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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Προβλέψεις Παγκόσµιας Τράπεζας 
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της 
Παγκόσµιας Τράπεζας, το πολωνικό ΑΕΠ αναµένεται 
να µεγεθυνθεί κατά 3,1% το 2017, 3,3% το 2018 και 
3,4% το 2019, από 2,5% το 2016. Η µεγέθυνση των 
επόµενων ετών θα είναι, κυρίως, αποτέλεσµα της 
ισχυρής εγχώριας ζήτησης και προπάντων της 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Σε προηγούµενες εκτιµήσεις 
της Τράπεζας (Οκτ. 2016) γινόταν λόγος για 
µεγέθυνση 3,2%, 3,4%, και 3,5% το 2016, το 2017 
και το 2018, αντίστοιχα.  
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 11/1 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. 
 
Ανεργία 
Tο ποσοστό ανεργίας του µηνός Νοεµβρίου τ.έ. ήταν 
8,2% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS 
και 6,0% κατά την Eurostat. 
 
Πληθωρισµός 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, οι τιµές των καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών (CPI - ∆ΤΚ) αυξήθηκαν κατά 
0,8% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ). 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Νοέµβριο του 2016, η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,3% (σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο 
του 2015) σύµφωνα µε την GUS και κατά 3,2% 
σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Νοέµβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 6,6% (σε σχέση µε τον Νοέµβριο 
του 2015) σύµφωνα µε την GUS και κατά 7,8% 
σύµφωνα µε την Eurostat. 
 

2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών Νοεµβρίου 2016 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 1,9 δισ. Ζλότυ τον 
Νοέµβριο του 2016, έναντι ελλείµµατος 1,7 δισ. 
Ζλότυ τον προηγούµενο µήνα. Πλεονασµατικά 
ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (4,3 δισ.) και 
αγαθών (0,4 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα 
ισοζύγια πρωτογενών εισοδηµάτων (6,1 δισ.) και 
δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (0,5 δισ.). Η αξία των µεν 
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 7,9%, 
ανερχόµενη στα 69,9 δισ., των δε εισαγωγών 
κατά 9,8%, διαµορφούµενη στα 69,5 δισ.. [ΝΒΡ] 
 
Ευέλικτη Πιστωτική Γραµµή ∆ΝΤ 
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ανακοίνωσε 
(13/1) ότι ενέκρινε αίτηµα της πολωνικής 
κυβέρνησης για νέα διετή Ευέλικτη Πιστωτική 
Γραµµή (Flexible Credit Line - FCL) αξίας € 8,3 
δισ.. Πρόκειται για αξία κατά 50% µικρότερη της 
υφιστάµενης FCL, που λήγει κατά τον τρέχοντα 
µήνα. Η πολωνική κυβέρνηση αξιοποιεί το 
εργαλείο των ευέλικτων πιστωτικών γραµµών του 
∆ΝΤ από το 2009, ως µέσο θωράκισης έναντι 
πιθανών εξωγενών κραδασµών και απειλών. 
 
Φηµολογούµενο πολωνικό ενδιαφέρον για 
φιλοξενία EBA και EMA 
∆ηµοσιεύµατα φέρουν την πολωνική κυβέρνηση 
ως ενδιαφερόµενη για τη φιλοξενία της έδρας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (EMA), 
όταν αυτοί οι φορείς εγκαταλείψουν το Λονδίνο 
(όπου εδρεύουν σήµερα) συνεπεία του Brexit. 
Πάντως, µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχουν γίνει 
σχετικές επίσηµες ανακοινώσεις. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Προϋπολογισµός 2017 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Andrzej Duda, 
κύρωσε τον ψηφισθέντα Προϋπολογισµό της 
Κυβέρνησης για το 2017. Όσον αφορά τα 
κυριότερα µεγέθη του προϋπολογισµού, 
υιοθετούνται προβλέψεις για δηµόσιες δαπάνες 
384 δισ. Ζλότυ και δηµόσια έσοδα 325 δισ. Ζλότυ 
(δηλ. δηµοσιονοµικό έλλειµµα αξίας 59 δισ., ήτοι 
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2,9% του ΑΕΠ), µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,6%, 
πληθωρισµό 1,3% και αύξηση του ονοµαστικού 
µέσου µισθού κατά 5%, της απασχόλησης κατά 
0,7% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 5,5%. 
 
Πτωχεύσεις επιχειρήσεων 2016 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Coface, το 2016 
καταγράφηκαν 760 πτωχεύσεις επιχειρήσεων, 2,6% 
περισσότερες σε σύγκριση µε το 2015. Λιγότερες 
ήταν το 2016 οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων των 
τοµέων µεταφορών (-24%), βιοµηχανικής 
µεταποίησης (-9%) και κατασκευής κατοικιών (-
16%), ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στους κλάδους του 
λιανεµπορίου (+13%) και των υπηρεσιών (+24%). 
 
