ζλότυ προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 
0,8% και για κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 170 
εκ. Ζλότυ προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 
1,4%. Πάντως, όπως επισηµάνθηκε από αρµόδιο 
κυβερνητικό αξιωµατούχο, αυτό είναι ένα από τα 
σενάρια που εξετάζονται, καθώς έχει προταθεί 
εναλλακτικά – και συγκεντρώνει τις περισσότερες 
πιθανότητες – η καθιέρωση φορολογικού 
συντελεστή 0,9% για επιχειρήσεις µε κύκλο 
εργασιών άνω των 17 εκ. και αφορολόγητο το 
ποσό κάτω των 17 εκ. Ζλότυ. Και οι δύο εκδοχές 
του νόµου έχουν στόχο την είσπραξη εσόδων 1 
δισ. Ζλότυ το 2016. Πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι ο νόµος να τεθεί σε ισχύ την 01.07.2016.  
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6th European Transport Research Conference 
Συνέδριο µε τίτλο “Innovative Solutions for 
Tomorrow's Mobility” (www.traconference.eu) θα 
λάβει χώρα στο Εθνικό Στάδιο Βαρσοβίας στο 
διάστηµα 18-21 Απριλίου τ.έ.. Η διοργάνωση 
αναµένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 
ερευνητών, επιχειρηµατιών και διαµορφωτών 
πολιτικής του τοµέα µεταφορών από όλη την 
Ευρώπη. 
 
Κατανάλωση ιχθυηρών 
Η αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης ιχθυηρών 
αποτελεί προτεραιότητα για την κυβερνητική πολιτική 
στον τοµέα της αλιείας και της επεξεργασίας 
αλιευµάτων, σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού 
Θαλάσσιας Οικονοµίας Marek Grobarczyk. Το 2015, 
η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθυηρών στην 
Πολωνία (12,4 κιλά) αντιστοιχούσε στο 50% του µ.ό. 
της ΕΕ (24 κιλά) και ήταν µειωµένη κατά 8% σε 
σύγκριση µε το 2014. Ο εγχώριος κλάδος 
επεξεργασίας ιχθυηρών έχει ετήσιες πωλήσεις αξίας 
9 δισ. Ζλότυ και συγκαταλέγεται στους ταχύτερα 
αναπτυσσόµενους του τοµέα µεταποίησης τροφίµων. 
Το 85% των πρώτων υλών, που χρησιµοποιεί ο 
εγχώριος κλάδος επεξεργασίας ιχθυηρών, εισάγεται, 
ενώ στις εξαγωγές των τελικών προϊόντων 
αντιστοιχεί το 63% της αξίας των πωλήσεων του 
κλάδου. 
 
Ναυπηγική βιοµηχανία 
Η Πρωθυπουργός Beata Szydlo δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση επιθυµεί η ναυπηγική βιοµηχανία να 
αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
πολωνικής οικονοµίας και ότι επίκειται η κατάθεση, 
προς ψήφιση, σχετικού νοµοσχεδίου, µε το οποίο θα 
ενθαρρύνεται η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων 
στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, στο νοµοσχέδιο 
προβλέπονται α) η δυνατότητα απαλλαγής των 
ναυπηγείων από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, β) 
η δυνατότητα είτε καταβολής φόρου νοµικών 
προσώπων είτε φορολόγησης µε συντελεστή 1% επί 
των πωλήσεων και γ) η δυνατότητα ένταξης των 
ναυπηγείων σε Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες. Η 
κυβέρνηση επιθυµεί ο νέος νόµος να τεθεί σε ισχύ 
την 01.01.2017. 
 
Panama Papers 
Τα ονοµατεπώνυµα τριών Πολωνών – του πρώην 
∆ηµάρχου Βαρσοβίας Paweł Piskorski, του 
µεγιστάνα των µέσων ενηµέρωσης Mariusz Walter 

