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ΘΕΜΑ: Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Πολωνία και πολωνικές άµεσες επενδύσεις στην 

αλλοδαπή. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρατίθενται στοιχεία αναφορικά µε τις εισροές και το απόθεµα Άµεσων Ξένων 
Επενδύσεων στην Πολωνία, το απόθεµα πολωνικών άµεσων επενδύσεων στην αλλοδαπή και τις 
ελληνικές επενδύσεις στην Πολωνία.  

Σύµφωνα µε προσφάτως δηµοσιευθέντα στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης ΝΒΡ, η αξία των 
καθαρών εισροών Άµεσων Ξένων Επενδύσεων ανήλθε το 2014 στα 37,6 δισ. Ζλότυ (€ 8,99 δισ.). 
Από αυτή την αξία, 25,3 δισ. Ζλότυ (€ 6,05 δισ.) αντιστοιχούσαν στην επανεπένδυση µη διανεµηθέντων 
κερδών και τα υπόλοιπα σε λοιπές χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. Οι σηµαντικότερες εισροές 
προήλθαν από το Λουξεµβούργο (€ 3,8 δισ.) και την Ολλανδία (€ 3,46 δισ.). Σηµαντικές ροές 
αποεπένδυσης καταγράφηκαν στην περίπτωση επενδυτών από την Αυστρία (€ 0,89 δισ.) και τη Σουηδία 
(€ 0,85 δισ.). Εκροές της τάξης των € 0,45 δισ. αντιστοιχούσαν σε κινήσεις επενδυτικών εταιρειών 
ειδικού σκοπού µη κατοίκων. 

Η συνολική αξία των ΑΞΕ στην Πολωνία (απόθεµα 2014) ανέρχεται στα € 171,6 δισ.. Κύριες χώρες 
προέλευσης των ΑΞΕ είναι η Ολλανδία (€ 29,6 δισ.), η Γερµανία (€ 27,9 δισ.), η Γαλλία (€ 19,9 δισ.), η 
Ισπανία (€ 10,8 δισ.), η Ιταλία (€ 9,2 δισ.), η Αυστρία (€ 6,3 δισ.), οι ΗΠΑ (€ 6,2 δισ.), το Ην. Βασίλειο (€ 
5,8 δισ.) και η Σουηδία (€ 4,7 δισ.). Περίπου € 20,3 δισ. εµφανίζονται ως προερχόµενα από το 
Λουξεµβούργο και περίπου € 7 δισ. εµφανίζονται ως προερχόµενα από την Κύπρο. Σηµειώνεται ότι, στα 
εν λόγω µεγέθη, επενδύσεις θυγατρικών εταιρειών αποτυπώνονται σαφώς ως επενδύσεις της χώρας της 
θυγατρικής (π.χ. Λουξεµβούργου, Γαλλίας ή Βελγίου) και όχι ως επενδύσεις της µητρικής εταιρείας (π.χ. 
ΗΠΑ, Ην. Βασιλείου ή Ν. Κορέας).  

Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι ΑΞΕ, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 
µεταποίηση 29,4% συνόλου ΑΞΕ (€ 50,4 δισ.), χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες 23% 
συνόλου (€ 39,6 δισ.), χονδρεµπόριο-λιανεµπόριο, ανταλλακτικά-επισκευές οχηµάτων 13,4% συνόλου  
(€ 23,1 δισ.), δραστηριότητες Real Estate 6,7% συνόλου (€ 11,6 δισ.). 

Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η αξία του αποθέµατος ελληνικών επενδύσεων στην Πολωνία ανερχόταν 
στο τέλος του 2014 στα € 35,3 εκ.. Καθώς, όµως, οι περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στην Πολωνία 
έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω θυγατρικών εταιρειών, υπολογίζεται ότι η πραγµατική αξία των 
επενδύσεων επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων ανέρχεται στα € 400 εκ. (µε σηµαντικότερες αυτές 
των Coca-Cola 3E, Chipita, Μαΐλλης, Mellon και Σαράντης, που απασχολούν περίπου 2.000 
εργαζοµένους).  

Συγκεκριµένα, στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 40 επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων. Σε 
αυτές συγκαταλέγονται: 

- επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί επισήµως µε ελληνικά κεφάλαια από τις µητρικές τους 
εταιρείες στην Ελλάδα, 
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- επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί µε κεφάλαια εταιρειών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, 
ανήκουν όµως σε ελληνικούς οµίλους (π.χ. η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY / Ρ4 έχει ιδρυθεί 
από θυγατρική του οµίλου Olympia, συµφερόντων Π. Γερµανού), 

- ατοµικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από δραστηριοποιούµενους στην Πολωνία 
Έλληνες πολίτες. 

