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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Σύµφωνα µε τις χειµερινές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολωνική οικονοµία, 
το ΑΕΠ αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3,2% φέτος 
και 3,1% το 2018. Επίσης, προβλέπονται: 
πληθωρισµός 2,0% το 2017 και 2,1% το 2018, 
ανεργία 5,6% το 2017 και 4,7% το 2018, 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα 2,9% του ΑΕΠ φέτος και 
3,0% το 2018, δηµόσιο χρέος 54,5% του ΑΕΠ φέτος 
και 55,8% το 2018 και έλλειµµα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ίσο µε το 0,4% του ΑΕΠ το 
2017 και 0,8% το 2018. 
 
ΑΕΠ 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της πολωνικής 
στατιστικής υπηρεσίας GUS, το ΑΕΠ µεγεθύνθηκε 
κατά 2,7% το δ΄ τρίµηνο του 2016 σε σχέση µε το δ΄ 
τρίµηνο του 2015. Στο σύνολο του 2016, το πολωνικό 
ΑΕΠ µεγεθύνθηκε κατά 2,8%. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 8/2 τ.έ., το 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. 
 
Προβλέψεις PwC 
Σε έκθεση της PricewaterhouseCoopers (PwC) 
διατυπώνεται η εκτίµηση ότι η Πολωνία 
συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει 
η ταχύτερα αναπτυσσόµενη ευρωπαϊκή οικονοµία 
µέχρι το 2050, µε την υποσηµείωση ότι η θέση της 
θα ήταν ακόµα καλύτερη αν δεν είχε τις χειρότερες 
δηµογραφικές προοπτικές µετά από την Ιαπωνία. Οι 
επιχειρηµατίες στην Πολωνία δηλώνουν «βέβαιοι» 
σε ποσοστό 38% και «λιγότερο βέβαιοι» σε 
ποσοστό 41% ότι οι δραστηριότητές τους θα 
αναπτυχθούν το επόµενο έτος. Οι ίδιοι ερωτηθέντες 
κατονοµάζουν ως κυριότερα εµπόδια για τη 
δραστηριότητά τους τη γεωπολιτική ανασφάλεια, τη 
γραφειοκρατία, την πορεία της οικονοµίας, την 

έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού και τη 
µεταβαλλόµενη ζήτηση. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Ιανουάριο του 2017 καταγράφηκε 
πληθωρισµός 1,8% κατά την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ).  
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον ∆εκέµβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 6,4% (σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 
του 2015) σύµφωνα µε την GUS και κατά 4,0% 
σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, η βιοµηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% (σε σύγκριση µε 
τον ∆εκέµβριο του 2015) σύµφωνα µε την GUS 
και κατά 4,6% σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών ∆εκεµβρίου 2016 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 2,4 δισ. Ζλότυ τον 
∆εκέµβριο του 2016. Πλεονασµατικό ήταν το 
ισοζύγιο υπηρεσιών (4,7 δισ.), ενώ ελλειµµατικά 
ήταν τα ισοζύγια αγαθών (0,7 δισ.), πρωτογενών 
εισοδηµάτων (5,0 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (1,4 
δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε 
κατά 10,4%, ανερχόµενη στα 64,8 δισ., των δε 
εισαγωγών κατά 12,7%, διαµορφούµενη στα 65,5 
δισ.. [ΝΒΡ] 
 
Κόστος ζωής πρωτευουσών ΚΝΑ Ευρώπης 
Σε άρθρο του ερευνητή M. Kowalczyk 
(www.financialobserver.eu) επιχειρείται η 
συγκριτική παρουσίαση του κόστους ζωής των 
πρωτευουσών έξι χωρών της Κεντρικής & 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο συντάκτης 
επισηµαίνει ότι χώρες όπως η Πολωνία, η 
Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ρουµανία, η Σλοβακία και 
η Κροατία είναι σήµερα αρκετά ελκυστικές για 
τους πολίτες δυτικοευρωπαϊκών κρατών διότι 
προσφέρουν χαµηλό κόστος διαβίωσης σε 
συνδυασµό µε υψηλό επίπεδο ασφάλειας, 
δεδοµένης της περιορισµένης πιθανότητας 
εκδήλωσης τροµοκρατικής απειλής (στο Global 
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Terrorism Index Report 2016-2017 η Πολωνία 
κατατάσσεται 147η, η Ρουµανία 149η, η Σλοβακία 
152η, η Ουγγαρία 98η και η Τσεχία 67η, ενώ το Ην. 
Βασίλειο 27ο, η Γαλλία 35η και η Γερµανία 52η). 
Όσον αφορά επιµέρους δείκτες που 
συνδιαµορφώνουν το συνολικό κόστος διαβίωσης, η 
κατάταξη των έξι πόλεων σύµφωνα µε στοιχεία του 
Numbeo (www.numbeo.com) έχει ως εξής 
(ακριβότερη προς φθηνότερη): 
Κόστος ∆ιαβίωσης (εκτός ενοικίου):  