και του επιχειρηµατία Marek Profus – 
περιλαµβάνονται στα λεγόµενα “Panama Papers” 
που δηµοσιοποιήθηκαν από τη διεθνή 
κοινοπραξία ερευνητικών δηµοσιογράφων ICIJ 
και τη γερµανική εφηµερίδα Süddeutsche Zeitung 
στις αρχές Απριλίου τ.έ.. Οι τρεις 
προαναφερθέντες Πολωνοί έσπευσαν µε 
δηλώσεις τους να διευκρινίσουν ότι όλες οι 
δραστηριότητές τους υπήρξαν νόµιµες, ενώ ο 
Γενικός Επιθεωρητής Οικονοµικών Πληροφοριών 
της Πολωνίας, Wiesław Jasinski, προανήγγειλε τη 
διενέργεια ελέγχων ως προς την ανάµειξη 
Πολωνών φορολογουµένων στην υπόθεση. Στις 
14/4 η εφηµερίδα Gazeta Polska γνωστοποίησε 
ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της έρευνας που 
διεξάγουν οι αρχές σχετικά µε τα Panama Papers, 
αποδέκτης χορηγιών από δύο υπεράκτιες 
εταιρείες της Καραϊβικής υπήρξε και η ΜΚΟ 
“FOR” του οικονοµολόγου και διατελέσαντος Υπ. 
Οικονοµικών (1989-1991) και ∆ιοικητού της 
Κεντρικής Τραπέζης (1997-2000), Leszek 
Balcerowicz. Η FOR αρνείται, προς το παρόν, να 
δηµοσιοποιήσει στοιχεία που αφορούν τους 
χορηγούς της. 
 
Αγορά εργασίας 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εδώ Τύπου, το 
Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας & Κοινωνικής 
Πολιτικής σχεδιάζει την ψήφιση νέας νοµοθεσίας 
για τη διευκόλυνση της απασχόλησης 
εργαζοµένων άλλων κ-µ της ΕΕ στην Πολωνία. 
Εκτιµάται ότι στις αρχές του 2016 διέµεναν νόµιµα 
στην Πολωνία 63.500 πολίτες άλλων κ-µ της ΕΕ. 
Από αυτούς, 7.100 είχαν δικαιώµατα µονίµου 
κατοίκου. Στο τέλος του 2015, ο οργανισµός 
κοινωνικής ασφάλισης ZUS είχε εγγεγραµµένους 
29.800 αλλοδαπούς από χώρες της ΕΕ και του 
ΕΟΧ, συµπεριλαµβανοµένων 19.900 µισθωτών 
και 5.700 ελεύθερων επαγγελµατιών. 
 
Αποµιµήσεις προϊόντων 
Σύµφωνα µε έρευνα της εφηµερίδας 
Rzeczpospolita, το 46% των Πολωνών 
καταναλωτών αγόρασε αποµίµηση προϊόντος 
γνωστού εµπορικού σήµατος τουλάχιστον µια 
φορά την τελευταία διετία, έναντι 39% που δεν 
αγόρασε προϊόν-αποµίµηση κατά το 
συγκεκριµένο διάστηµα. Οι περισσότερες αγορές 
αποµιµήσεων έγιναν µέσω διαδικτυακών 
καταστηµάτων ή τοπικών λαϊκών αγορών, ενώ η 
χαµηλότερη τιµή ήταν το κριτήριο που οδήγησε 
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τους καταναλωτές στην απόφαση να προτιµήσουν 
την αποµίµηση από το αυθεντικό προϊόν γνωστού 
εµπορικού σήµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
οι αποµιµήσεις αφορούν αρώµατα, ενδύµατα και 
υποδήµατα. 
 
Αγορά αγροτικής γης 
Το Κοινοβούλιο ψήφισε (14/4) νοµοσχέδιο – που 
αποµένει να δηµοσιευτεί από τον Πτ∆ – µε το οποίο 
επιβάλλονται περιορισµοί στις αγοραπωλησίες 
αγροτικής γης. Ο νέος νόµος θα απαγορεύει την 
πώληση γης ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου εντός των 
επόµενων πέντε ετών, µε την εξαίρεση αγροτεµαχίων 
µικρότερων των 2 εκταρίων και εκείνων που 
προορίζονται για µη αγροτική χρήση (π.χ. ανέγερση 
κατοικιών, κτηρίων επιχειρήσεων, κέντρων 
διαµετακοµιστικού εµπορίου και αποθηκών). Η 
πώληση ιδιωτικής αρόσιµης γης θα είναι δυνατή 
µόνο σε ιδιώτες αγρότες που κατέχουν λιγότερα από 
300 εκτάρια. Ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποδείξει την αγροτική του ιδιότητα 
και να ζει για πέντε τουλάχιστον έτη στην κοινότητα 
στην οποία ανήκει το αγροτεµάχιο. 
 