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Βαρσοβίας “Chopin” 
Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόµιο Chopin της 
Βαρσοβίας, µεγαλύτερο διεθνές αεροδρόµιο της 
Πολωνίας, αυξήθηκε το 2016 κατά 14,5% σε 
σύγκριση µε το 2015, καθώς εξυπηρετήθηκαν 
περισσότεροι από 12,8 εκ. επιβάτες. Η αύξηση 
αποδίδεται στη διευρυµένη προσφορά δροµολογίων-
συνδέσεων. Τα τρία δηµοφιλέστερα δροµολόγια 
ήταν Βαρσοβία-Λονδίνο (880.000 επιβάτες), 
Βαρσοβία-Παρίσι (524.000) και Βαρσοβία-
Φρανκφούρτη (497.000). Για το τρέχον έτος έχει 
προγραµµατιστεί η έναρξη 14 νέων συνδέσεων, 
µεταξύ των οποίων προς/από Νέα Υόρκη, Λος 
Άντζελες, Κίεβο και Νίκαια. 
 
Κίνηση αερολιµένων Κρακοβίας και Modlin 
Βαρσοβίας 
Ο διεθνής αερολιµένας Krakow-Balice εξυπηρέτησε 
4.983.645 επιβάτες (+18%) και 41.900 πτήσεις το 
2016. Για το 2017 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση 
της τάξης του 4-6%. Το αεροδρόµιο είναι το δεύτερο 
µεγαλύτερο της χώρας, µετά από το αεροδρόµιο 
Chopin της Βαρσοβίας. 21 αεροπορικές εταιρείες 
εκτελούν δροµολόγια από το Krakow-Balice προς 57 
προορισµούς σε 17 χώρες. Εκτός του αερολιµένα της 
Κρακοβίας και το δεύτερο αεροδρόµιο της 
Βαρσοβίας, το Modlin είχε βελτιωµένες επιδόσεις 
κατά το 2016. Το Modlin, που εξυπηρετεί δροµολόγια 
αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους προς 40 
προορισµούς, διαχειρίστηκε πέρυσι σχεδόν 3 εκ. 
επιβάτες (+12%). 
 
Εποπτεία δηµοσίων επιχειρήσεων 
Μετά από την κατάργηση του Υπουργείου 
Θησαυροφυλακίου (1/1), το οποίο ασκούσε την 

αρµοδιότητα της εποπτείας των δηµοσίων 
επιχειρήσεων, το υπουργικό συµβούλιο ενέκρινε 
(3/1) την ανάθεση της εποπτείας των εν λόγω 
νοµικών προσώπων στα καθ’ ύλην αρµόδια 
υπουργεία. Έτσι, η επιχείρηση χαλκού KGHM 
περνά στη σφαίρα αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ενέργειας, ο όµιλος ακινήτων PHN στου 
Υπουργείου Υποδοµών και οι επιχειρήσεις ΜΜΕ 
στο Υπουργείο Πολιτισµού. Από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Οικονοµικών θα εποπτεύονται η 
χηµική βιοµηχανία Azoty, η ασφαλιστική PZU, η 
εταιρεία διοργάνωσης τυχερών παιγνίων 
Totalizator Sportowy, ο αεροµεταφορέας PLL LOT 
και η εταιρεία διαχείρισης του Χρηµατιστηρίου 
Βαρσοβίας (WSE) GPW.  
 
Χρηµατοδότηση καινοτόµων εγχειρηµάτων 
Το Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο PFR 
ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας 
πλατφόρµας χρηµατοδότησης καινοτόµων 
projects, µέσω της οποίας θα διατεθούν 2,8 δισ. 
Ζλότυ. Η πλατφόρµα αποτελείται από πέντε 
ταµεία (PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR 
Otwarte Innowacje FIZ, PFR KOFFI FIZ, BRIdge 
CVC) τα οποία διαχειρίζεται η PFR Ventures 
(http://pfrventures.pl). Στόχος είναι η 
συγχρηµατοδότηση εγχειρηµάτων σε ποσοστό 
80% και η διευκόλυνση της κάλυψης του 
υπόλοιπου 20% µέσω venture capital funds, 
τουλάχιστον στην περίπτωση του ταµείου PFR 
Starter FIZ (συνολικής αξίας 782 εκ. Ζλότυ), που 
επικεντρώνεται στο έργο της υποστήριξης των 
µικρότερων καινοτόµων επιχειρήσεων. 
 
Ταξινοµήσεις νέων οχηµάτων 
Σύµφωνα µε το κλαδικό ινστιτούτο ερευνών 
Samar και το Κεντρικό Μητρώο Οχηµάτων, το 
2016 ταξινοµήθηκαν 474.942 νέα οχήµατα 
(επιβατικά και φορτηγά), 16,58% περισσότερα σε 
σύγκριση µε το 2015 (408.258). ∆ηµοφιλέστερα 
µοντέλα αυτοκινήτων ήταν τα Skoda Octavia, 
Skoda Fabia και Opel Astra. 
 