1. Ζάγκρεµπ 49,17 βαθµοί 
2. Μπρατισλάβα 47,64 
3. Βουδαπέστη 44,26 
4. Πράγα 43,76 
5. Βαρσοβία 40,91  
6. Βουκουρέστι 38,62 

Κόστος Ενοικίου:  
1. Μπρατισλάβα 19,77 βαθµοί 
2. Πράγα 19,35 
3. Βαρσοβία 18,67 
4. Βουδαπέστη 15,10 
5. Ζάγκρεµπ 12,19 
6. Βουκουρέστι 12,12 

Κόστος ∆ιαβίωσης συµπεριλαµβανοµένου Ενοικίου:  
1. Μπρατισλάβα 34,28 βαθµοί 
2. Πράγα 32,06 
3. Ζάγκρεµπ 31,44 
4. Βουδαπέστη 30,29 
5. Βαρσοβία 30,25 
6. Βουκουρέστι 25,92 

Κόστος Βασικών Ειδών (τρόφιµα):  
1. Μπρατισλάβα 42,47 βαθµοί 
2. Ζάγκρεµπ 41,85, 
3. Πράγα 38,89 
4. Βουδαπέστη 34,77 
5. Βαρσοβία 31,71 
6. Βουκουρέστι 31,14 

Μέσος µηνιαίος µισθός (διαθέσιµος µετά από την 
αφαίρεση των φόρων):  

1. Πράγα € 923 
2. Μπρατισλάβα € 916 
3. Βαρσοβία € 841 
4. Ζάγκρεµπ € 788 
5. Βουδαπέστη € 596 
6. Βουκουρέστι € 524 

Κόστος αγοράς κεντρικού διαµερίσµατος / τ.µ.:  
1. Πράγα € 3.329 
2. Μπρατισλάβα € 2.434 
3. Βαρσοβία € 2.427 
4. Ζάγκρεµπ € 2.165 
5. Βουδαπέστη € 1.717 
6. Βουκουρέστι € 1.389 

Κόστος αγοράς διαµερίσµατος εκτός κέντρου / τ.µ.:  
1. Πράγα € 1.964 
2. Μπρατισλάβα € 1.706 
3. Βαρσοβία € 1.580 
4. Ζάγκρεµπ € 1.316 
5. Βουδαπέστη € 1.051 

6. Βουκουρέστι € 903        

Μηνιαίο κόστος ενοικίασης κεντρικού διαµερ/τος 1 υ/δ:  
1. Πράγα € 541 
2. Μπρατισλάβα € 528 
3. Βαρσοβία € 494 
4. Ζάγκρεµπ € 401 
5. Βουδαπέστη € 339 
6. Βουκουρέστι € 336          

Μηνιαίο κόστος ενοικίασης διαµερίσµατος 1 υ/δ εκτός 
κέντρου πόλεως:  

1. Πράγα € 392 
2. Μπρατισλάβα € 390 
3. Βαρσοβία € 380 
4. Ζάγκρεµπ € 275 
5. Βουδαπέστη € 232 
6. Βουκουρέστι € 232. 

 
Συντονιστική Γραµµατεία Ναυτιλιακών 
Υποθέσεων «16+1» 
Στις 9/2 εγκαινιάστηκε, στη Βαρσοβία, 
Συντονιστική Γραµµατεία Ναυτιλιακών 
Υποθέσεων, που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο 
του σχήµατος συνεργασίας «16+1» (Λ.∆. Κίνας 
και 16 χωρών της Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης). Η Γραµµατεία θα φιλοξενείται στο 
πολωνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και αποστολή της 
είναι ο συντονισµός κοινών projects στον 
συγκεκριµένο κλάδο. Η απόφαση δηµιουργίας της 
νέας δοµής ελήφθη στη Σύνοδο Κορυφής του 
σχήµατος «16+1» στη Ρίγα, τον Νοέµβριο του 
2016. Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Πολωνός 
Υπουργός Ναυτιλίας, Marek Grobarczyk, εξήγησε 
ότι µέσω της γραµµατείας θα προωθηθούν η 
συνεργασία µεταξύ των θαλάσσιων λιµένων της 
Κίνας και της ΚΑ Ευρώπης, η πολιτική και 
οικονοµική συνεργασία µεταξύ παράκτιων 
περιοχών και επενδυτικά projects µε έµφαση στον 
τοµέα των υποδοµών. 
 