4. Ενέργεια 
 
PGNiG 
Σύµφωνα µε ανακοίνωσή της, η (κρατική) PGNiG, 
µεγαλύτερη πολωνική εταιρεία φυσικού αερίου, 
σχεδιάζει να πωλήσει φυσικό αέριο σε ξένες αγορές 
και επιθυµεί επαναδιαπραγµάτευση των 
συµβολαίων προµηθειών µακράς διαρκείας που έχει 
συνάψει µε Gazprom (για την προµήθεια 10,2 bcm 
αερίου ετησίως) και Qatargas (1,5 bcm ετησίως), 
προκειµένου να µειώσει το κόστος των εισαγωγών 
της. Στην πολωνική αγορά καταναλώνονται ετησίως 
περίπου 16 bcm φυσικού αερίου. Το µεγαλύτερο 
µέρος αυτών εισάγεται από τη Ρωσία, στο πλαίσιο 
σύµβασης προµήθειας (“Yamal”) µεταξύ PGNiG και 
Gazprom, που είναι δεσµευτική µέχρι το 2022. 
Πλέον, η PGNiG προσπαθεί να εξασφαλίσει 
εναλλακτικούς προµηθευτές για το διάστηµα µετά το 
2022. Σε αυτό το σκεπτικό εντάσσονται κινήσεις 
όπως η λειτουργία του νέου σταθµού 
επαναεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
στο Świnoujście των πολωνικών ακτών της Βαλτικής, 
στον οποίο θα παραδοθούν οι πρώτες εµπορικά 
αξιοποιήσιµες ποσότητες αερίου τον Ιούλιο τ.έ., 
καθώς και η δηµιουργία αγωγού µεταφοράς φ.α. από 
τη Νορβηγία. 
 

Τερµατικός σταθµός πετρελαίου PERNOil 
Στις 8/4 ξεκίνησε η λειτουργία του τερµατικού 
σταθµού µεταφοράς και αποθήκευσης αργού 
πετρελαίου της πολωνικής PERNoil στο Gdansk 
των ακτών της Βαλτικής. Ο σταθµός, που 
θεωρείται σηµαντικός για την ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας, παρέλαβε τους πρώτους 
100.000 τόνους πετρελαίου. Η κατασκευή του 
σταθµού – µε αποθηκευτική χωρητικότητα 
375.000 κ.µ. και δυνατότητα διαχείρισης αρκετών 
διαφορετικών τύπων αργού – ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2013 και το έργο στοίχισε 412 εκ. 
Ζλότυ. 
 
Σχιστολιθικό αέριο 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων 
του κλάδου ενέργειας για την εξερεύνηση και 
εκµετάλλευση κοιτασµάτων σχιστολιθικού αερίου 
στην πολωνική επικράτεια έχει ατονήσει και 
συνεχίζει να βαίνει µειούµενο. Στα τέλη Μαρτίου 
του 2016 υπήρχαν 31 ισχύουσες άδειες 
εντοπισµού υδρογονανθράκων, 
συµπεριλαµβανοµένων κοιτασµάτων σχιστολιθικού 
αερίου, έναντι 40 αδειών τον Αύγουστο του 2015 
και 53 αδειών στα τέλη του 2014. Τον Απρίλιο του 
2016, µόλις εννέα πολωνικές και ξένες εταιρείες 
συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον εντοπισµό και 
την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου, ενώ µέχρι 
στιγµής έχουν διανοιχθεί 72 ερευνητικές 
γεωτρήσεις στην πολωνική επικράτεια.  
 
