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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Φθινοπωρινές Προβλέψεις Επιτροπής 
Σύµφωνα µε τις Φθινοπωρινές Οικονοµικές 
Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
πολωνικό ΑΕΠ αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3,1% 
φέτος και κατά 3,4% το 2017. Το έλλειµµα της 
Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει στο 2,4% του ΑΕΠ 
φέτος και στο 3,0% το 2017, ενώ το ∆ηµόσιο Χρέος 
θα διαµορφωθεί στο 53,4% του ΑΕΠ το 2016 και στο 
55,0% το 2017. Το ποσοστό ανεργίας αναµένεται να 
είναι 6,2% φέτος και 5,6% το επόµενο έτος. 
 
Εκτιµήσεις πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ, 
το πολωνικό ΑΕΠ πρόκειται να µεγεθυνθεί µε 
ταχύτερο ρυθµό τα επόµενα έτη, χάρις στις θετικές 
επιδόσεις που προσδοκώνται όσον αφορά τις 
επενδύσεις και την κατανάλωση. Πάντως, παρά την 
αναµενόµενη επιτάχυνση στο σκέλος της ιδιωτικής 
κατανάλωσης (µεταξύ άλλων χάρις στις θετικές 
επιπτώσεις του βοηθήµατος τέκνων που χορηγείται 
στο πλαίσιο της υλοποίησης προεκλογικών 
δεσµεύσεων του κυβερνώντος PiS), ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του ΑΕΠ στο β΄ εξάµηνο του 2016 θα 
είναι βραδύτερος σε σύγκριση µε τα προηγούµενα 
τρίµηνα. Επιτάχυνση αναµένεται τα προσεχή έτη, 
χάρις στην απορρόφηση ευρωπαϊκών 
χρηµατοδοτήσεων και την τόνωση της κατανάλωσης. 
 
Προβλέψεις EBRD 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & 
Ανάπτυξης (EBRD) αναθεώρησε τις προβλέψεις της 
για την πολωνική οικονοµία. Πλέον, προβλέπει 
µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,0% το 2016, αντί για 
3,6% που προέβλεπε σε προηγούµενη εκτίµηση. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 9/11 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 
Το ποσοστό ανεργίας του Σεπτεµβρίου του 2016 
ήταν 8,3% (από 8,4% τον προηγούµενο µήνα) 
κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS και 
5,7% (από 5,9%) κατά την Eurostat. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Οκτώβριο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,2% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ). Σύµφωνα 
µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Dziennik Gazeta 
Prawna, η µακρά περίοδος αποπληθωρισµού που 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 αναµένεται να 
τελειώσει πριν από τις αρχές του 2017. Αναλυτές 
της εγχώριας αγοράς εκτιµούν ότι το 2017 ο 
πληθωρισµός θα είναι της τάξης του 1%, επίδοση 
που υπολείπεται, ωστόσο, της στόχευσης του 
Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής (2,5%). 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Σεπτέµβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 4,8% (σε σχέση µε τον 
Σεπτέµβριο του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS και κατά 8,6% 
σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Σεπτέµβριο του 2016 η βιοµηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,2% (σε σύγκριση µε 
τον Σεπτέµβριο του 2015) σύµφωνα µε την 
πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS και την  
Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Επίσκεψη ΑΝΥΠΕΞ κ. Γ. Κατρούγκαλου στη 
Βαρσοβία 
Στις 8 και 9 Νοεµβρίου επισκέφθηκε τη Βαρσοβία 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. 
Κατρούγκαλος, αρµόδιος για θέµατα Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας. Στις 
8/11 ο κ. Κατρούγκαλος συναντήθηκε µε τον 
Πολωνό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρµόδιο για 
θέµατα Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας, κ. Robert Grey. 
Οι κ.κ. Κατρούγκαλος και Grey συζήτησαν διµερή 
ζητήµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος και 
υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των 
υπουργείων εξωτερικών των δύο χωρών στον 
τοµέα της Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας (σχετική 