«Επιστροφή» επιχειρήσεων από την Κίνα 
∆ηµοσίευµα της εφηµερίδας Rzeczpospolita 
αναφέρεται στην τάση «επιστροφής» πολωνικών 
επιχειρήσεων του κλάδου µεταποίησης από την 
Κίνα στην Πολωνία, λόγω της αύξησης του 
κόστους εργασίας στην ασιατική χώρα. Μία από 
τις εταιρείες που φέρονται ως αποφασισµένες να 
µεταφέρουν την παραγωγή τους στην Πολωνία 
είναι η Lechpol, που κατασκευάζει τις 
τηλεοράσεις Kruger & Matz και σκοπεύει να 
χρησιµοποιήσει εργοστάσιο στο Zyrardow της 
Πολωνίας για τη συναρµολόγηση των συσκευών 
της. Τον ίδιο δρόµο φαίνεται ότι ακολουθούν ή θα 
ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις Prochnik (ένδυση), 
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Baby Design Group (βρεφικά καρότσια) και Ferro 
(είδη υγιεινής). Στο δηµοσίευµα σηµειώνεται ότι το 
2005 ο µέσος µισθός στην Πολωνία ήταν 
τετραπλάσιος εκείνου στην Κίνα (USD 2.200 / έτος), 
ενώ σήµερα οι αµοιβές στην ασιατική χώρα 
υπολείπονται των πολωνικών µόλις κατά 15%. 
 
Εγκαίνια αντιπροσωπείας Irish Food Board 
Στη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρσοβία (9/2), ο 
Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Enda Kenny, 
εγκαινίασε τα γραφεία της αντιπροσωπείας του Bord 
Bia - Irish Food Board (www.bordbia.ie) στην 
πολωνική πρωτεύουσα. Αποστολή της 
αντιπροσωπείας θα είναι η προώθηση των 
ιρλανδικών τροφίµων και ποτών σε έντεκα χώρες της 
ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ευρώπης. Η αξία 
των ιρλανδικών εξαγωγών τροφίµων και ποτών στην 
Πολωνία ανήλθε στα € 185 εκ. το 2016 (+15%). 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης 
Στη συνεδρίαση της 14/2, το υπουργικό συµβούλιο 
ενέκρινε την επικαιροποιηµένη «Στρατηγική 
Υπεύθυνης Ανάπτυξης» («Σχέδιο Morawiecki»), 
εµπνευστής της οποίας υπήρξε ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki. Η στρατηγική, που 
αναλύεται σε ένα κείµενο 316 σελίδων, στοχεύει 
στην αύξηση του µέσου εισοδήµατος των πολωνικών 
νοικοκυριών, έτσι ώστε αυτό να αντιστοιχεί στο 75-
78% του µέσου όρου της ΕΕ το 2020 και στο 95% 
του µ.ό. της ΕΕ το 2030. Προτεραιότητες του σχεδίου 
αποτελούν η ενίσχυση της καινοτοµίας, η τόνωση 
των εξαγωγών, η «επαναβιοµηχάνιση», η δηµιουργία 
ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η 
αλληλέγγυα και βιώσιµη ανάπτυξη, λαµβανοµένων 
υπ’ όψιν των συµφερόντων των µικρών πόλεων και 
της υπαίθρου. Μέχρι το 2020 αναµένεται η 
κινητοποίηση δηµοσίων πόρων (ντόπιων και ξένων 
κεφαλαίων) ύψους 1,5 τρισ. Ζλότυ και η υλοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων αξίας 600 δισ. Ζλότυ. Στο ίδιο 
κείµενο αναφέρονται πέντε «παγίδες» στη διαδροµή 
προς τη βιώσιµη ανάπτυξη: η δηµογραφική, η 
παγίδα της θεσµικής αδυναµίας, η παγίδα του 
µεσαίου εισοδήµατος και η παγίδα του µέσου 
προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες για τη 
Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης είναι διαθέσιµες 
σε παρουσίαση αναρτηµένη στον υπερσύνδεσµο 

https://www.mr.gov.pl/media/14873/Responsible_
Development_Plan.pdf.  
 
Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy Kwiecinski 
δήλωσε ότι η µεγέθυνση του πολωνικού ΑΕΠ 
ενδέχεται να ωφεληθεί κατά 1% φέτος και κατά 
1,5% το 2018 και το 2019 (έναντι 0,4%-0,6% 
πέρυσι) από τις επενδύσεις που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από την ΕΕ.  
 
Χρηµατοδότηση καινοτοµίας ΜΜΕ 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (NCBR) 
δηµοσίευσε νέες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων µε τη διαδικασία "fast track", για τη 
χρηµατοδότηση καινοτόµων projects αξίας 1,4 
δισ. Ζλότυ, µε δικαιούχους µικροµεσαίες (1 δισ.) 
και µεγάλες (0,4 δισ.) επιχειρήσεις. Οι 
προκηρυχθέντες διαγωνισµοί εντάσσονται στην 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ευφυής Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της οποίας 
υποβλήθηκαν πέρυσι περίπου 1.000 αιτήµατα 
χρηµατοδότησης, αξίας 5,5 δισ. Ζλότυ. 74 
αιτήµατα προήλθαν από µεγάλες επιχειρήσεις 
που διεκδίκησαν πόρους της τάξης των 900 εκ. 
Ζλότυ. Τελικά, το 2016 το NCBR υπέγραψε µε 
τους δικαιούχους του προγράµµατος 
χρηµατοδοτικές συµβάσεις αξίας 905 εκ. Ζλότυ. 
 
Χρήση διαδικτύου 
Σύµφωνα µε µελέτη της PwC (Connected Living, 
2016), το 25% των Πολωνών χρηστών διαδικτύου 
παραµένει συνδεδεµένο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου. Το 36% συνδέεται για 8-12 ώρες ηµέρα 
και το 9% για 6-8 ώρες / ηµέρα. Οι γυναίκες 
εµφανίζονται περισσότερο πρόθυµες (από τους 
άνδρες) να χρησιµοποιήσουν τεχνολογικές λύσεις 
στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, των 
µεταφορών, της εργασίας, των υπηρεσιών υγείας, 
της ενηµέρωσης, της ψυχαγωγίας και των 
αγορών, ενώ οι άνδρες είναι πιο δεκτικοί στη 
χρήση ανάλογων λύσεων στον τοµέα των 
χρηµατοοικονοµικών. 
 
Έργα οδοποιίας 
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εθνικών Οδών και 
Αυτοκινητοδρόµων (GDDKiA) προκήρυξε 
διαγωνισµούς για την κατασκευή δύο πολωνικών 
τµηµάτων του σχεδιαζόµενου οδικού άξονα Via 
Baltica, που θα συνδέει τις χώρες της Βαλτικής µε 
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τη Νότια Ευρώπη. Οι διαγωνισµοί αφορούν την 
κατασκευή (µε το σύστηµα "design and build") 34,5 
χιλιοµέτρων από το Kolno µέχρι το Szczuczyn στη 
νοτιοανατολική Πολωνία. Σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Υποδοµών, το εκτιµώµενο συνολικό κόστος των 
έργων είναι 971 εκ. Ζλότυ (452 + 519 εκ.) και οι 
συµβάσεις µε τους αναδόχους θα υπογραφούν στο 
τέλος του τρέχοντος έτους, µε την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής να προγραµµατίζεται για το 
2019 και την παράδοσή τους στα µέσα του 2021.  
 
Ευρυζωνικές συνδέσεις 
Εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Πολωνίας θα λάβουν 
δάνεια αξίας 996 εκ. Ζλότυ, µε ευνοϊκούς όρους, για 
την ανάπτυξη του ευρυζωνικού ∆ιαδικτύου στη 
χώρα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ψηφιακή Πολωνία». Τα κεφάλαια 
θα διατεθούν σε επενδυτές στο πλαίσιο συµφωνίας 
που υπεγράφη µεταξύ της αναπτυξιακής τράπεζας 
BGK και κρατικού οργανισµού που έχει επιφορτιστεί 
µε την υλοποίηση του προγράµµατος. Η εθνική 
συµµετοχή, που θα προστεθεί στα 996,2 εκ. Ζλότυ 
των δανείων, θα είναι της τάξης των 179,7 εκ. Ζλότυ. 
 