Ως προς την κλαδική κατανοµή των ελληνικών επενδύσεων, υπενθυµίζεται ότι από τις 
προαναφερθείσες επιχειρήσεις: 

- 5 δραστηριοποιούνται στον τοµέα της βιοµηχανίας (3Ε, Chipita, Flexopack, Μαΐλλης, Πλαστικά 
Κρήτης), 

- 3 στον τοµέα της βιοτεχνίας, 
- 1 στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (TEΡΝΑ), 
- 2 στις κατασκευές (Intrakat, Alfa Grissin), 
- 1 στις τηλεπικοινωνίες (όµιλος Γερµανού), 
- 12 στις υπηρεσίες (Ναυτιλιακές, Τυχερών Παιγνίων, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης, Μεταφορών, 

Χρηµατοοικονοµικές και Νοµικές) και 
- 18 στον τοµέα του εµπορίου (τρόφιµα, φρούτα/λαχανικά, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, 

µάρµαρα, πλαστικά, καυστήρες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, βιοµηχανικά ψυγεία, 
φωτιστικά, βιοµηχανικές µπαταρίες). 

Όσον αφορά τις πολωνικές άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή, η αξία των καθαρών εκροών ανήλθε 
το 2014 στα 5,03 δισ. Ζλότυ (€ 1,2 δισ.). Κατά την NBP, η αξία του αποθέµατος πολωνικών άµεσων 
επενδύσεων στην αλλοδαπή ανήλθε στο τέλος του 2014 στα € 22,34 δισ.. Η κατανοµή ανά χώρα έχει ως 
εξής: Κύπρος € 7,08 δισ., Λουξεµβούργο 6,02 δισ., Ελβετία 2,67 δισ., Ολλανδία 2,29 δισ., Τσεχία 1,42 
δισ., Γερµανία 0,9 δισ., Νορβηγία 0,88 δισ., Ην. Βασίλειο 0,8 δισ., Λιθουανία 0,78 δισ., Ρωσία 0,59 
δισ., ΗΠΑ 0,52 δισ., Ρουµανία 0,47 δισ., Μάλτα 0,35 δισ., Ουγγαρία 0,33 δισ., Αυστρία 0,29 δισ., 
Σλοβακία 0,21 δισ., Τουρκία 0,21 δισ., Ινδία 0,21 δισ., Λευκορωσία 0,16 δισ., Καναδάς 0,12 δισ., 
Ισραήλ 0,11 δισ., Καζακστάν 0,11 δισ. και Ελλάδα µόλις € 100.000. 

Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι ΑΞΕ, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες 50,2% συνόλου (€ 11,2 δισ.), επαγγελµατικές, 
επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 13,9% συνόλου (€ 3,1 δισ.), µεταποίηση 13,9% συνόλου (€ 
3,1 δισ.), χονδρεµπόριο-λιανεµπόριο, ανταλλακτικά-επισκευές οχηµάτων 6,2% συνόλου (€ 1,4 δισ.), 
εξόρυξη µεταλλευµάτων και ενέργεια 4,9% συνόλου (€ 1,1 δισ.). 

Σύµφωνα µε παλαιότερη σχετική έρευνα της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών του Παν/µίου του Toruń, η 
αξία του αποθέµατος πολωνικών άµεσων επενδύσεων στην αλλοδαπή ανέρχεται στα $ 50 δισ. (€ 45 
δισ.). Οι περισσότερες επενδύσεις εντοπίζονται στην Ε.Ε. (78%), και συγκεκριµένα στο Λουξεµβούργο 
(30%), στο Ηνωµένο Βασίλειο (14,2%), στην Κύπρο (8,5%), στην Ολλανδία (7,8%), στη Λιθουανία 
(6,4%), στην Τσεχία (6,4%) και στη Γερµανία (5,4%). Σηµαντικές πολωνικές επενδύσεις στο εξωτερικό 
συνίστανται σε επενδύσεις εταιρειών του κλάδου ενέργειας (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου στη Νορβηγία, στο 
Καζακστάν κλπ.). Όσον αφορά στους προτιµώµενους τοµείς, οι πολωνικές επιχειρήσεις επενδύουν σε 
ποσοστό 53,4% στον τοµέα των υπηρεσιών, σε ποσοστό 34,6% στη µεταποίηση, σε ποσοστό 4,2% στις 
κατασκευές και σε ποσοστό 2,5% στην ενέργεια. Όσον αφορά στην προτιµώµενη µορφή επένδυσης, το 
48,2% των σχεδίων αφορά τη δηµιουργία εντελώς νέων επιχειρήσεων (greenfield projects), το 34,5% 
παίρνει την µορφή της εξαγοράς µεριδίου συµµετοχής σε ξένη εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 17,3% παίρνει 
τη µορφή της πλήρους µεταβίβασης της ιδιοκτησίας υφιστάµενης εταιρείας. 

 

 