 3

ανακοίνωση εδώ). Στις 9/11 ο κ. Κατρούγκαλος 
συναντήθηκε µε τον Πολωνό Αναπληρωτή Υπουργό 
Εξωτερικών αρµόδιο για θέµατα Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, κ. Konrad Szymanski. Στη συνέχεια, 
απηύθυνε χαιρετισµό σε Ελληνοπολωνικό 
Επιχειρηµατικό Forum που διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Πρεσβεία Βαρσοβίας και το πολωνικό 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Έλληνας Αναπλ. Υπουργός 
συνοδευόταν από εκπροσώπους οκτώ ελληνικών 
επιχειρήσεων (των κλάδων τροφίµων, ποτών, 
δοµικών υλικών, συστηµάτων ασφαλείας, 
φαρµακευτικών και καλλυντικών) που είχαν περίπου 
εξήντα συναντήσεις µε εκπροσώπους πολωνικών 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος 
Επιχειρηµατικού Forum. Στην ίδια εκδήλωση έγιναν 
παρουσιάσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
στην Πολωνία και την Ελλάδα, από τον Σύµβουλο 
ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας κ. Ν. Χριστοδουλίδη, 
τον ∆/ντα Σύµβουλο της εταιρείας Coca-Cola HBC 
Polska κ. Ν. Καλαϊτζιδάκη και τον δ/ντή εξαγωγών 
της επιχείρησης Agraimpex κ. Krzysztof Lapinski 
(σχετική ανακοίνωση εδώ). Τέλος, κατά τη διάρκεια 
της παραµονής του στη Βαρσοβία, ο κ. 
Κατρούγκαλος συνάντησε εκπροσώπους πολωνικών 
επιχειρήσεων που εξετάζουν το ενδεχόµενο να 
επενδύσουν στην Ελλάδα.  
 
Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών Σεπτεµβρίου 2016 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 4,32 δισ. Ζλότυ τον 
Σεπτέµβριο του 2016, έναντι ελλείµµατος 4,33 δισ. 
Ζλότυ τον προηγούµενο µήνα. Πλεονασµατικό ήταν 
το ισοζύγιο υπηρεσιών (4,4 δισ.), ενώ ελλειµµατικά 
ήταν τα ισοζύγια αγαθών (0,9 δισ.), πρωτογενών 
εισοδηµάτων (7,2 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,6 δισ.). 
Η αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 
4,1%, ανερχόµενη στα 66,2 δισ., των δε εισαγωγών 
κατά 3,7%, διαµορφούµενη στα 67,1 δισ. Ζλότυ. 
[ΝΒΡ] 
 
Via Carpathia 
Μιλώντας σε συνέδριο στο Lancut της ΝΑ Πολωνίας, 
η Πρωθυπουργός Beata Szydlo αναφέρθηκε στον 
οδικό άξονα Via Carpathia, που θα ενώνει τις χώρες 
της Βαλτικής µε το Αιγαίο Πέλαγος, χαρακτηρίζοντας 
το έργο «στρατηγικής σηµασίας» για την Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήµανε 
ότι το έργο αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την 
Πολωνία και την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρειά 

της. Το συνέδριο στο Lancut έλαβε χώρα µε την 
ευκαιρία της συµπλήρωσης δέκα ετών από την 
εκεί συνάντηση των υπουργών µεταφορών 
Πολωνίας, Λιθουανίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας, 
κατά την οποία υπεγράφη κοινή διακήρυξη για 
την κατασκευή του εν λόγω άξονα µεταφορών. Το 
2010 εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο και η 
Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Ελλάδα. Ο άξονας 
Via Carpathia θα ξεκινά από τις πόλεις Klaipeda 
και Kaunas στη Λιθουανία και – διερχόµενος από 
Πολωνία (Bialystok, Lublin, Rzeszow), Σλοβακία 
(Kosice), Ουγγαρία (Debrecen), Ρουµανία και 
Βουλγαρία – θα καταλήγει στην Κωνστάντζα και 
τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός 
Υποδοµών και ∆ηµοσίων Έργων, Andrzej 
Adamczyk, δήλωσε ότι για το έργο ενδιαφέρονται 
και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ουκρανία και η 
Λευκορωσία.  
 