Αποτελέσµατα ΝΒΡ 
Η κεντρική τράπεζα NBP είχε το 2016 κέρδη αξίας 9 
δισ. Ζλότυ, έναντι 7,86 δισ. το 2015. Σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία, το 95% των κερδών της NBP πιστώνεται 
στον κρατικό προϋπολογισµό. [Puls Biznesu] 
 
Αποτελέσµατα τραπεζικού κλάδου 
Σύµφωνα µε την Αρχή Χρηµατοοικονοµικής 
Εποπτείας KNF, ο τραπεζικός κλάδος είχε το 2016 
καθαρά κέρδη 13,91 δισ. Ζλότυ (+24,3%), καθαρά 
έσοδα από τόκους 38,06 δισ. (+7,6%) και καθαρά 
έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 12,6 δισ. Ζλότυ 
(-5,4%). 
 
Κλάδος ΤΠΕ 
Σύµφωνα µε έκθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η 
παραγωγή του πολωνικού κλάδου τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αυξηθεί 
κατά 20% από το 2010, ανερχόµενη στα 137 εκ. 
Ζλότυ. Ο κλάδος ΤΠΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 
6% του ΑΕΠ και το 4,6% της απασχόλησης της 
χώρας. Σηµειώνεται ότι στην Πολωνία λειτουργούν 
τουλάχιστον 850 κέντρα παροχής υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις, τα οποία απασχολούν περισσότερους 
από 193.000 εργαζόµενους (το ένα τρίτο εξ αυτών 
στον τοµέα της πληροφορικής). 

4. Ενέργεια 
 
Αγωγός φ.α. Opal 
Οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδίδονται 
από την Gazprom στη Γερµανία µέσω του αγωγού 
Opal (https://en.wikipedia.org/wiki/OPAL_pipeline) 
µειώθηκαν κατά 30% την 1η Φεβρουαρίου, µερικές 
εβδοµάδες µετά από την επιτυχή πολωνική 
προσφυγή στο ∆ικαστήριο της ΕΕ κατά 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέ. 
2016) που έδινε στη ρωσική εταιρεία τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει µεγαλύτερο µέρος της 
δυναµικότητας του αγωγού (>50%). Η αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ της µείωσης της 1/2 και της 
απόφασης του δικαστηρίου επιβεβαιώθηκε από 
εκπροσώπους της Gazprom και του Opal. Η 
εφαρµογή της απόφασης της Επιτροπής θα είχε 
ως πιθανό αποτέλεσµα τη διευκόλυνση της 
παράκαµψης της Ουκρανίας (που αποτελεί χώρα 
διέλευσης άλλων αγωγών µεταφοράς ρωσικού 
αερίου που καταλήγει στην Ευρώπη) από 
πλευράς Gazprom. Το 2016 έγινε χρήση του 80% 
της δυναµικότητας του Opal (55 bcm/έτος). Η 
επιχειρηµατολογία της προσφυγής της πολωνικής 
επιχείρησης αερίου PGNiG συνοψίζεται στον 
ισχυρισµό ότι η ευνοϊκή µεταχείριση της Gazprom 
θα είχε ως αποτέλεσµα την υπονόµευση της 
ασφάλειας εφοδιασµού και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού των αγορών φυσικού αερίου της 
ΕΕ. Η Πολωνία εισάγει από τη Ρωσία το 
µεγαλύτερο µέρος των ποσοτήτων αερίου που 
καταναλώνονται εγχωρίως και αποτελεί χώρα 
διέλευσης του αγωγού Yamal-Europe που 
χρησιµοποιεί η Gazprom. Επίσης, η Πολωνία 
αντιτίθεται στον διπλασιασµό της δυναµικότητας 
του αγωγού Nord Stream (απευθείας µεταφορά 
αερίου από τη Ρωσία στη Γερµανία µέσω 
Βαλτικής). [Reuters] 
 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
Σύµφωνα µε το think-tank “Forum for Energy”, που 
επικαλείται στοιχεία του διαχειριστή του 
συστήµατος διανοµής, PSE, η χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Πολωνία αυξάνεται. To 2016 
χρησιµοποιήθηκαν περισσότερες από 164.000 
GWh, έναντι 161.000 GWh το 2015. Για το 2017 
προβλέπεται αύξηση της ζήτησης κατά 1,5% έως 
2%. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν στη χώρα 
περίπου 17 εκατοµµύρια πελάτες, που δαπανούν 
€ 13,5 δισ. ετησίως. 
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Πολων. αντιρρήσεις για µεταρρύθµιση ΣΕ∆Ε 
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, αρµόδιος για θέµατα 
κλιµατικής αλλαγής, Pawel Salek, δήλωσε (8/2) στην 
Επιτροπή Ευρ. Υποθέσεων της Κάτω Βουλής ότι η 
κυβέρνηση δεν θα διστάσει να προσφύγει στο 
δικαστήριο της ΕΕ κατά της µεταρρύθµισης του 
Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών της 
ΕΕ ( ΣΕ∆Ε / EU ETS), εάν κριθεί ότι αυτή είναι 
ζηµιογόνος για την Πολωνία. 
 