Επιδόσεις τραπεζικού κλάδου (2016) 
Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα (NBP), o 
πολωνικός τραπεζικός κλάδος είχε καθαρά κέρδη 
13,4 δισ. Ζλότυ στο διάστηµα Ιανουαρίου – 
Νοεµβρίου 2016 (+20,5%). Τα καθαρά έσοδα από 
τόκους ανήλθαν στα 34,45 δισ. Ζλότυ (έναντι 
32,10 δισ. το προηγούµενο έτος) και τα καθαρά 
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έσοδα από αµοιβές και προµήθειες στα 11,46 δισ. (-
5,6%). 
 
Χρηµατοδότηση επέκτασης µετρό Βαρσοβίας 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηµατοδοτήσει την 
επέκταση της δεύτερης γραµµής του µετρό της 
Βαρσοβίας µε € 432 εκ.. Συγκεκριµένα, θα 
χρηµατοδοτηθούν η κατασκευή έξι νέων σταθµών, η 
κατασκευή ενός τεχνικού τερµατικού σταθµού, η 
αγορά δεκατριών νέων συρµών, καθώς και οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την περαιτέρω 
επέκταση της γραµµής. Το έργο αναµένεται να 
ολοκληρωθεί µέχρι τον Νοέµβριο του 2019. Με τις 
δύο υφιστάµενες γραµµές µετρό της πόλης 
µετακινούνται καθηµερινά περίπου 500.000 
επιβάτες. 
 
4. Ενέργεια 
 
Κλάδος εξόρυξης άνθρακα 
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Βιοµηχανικής 
Ανάπτυξης ARP, το 2016 παρήχθησαν στην 
Πολωνία 70,4 εκ. τόνοι λιθάνθρακα (hard coal), 1,8 
εκ. τόνοι λιγότεροι σε σύγκριση µε το 2015. Η 
παραγωγή άνθρακα που χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή ενέργειας (energy coal) ήταν 57,2 εκ. 
τόνοι (59,2 εκ. το 2015), ενώ εκείνη του άνθρακα 
οπτανθρακοποίησης (coking coal) ήταν 13,3 εκ. 
τόνοι (13,0 εκ. το 2015). Πέρυσι πωλήθηκαν 
συνολικά 73,1 εκ. τόνοι άνθρακα όλων των τύπων 
(73,3 εκ. το 2015), µε µέση τιµή πώλησης τα 232,51 
Ζλότυ/τόνο (-12%). Οι ζηµίες του κλάδου κατά το α΄ 
εννιάµηνο του 2016 ήταν της τάξης των 842,5 εκ. 
Ζλότυ, έναντι 831,9 εκ. στο αντίστοιχο διάστηµα του 
2015. Κατά το παρελθόν έτος, στα πολωνικά 
ανθρακωρυχεία απασχολήθηκαν 85.600 
εργαζόµενοι, έναντι 92.100 το 2015 και πάνω από 
100.000 το 2014. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
PKO BP 
Η µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα, PKO BP, 
συµφερόντων πολωνικού ∆ηµοσίου, γνωστοποίησε 
ότι προτίθεται να ανοίξει υποκατάστηµα στην Πράγα 
εντός του 2017. Το υποκατάστηµα θα επικεντρωθεί 
στην εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών, κατά το 
πρότυπο αντίστοιχης παρουσίας της PKO BP στη 
Φρανκφούρτη (ιδρύθηκε το 2015).  
 

Wizz Air 
Η χαµηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Wizz Air 
εξυπηρέτησε το 2016 περισσότερους από 6,9 
εκατ. επιβάτες (+13%) στο πολωνικό δίκτυο 
πτήσεων της, που περιλαµβάνει 146 δροµολόγια 
προς/από 27 χώρες. Στην Πολωνία, η εταιρεία 
αξιοποιεί ως βάσεις τα αεροδρόµια Βαρσοβίας, 
Κατοβίτσε, Γκντανσκ, Λούµπλιν, Πόζναν και 
Βρότσλαβ, κάνοντας χρήση 22 αεροσκαφών και 
απασχολώντας περισσότερους από 800 
εργαζόµενους. Σε όλη την Ευρώπη, η Wizz Air 
µετέφερε πέρυσι περίπου 23 εκατοµµύρια 
επιβάτες (+19%), εκτελώντας τακτικά 519 
ευρωπαϊκά δροµολόγια (134 προορισµοί σε 40 
χώρες). Ο στόλος του αεροµεταφορέα αποτελείται 
από 74 αεροσκάφη Airbus A320 και A321 που 
χρησιµοποιούν 25 βάσεις σε 13 χώρες. Η 
εταιρεία απασχολεί συνολικά περισσότερα από 
3.000 άτοµα. 
 