Εξαγωγές σιτηρών 
Κυριότεροι προορισµοί των πολωνικών εξαγωγών 
σιτηρών είναι η Γερµανία, η Σαουδική Αραβία και 
η Αλγερία. Κατά το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου της 
περιόδου αγοραπωλησιών 2016/2017 η Πολωνία 
εξήγαγε 1,1 εκ. τόνους σιτηρών (+18%). 42% των 
εξαγωγών κατέληξε στη Γερµανία, 18% στη 
Σαουδική Αραβία, 15% στην Αλγερία και 8% στην 
Αίγυπτο. Η συνολική εγχώρια παραγωγή σιτηρών 
ήταν της τάξης των 29,9 εκ. τόνων (+7%) το 2016. 
[ARR, GUS] 
 
Εξαγωγές µπύρας 
Το 2015 η Πολωνία εξήγαγε µπύρα αξίας € 170,3 
εκ. (+19,8%), κυρίως στην Ολλανδία, τη Γερµανία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο. Υπολογίζεται ότι εξήχθη 
το 8% της συνολικής πολωνικής παραγωγής 
µπύρας. Η ανοδική τάση αποδίδεται στην 
αυξηµένη ζήτηση στις χώρες που φιλοξενούν 
Πολωνούς οικονοµικούς µετανάστες. [Dziennik 
Gazeta Prawna, GUS] 
 
Οικονοµικές-εµπορικές σχέσεις Πολωνίας-
Κίνας 
Σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο 
ΡΑΡ, ο Πρέσβυς της Λ∆ της Κίνας στη Βαρσοβία, 
Xu Jian, επισηµαίνει ότι το επίπεδο των κινεζικών 
επενδύσεων στην Πολωνία είναι χαµηλότερο του 
επιθυµητού. Εκτιµάται ότι η αξία του αποθέµατος 
κινεζικών επενδύσεων στην Πολωνία ανέρχεται 
στα USD 1,3 δισ., ενώ πολωνικές επιχειρήσεις 
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επενδύουν στην Λ∆Κ 200 εκ. ετησίως τα τελευταία 
χρόνια. Η κινεζική πλευρά ενδιαφέρεται για την 
ενίσχυση της επενδυτικής παρουσίας της στους 
τοµείς των υποδοµών, της κατασκευής κέντρων 
logistics, των τεχνολογιών ενέργειας και των 
τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων. Ο όγκος του 
διµερούς εµπορίου είναι σήµερα της τάξης των USD 
17 δισ. (κινεζικές εξαγωγές 14 δισ. και πολωνικές 
εξαγωγές µόλις 3 δισ.), µε προοπτική αύξησης στα 
USD 20 δισ. τα επόµενα έτη. Ευνοϊκές διαγράφονται 
οι προοπτικές στον τοµέα της εξαγωγής πολωνικών 
αγροδιατροφικών προϊόντων. Η Πολωνία εξάγει στην 
Κίνα, κυρίως, χαλκό και προϊόντα χαλκού, έπιπλα, 
ζαχαρώδη, εξαρτήµατα αυτοκινήτων, µηχανές και 
ατµοστροβίλους. Εισάγει Η/Υ, εξαρτήµατα 
εξοπλισµού ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
συσκευών, µηχανές γραφείου, ενδύµατα και 
παιχνίδια.  
 
Συµφωνία οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
Πολωνίας–Ρωσικής Οµοσπονδίας 
Στις 9/11 υπογράφηκε, στην Κρακοβία, 
πολωνορωσική συµφωνία µε την οποία ρυθµίζονται 
θέµατα οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µεταξύ 
των δύο χωρών για το 2017. Σύµφωνα µε το κείµενο, 
στην πολωνική πλευρά αντιστοιχούν 142.000 άδειες 
διµερών µεταφορών και 48.000 άδειες για µεταφορές 
προς Τρίτες Χώρες, ενώ στη ρωσική 180.000 άδειες 
διµερών µεταφορών και 10.000 για µεταφορές προς 
Τρίτες Χώρες. 
 