Ατοµική ενέργεια 
Σε έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας για το 
πυρηνικό πρόγραµµα της Πολωνίας αναφέρεται ότι 
στα κυριότερα πλεονεκτήµατα της ατοµικής ενέργειας 
συγκαταλέγονται η σταθερή προµήθεια 
περιβαλλοντικά καθαρής ενέργειας, η αυξηµένη 
ενεργειακή ασφάλεια, η σύγχρονη βιοµηχανική 
ανάπτυξη και τα υψηλά φορολογικά έσοδα. Στην ίδια 
έκθεση υπενθυµίζεται ότι η πυρηνική βιοµηχανία 
αποτελεί κλάδο υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
βασιζόµενο στη γνώση και µε ευρείες εφαρµογές 
στην οικονοµία. Οι συντάκτες σηµειώνουν ότι η 
πυρηνική ενέργεια θα επιτρέψει στη χώρα να 
εξοικονοµήσει 5-7 δισ. Ζλότυ ετησίως (τα οποία 
αφορούν πληρωµές για δικαιώµατα εκποµπής CO2) 
και θα βοηθήσει να σταθεροποιηθούν οι τιµές 
ενέργειας, οδηγώντας σε µείωση του κόστους 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε δηλώσεις του στις 
14/2, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Mateusz 
Morawiecki, εξέφρασε την άποψη ότι στην τρέχουσα 
συγκυρία δεν επείγει η λήψη απόφασης σχετικά µε 
την άµεση δροµολόγηση ή την αναβολή της 
υλοποίησης του project της δηµιουργίας σταθµού 
πυρηνικής ενέργειας. Ο κυβερνητικός σχεδιασµός 
προβλέπει την εξέταση του θέµατος εντός των 
επόµενων µηνών, χωρίς να υπάρχει, πάντως, 
συγκεκριµένη προθεσµία. 
 
Ενδιαφέρον Lotos για προµήθεια ιρανικού 
πετρελαίου 
Η δεύτερη µεγαλύτερη πολωνική εταιρεία 
διυλιστηρίων, Lotos, ενδιαφέρεται για τη σύναψη 
συµφωνίας µεγάλης διάρκειας για την προµήθεια 
ιρανικού πετρελαίου, σύµφωνα µε δηλώσεις του 
∆/ντος Συµβούλου της. Η Lotos, που προσπαθεί να 
εξασφαλίσει ποσότητες πετρελαίου από πηγές εκτός 
Ρωσίας (από την οποία προµηθεύεται το 75% του 
πετρελαίου που επεξεργάζεται) προχώρησε πέρυσι 
στην αγορά 2 εκ. βαρελιών από την National Iranian 
Oil Company και τώρα διαπραγµατεύεται την 

προµήθεια 2 εκ. βαρελιών ακόµη. Τα τελευταία 
είναι πιθανό να παραδοθούν στον λιµένα του 
Gdansk τον Μάιο τ.έ.. Η σύναψη συµφωνίας 
διαρκείας, µεταξύ  Lotos και ΝIOC, ενδέχεται να 
δροµολογηθεί µετά από την ολοκλήρωση του 
έργου της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων 
(coking unit) στα διυλιστήρια της εταιρείας στο 
Gdansk, εντός του 2018. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Ενδιαφέρον PZU για εξαγορές ξένων εταιρειών 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, η µεγαλύτερη πολωνική ασφαλιστική 
(συµφερόντων ∆ηµοσίου), PZU, βρίσκεται σε 
αναζήτηση ευκαιριών εξαγορών και 
συγχωνεύσεων που αφορούν ξένες ασφαλιστικές. 
Παράλληλα, η PZU προτίθεται να στηρίξει την 
τράπεζα Alior – την οποία ελέγχει – σε περίπτωση 
εµφάνισης ευκαιριών εξαγορών και 
συγχωνεύσεων στον τραπεζικό τοµέα.  
 