Λιγνίτης 
Μιλώντας σε κλαδικό συνέδριο, ο Υφυπουργός 
Ενέργειας G. Tobiszowski δήλωσε ότι ο λιγνίτης 
παραµένει καύσιµη ύλη στρατηγικής σηµασίας για 
την Πολωνία. Το 2015 παρήχθησαν 63,1 εκ. τόνοι 
λιγνίτη, ενώ εκτιµάται ότι η χώρα διαθέτει 
αποθέµατα της τάξης των 25 δισ. τόνων. Ο 
λιθάνθρακας και ο λιγνίτης αποτελούν τα βασικά 
ορυκτά που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα στην 
πολωνική ηλεκτροπαραγωγή. Ο κ. Tobiszowski 
προσέθεσε ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει σύντοµα 
το σχέδιό της για τη διαµόρφωση ενός νέου 
ενεργειακού µείγµατος για τη χώρα, στο πλαίσιο 
της υιοθέτησης µιας νέας ενεργειακής στρατηγικής 
για τις επόµενες δεκαετίες. Βασικές προκλήσεις του 
κλάδου εξόρυξης µεταλλευµάτων αποτελούν το 
αυξανόµενο εργασιακό κόστος, η εξάντληση των 
υφιστάµενων επιφανειακών ορυχείων (open-pit 
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mines), η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος 
και η περιβαλλοντική προστασία. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
State Street 
Η State Street Bank Polska, θυγατρική της 
αµερικανικής εταιρείας παροχής 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών State Street, 
γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει εντός της επόµενης 
τριετίας να στελεχώσει µε περίπου χίλια επιπλέον 
άτοµα το γραφείο της στο Gdansk της Β. Πολωνίας. 
Το γραφείο άνοιξε το β΄ δεκαπενθήµερο Μαρτίου τ.έ. 
και απασχολεί ήδη 200 εργαζόµενους, µε προοπτική 
αύξησης στους 600 µέχρι το τέλος του 2016. Η 
εταιρεία διατηρεί άλλο ένα γραφείο στη νότια 
Πολωνία και συγκεκριµένα στην Κρακοβία, όπου 
απασχολούνται περισσότερα από 2.500 άτοµα. 
 
Φορολογία καταστηµάτων λιανεµπορίου 
Ως αντίδραση στον κυβερνητικό σχεδιασµό για την 
επιβολή νέου φόρου στα καταστήµατα λιανεµπορίου, 
µεγάλες αλυσίδες του κλάδου όπως οι Biedronka, Lidl 
και Netto εξετάζουν το ενδεχόµενο δηµιουργίας 
διαδικτυακών καταστηµάτων. Αυτό συµβαίνει διότι το 
ηλεκτρονικό εµπόριο πιθανότατα θα απαλλαγεί από 
την υποχρέωση καταβολής του επίµαχου φόρου, 
τουλάχιστον σύµφωνα µε την τελευταία εκδοχή του 
σχετικού νοµοσχεδίου που έχει δει το φως της 
δηµοσιότητας. Το Υπουργείο Οικονοµικών 
δηµοσιοποίησε τον Ιανουάριο την αρχική πρότασή 
του για την επιβολή ενός νέου φόρου στις 
επιχειρήσεις του λιανεµπορίου. Βάσει της πρότασης, 
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%. Φορολογικός συντελεστής 1,9% 
θα ισχύει για τον κύκλο εργασιών των Σαβ/κων και 
των δηµόσιων αργιών, ενώ το αφορολόγητο έχει 
οριστεί στα 1,5 εκ. Ζλότυ (καθαρά). Εκτιµάται ο ότι 
φόρος θα φέρει στα δηµόσια ταµεία έσοδα 2 δισ. 
Ζλότυ το 2016, τα οποία θα κατευθυνθούν στη 
χρηµατοδότηση κοινωνικών δαπανών. Η αρνητική 
αντίδραση επιχειρήσεων και κλαδικών φορέων στην 
πρόταση του κυβερνώντος κόµµατος PiS υπήρξε 
έντονη. [Dziennik Gazeta Prawna] 
 
Autosan Sanok 
Κοινοπραξία δύο πολωνικών επιχειρήσεων της 
αµυντικής βιοµηχανίας – της PIT Radwar  

(www.pitradwar.com) και της Huta Stalowa Wola 
(http://hsw.pl) – απέκτησε τελικώς τον έλεγχο της 
πτωχευµένης πολωνικής επιχείρησης κατασκευής 
λεωφορείων, τραµ και βαγονιών τρένων Autosan 
Sanok (www.autosan.pl). Οι PIT Radwar  και Huta 
Stalowa Wola ανήκουν στον όµιλο αµυντικής 
βιοµηχανίας PGZ (http://pgzsa.pl), που κατέβαλε 
€ 4,1 εκ. για την εξαγορά του εργοστασίου της 
Autosan. Όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Β. 
Szydlo, µελλοντικά θα κατασκευάζονται στο 
εργοστάσιο όχι µόνο λεωφορεία αλλά και 
στρατιωτικά οχήµατα. Η Autosan ιδρύθηκε το 
1832 και απασχολεί σήµερα 300 εργαζοµένους. 
 