Επιχειρηµατικές κινήσεις PGZ 
Ο κρατικός όµιλος αµυντικής βιοµηχανίας PGZ 
κατέθεσε προσφορά ύψους € 52 εκ. για την 
εξαγορά του ναυπηγείου Naval Shipyard Gdynia 
S.A. (http://navship.com.pl). Η προσφορά έγινε 
δεκτή από τους εκκαθαριστές της εταιρείας και 
αρµόδιο δικαστήριο του Gdańsk αλλά η απόφαση 
δεν είναι ακόµη δεσµευτική, καθώς θα χρειαστούν 
και οι εγκρίσεις των υπουργείων άµυνας και 
ναυτιλίας καθώς και του λιµένα της Gdynia. Το 
99% της εταιρείας ανήκει σήµερα στον κρατικό 
Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (που 
ασχολείται µε την εξυγίανση προβληµατικών 
δηµοσίων επιχειρήσεων) και το υπόλοιπο 1% 
ανήκει στο Υπουργείο Άµυνας. Η Naval Shipyard 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης από το 
2011 και ήταν κερδοφόρα το 2012 και το 2015. 
Εκτός της πρότασης εξαγοράς της Naval Shipyard, 
η PGZ προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας 
συνεργασίας µε τον ευρωπαϊκό όµιλο παραγωγής 
πυραυλικών συστηµάτων MBDA (www.mbda-
systems.com), µετά από πολύµηνες 
διαπραγµατεύσεις. Στόχος της συµφωνίας είναι η 
µεταφορά τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη συστηµάτων 
που θα χρησιµοποιούνται από τις πολωνικές 
ένοπλες δυνάµεις και η από κοινού ανάπτυξη 
προϊόντων που θα απευθύνονται σε τρίτες 
αγορές. 
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Swarovski 
Η αυστριακή Swarovski (www.swarovski.com) 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει τη δηµιουργία ενός 
κέντρου επιχειρηµατικών υπηρεσιών (business 
services center) στο Γκντανσκ των πολωνικών ακτών 
της Βαλτικής. Το κέντρο, που θα διεκπεραιώνει 
υποθέσεις χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής 
φύσης, θα εξυπηρετεί 2.600 καταστήµατα της 
εταιρείας ανά τον κόσµο και θα απασχολεί αρκετές 
εκατοντάδες υπαλλήλους. 
 
Zabka 
Τα επενδυτικά ταµεία TPG και CVC αναµένεται να 
καταθέσουν προτάσεις εξαγοράς της πολωνικής 
αλυσίδας mini market τύπου «7-11» (convenience 
stores) Zabka από την Mid Europa Partners. Η 
τελευταία ελπίζει ότι θα µπορέσει να εισπράξει 
περίπου 5 δισ. Ζλότυ από την πώληση της Zabka. 
[Puls Biznesu] 
 
SatRevolution - Swiatowid 
Η πολωνική εταιρεία SatRevolution 
(http://satrevolution.com/en) σχεδιάζει να στείλει στο 
διάστηµα τον πρώτο της δορυφόρο εµπορικής 
χρήσης, µε την ονοµασία Swiatowid, εντός του α΄ 
τριµήνου του 2018.  
 
Αγορά ακινήτων εµπορικής χρήσης 
Η αξία των επενδυτικών συναλλαγών στην αγορά 
εµπορικών ακινήτων ανήλθε το 2016 στα € 4,1 δισ. 
(ποσό που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 
στην ιστορία της αγοράς) και φέτος αναµένεται να 
διαµορφωθεί στα € 4 δισ.. Ενώ τα προηγούµενα έτη 
κυριαρχούσαν στην πολωνική αγορά επενδυτές από 
Γερµανία, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο και Αυστρία, 
καταγράφεται πλέον αύξηση των κεφαλαίων που 
προέρχονται από την Ασία και την Αφρική. Σε δύο 
από τις µεγαλύτερες συναλλαγές, η Redifine 
Properties απέκτησε πέρυσι το «χαρτοφυλάκιο» της 
Echo Investment έναντι € 891 εκ. και η Rockcastle 
αγόρασε το Bonarka City Center Mall στην Κρακοβία 
έναντι € 361 εκ.. [Jones Lang LaSalle] 
 
Uber 
Η αµερικανική Uber εγκαινίασε υπηρεσία κατ’ οίκον 
παράδοσης γευµάτων από εστιατόρια στη Βαρσοβία 
(“UberEATS”, για χρήστες iOS και Android). Η 
πολωνική πρωτεύουσα είναι η 10η πόλη στην 
Ευρώπη και η 1η στην Κεντρική & Ανατολική 
Ευρώπη στην οποία είναι διαθέσιµη η υπηρεσία. Η 

τελευταία επιτρέπει στους χρήστες να 
παραγγείλουν φαγητό από περισσότερα από 150 
εστιατόρια. Περισσότερα από τα µισά από αυτά 
δεν παρείχαν υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης 
γευµάτων στο παρελθόν. Κατά τον Krzysztof 
Radoszewski, γενικό διευθυντή της UberEATS 
στην Πολωνία, η χώρα αποτελεί την τρίτη 
µεγαλύτερη αγορά της Uber στην Ευρώπη. 
 
Reuss-Seifert 
Η γερµανική επιχείρηση παραγωγής δοµικών 
υλικών Reuss-Seifert σχεδιάζει τη µεταφορά 
τεσσάρων εργοστασίων της από τη Γερµανία στη 
Nowa Sol της δυτικής Πολωνίας. Την άνοιξη θα 
ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου εργοστασίου, 
που θα ανεγερθεί στην Ειδική Οικονοµική Ζώνη 
Kostrzyn-Slubice και θα απασχολεί 280 άτοµα. Το 
εργοστάσιο θα διαθέτει παραγωγικές 
εγκαταστάσεις 28.500 τ.µ. και αποθηκευτικούς 
χώρους. 
 
Alma Market 
Η πολωνική αλυσίδα λιανεµπορίου Alma Market 
(http://almamarket.pl), που εµπορεύεται και 
αρκετά ελληνικά προϊόντα των κλάδων τροφίµων 
και ποτών, πρόκειται να οδηγηθεί σε 
ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, 
καθώς το πρόγραµµα εξυγίανσης της εταιρείας 
δεν φαίνεται να οδηγεί στα επιθυµητά 
αποτελέσµατα. Το πρόγραµµα βρισκόταν σε 
εξέλιξη από το φθινόπωρο του 2016 – επισήµως 
από τον ∆εκέµβριο του 2016. [Forbes.pl] 
 
Συνεργασία Samsung και παν/µίου AGH 
Το πολωνικό πολυτεχνείο AGH (www.agh.edu.pl) 
και η Samsung Electronics θα συνεργαστούν στο 
πλαίσιο σχετικής µεταξύ τους συµφωνίας που 
υπογράφηκε στις 14/2. Η Samsung θα 
γνωστοποιεί σε ετήσια βάση στο AGH τοµείς για 
τους οποίους ενδιαφέρεται κατά προτεραιότητα 
και το AGH θα υλοποιεί ερευνητικά project σε 
αυτούς. Επιπλέον, η Samsung θα αναλάβει την 
οικονοµική υποστήριξη αποφοίτων και 
διδακτορικών φοιτητών του AGH, καθώς και τη 
διευκόλυνση προγράµµατος ανταλλαγής 
επιστηµόνων του κλάδου ΤΠΕ. 
 
Υπηρεσίες Video On Demand 
Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Puls Biznesu 
επισηµαίνεται ότι η Netflix δεν κατάφερε να 
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διεισδύσει στην πολωνική αγορά µε την ίδια 
επιτυχία που το κατόρθωσε σε άλλες χώρες. Εν όψει 
της λειτουργίας µίας ακόµη συνδροµητικής 
υπηρεσίας video-on-demand (VOD) στην Πολωνία 
(εκείνης της ShowMax), σηµειώνεται ότι περίπου 
338.000 χρήστες εγγράφηκαν ως συνδροµητές στη 
Netflix στην «πρεµιέρα» της, τον Ιανουάριο του 2016, 
ενώ έναν µήνα µετά, όταν έληξε η δωρεάν 
δοκιµαστική περίοδος, έµειναν εγγεγραµµένοι µόλις 
73.600 συνδροµητές. Μετά από δώδεκα µήνες 
λειτουργίας, η Netflix κατάφερε να αυξήσει ξανά τη 
συνδροµητική της βάση στους 385.000, 
εµπλουτίζοντας το περιεχόµενο της υπηρεσίας και 
προσφέροντας µεταγλωττισµένες ταινίες και σειρές. 
Κατά την εταιρεία ερευνών αγοράς Gemius, η 
πολωνική αγορά VOD έχει ακόµη περιθώρια 
δραστηριοποίησης νέων παικτών, αλλά εκτιµάται ότι 
µόνο λίγοι από αυτούς έχουν την ικανότητα να 
προσφέρουν περιεχόµενο που µπορεί να 
δηµιουργήσει βάση αρκετών σταθερών 
συνδροµητών, δεδοµένου ότι δεν ανταγωνίζονται 
µόνον ο ένας τον άλλο αλλά και τους «πειρατές» του 
κλάδου. 
 