Alior Bank - Bank BPH 
Επιβεβαιώνοντας πρόσφατα σχετικά 
δηµοσιεύµατα του εγχώριου και ξένου Τύπου, η 
πολωνική τράπεζα Alior Bank (www.aliorbank.pl) 
γνωστοποίησε ότι έκλεισε συµφωνία εξαγοράς 
της επίσης πολωνικής Bank BPH (www.bph.pl), 
συµφερόντων General Electric. Η Alior θα 
καταβάλει περίπου € 290 εκ. για την απόκτηση 
της BPH. Η τράπεζα που θα δηµιουργηθεί από τη 
συνένωση των δύο τραπεζών θα είναι η ένατη 
µεγαλύτερη στην Πολωνία, µε ενεργητικό 60 δισ. 
Ζλότυ (€ 15 δισ.). Η συµφωνία εξαγοράς δεν 
περιλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων 
δανείων (αξίας € 3,4 δισ.) και το τµήµα 
διαχείρισης κεφαλαίων της BPH, που θα 
παραµείνουν υπό τον έλεγχο της GE. Η Alior 
ελέγχεται από την πολωνική (κρατική) 
ασφαλιστική PZU (www.pzu.pl), η οποία 
αναµένεται να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο πλαίσιο του σχεδιασµού του 
κυβερνώντος κόµµατος (PiS) για την ανάκτηση 
µέρους του ελέγχου των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων της χώρας, τα οποία ελέγχονται 
σήµερα από αλλοδαπά συµφέροντα σε ποσοστό 
60%. Η PZU σχεδιάζει τη συγκρότηση της 
πέµπτης µεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, για 
την οποία η Alior θα χρειαστεί πιθανότατα να 
εξαγοράσει µια ακόµα τράπεζα, µε πρώτη 
υποψήφια την αυστριακών συµφερόντων 
Raiffeisen Polbank (http://raiffeisenpolbank.com). 
 
Coccodrillo 
Η επιχείρηση παιδικής ένδυσης CDRL (εµπορικό 
σήµα Coccodrillo) σχεδιάζει να ανοίξει 47 νέα 
καταστήµατα, εκ των οποίων 15 στην Πολωνία 
και 32 σε Τσεχία, Ρουµανία και Σαουδική Αραβία. 
Η εταιρεία θα πραγµατοποιήσει επενδύσεις 
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συνολικής αξίας 12,8 εκ. Ζλότυ και έως το τέλος του 
2016 αναµένεται να διαθέτει 500 καταστήµατα (από 
447 στα τέλη του 2015 και 362 το 2014), τα µισά εκ 
των οποίων στην Πολωνία. 
 
Έρευνα στην εταιρεία Ciech 
Στις 7/4, στελέχη της υπηρεσίας καταπολέµησης της 
διαφθοράς CBA πραγµατοποίησαν έκτακτο έλεγχο 
στα γραφεία του οµίλου της χηµικής βιοµηχανίας 
Ciech και της µητρικής εταιρείας του οµίλου, Kulczyk 
Holding, σε αναζήτηση στοιχείων σχετικά µε την 
υπόθεση ιδιωτικοποίησης της Ciech από την 
προηγούµενη κυβέρνηση (συνασπισµός κοµµάτων 
ΡΟ-PSL) το 2014. Η νέα κυβέρνηση (PiS) έχει 
εµφανιστεί επικριτική ως προς τις ιδιωτικοποιήσεις 
που υλοποιήθηκαν από τους προκατόχους της, όπως 
εκείνες των εταιρειών Ciech, KGHM και PKP 
Energetyka. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι τιµές 
πώλησης των µετοχών ήταν χαµηλότερες του 
αναµενοµένου.  
 
Infor 
Η αµερικανική εταιρεία ΤΠΕ Infor εγκαινίασε κέντρο 
εξυπηρέτησης επιχειρήσεων για τους Ευρωπαίους 
πελάτες της στο Wroclaw της Ν∆ Πολωνίας. Στο 
κέντρο θα προσληφθούν 500 άτοµα έως το 2018. 
Πελάτες της εταιρείας, που διαθέτει ήδη γραφεία 
στην Κρακοβία, είναι, µεταξύ άλλων επιχειρήσεις 
όπως οι Boeing, Ferrari, GlaxoSmithKline, Lockheed 
Martin και SAS. 