Polish Trade and Investment Agency 
O (εν τω µεταξύ απελθών) Υφυπουργός Ανάπτυξης, 
R. Domagalski-Labedzki, ανακοίνωσε (27/10) ότι ο 
νέος οργανισµός προώθησης εµπορίου και 
επενδύσεων “Polish Trade & Investment Agency” θα 
τεθεί σε λειτουργία εντός του 2016 και θα έχει ετήσιο 
προϋπολογισµό 200 εκ. Ζλότυ, έναντι 10 εκ. που 
διέθετε ο υφιστάµενος οργανισµός προσέλκυσης 
επενδύσεων PAIiIZ, τον οποίο θα διαδεχθεί. Επίσης, 
γνωστοποίησε ότι θα λειτουργήσουν 69 πολωνικά 
γραφεία εµπορικών υποθέσεων ανά τον κόσµο, µε 
αντικείµενο την προώθηση των πολωνικών 
εξαγωγών. Αυτά θα αντικαταστήσουν τα υφιστάµενα 
τµήµατα προώθησης εµπορίου και επενδύσεων, που 
κρίθηκαν αναποτελεσµατικά. 
 
Συνεργασία χωρών σχήµατος «16+1» 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Rafal Bochenek 
δήλωσε ότι οι χώρες του σχήµατος συνεργασίας 

«16+1» (δηλαδή η Λ.∆. της Κίνας και 16 χώρες 
της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης) θα 
συγκροτήσουν έναν ειδικό θεσµό για τον 
συντονισµό του σχεδιασµού και της υλοποίησης 
projects κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα της 
ναυτιλίας. Ο νέος θεσµός, που θα έχει τη µορφή 
µιας «Γραµµατείας Ναυτιλίας» θα εδρεύει στην 
Πολωνία και θα επικεντρώσει τη δράση του στην 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο 
της ναυπηγικής βιοµηχανίας. Σχετικές αποφάσεις 
ελήφθησαν κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής των 
«16+1» στη Ρίγα (5/11). Πέραν αυτών, κατά τον κ. 
Bochenek, η κινεζική πλευρά δήλωσε πρόθυµη να 
δροµολογήσει την άρση των εµποδίων που 
υφίστανται για την εξαγωγή τροφίµων από τις 
χώρες της ΚΑ Ευρώπης στη Λ∆Κ. Στην 
προαναφερθείσα σύνοδο κορυφής 
αποφασίστηκε, επίσης, η δηµιουργία ενός 
«ταµείου υπέρ της ανάπτυξης», στο οποίο 
δήλωσαν πρόθυµοι να συµµετέχουν η Κίνα, η 
Πολωνία, η Τσεχία και η Λετονία.    
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Πολωνικός οργανισµός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας 
Στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εφηµερίδα Puls 
Biznesu (3/11), ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy 
Kwiecinski δήλωσε ότι η πολωνική κυβέρνηση 
είναι αποφασισµένη να δηµιουργήσει έναν 
πολωνικό οργανισµό αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας υποψήφιων 
δανειοληπτών. Ο οργανισµός θα παρέχει 
υπηρεσίες σε προσιτές τιµές, µε στόχο την 
εξυπηρέτηση ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που 
επιθυµούν να αντλήσουν κεφάλαια αλλά δεν 
δύνανται να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες των 
τριών οίκων αξιολόγησης που είναι ήδη παρόντες 
στην πολωνική αγορά. Ο νέος φορέας αναµένεται 
να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2017. 
 
∆ιεθνής συνάντηση για την Αφρικανική 
Πανώλη των Χοίρων 
Μετά από πρωτοβουλία του Πολωνού Υπουργού 
Γεωργίας, έλαβε χώρα (28/10) στη Βαρσοβία 
διεθνής συνάντηση µε θέµα την Αφρικανική 
Πανώλη των Χοίρων (ASF). Συµµετέσχον ο 
Επίτροπος Υγείας & Ασφάλειας Τροφίµων της 
ΕΕ, Vytenis Andriukaitis, και υψηλόβαθµοι 
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αξιωµατούχοι (υπουργοί υγείας ή επικεφαλής 
κτηνιατρικών αρχών) από την Εσθονία, τη Ρωσία, τη 
Φινλανδία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Μολδαβία, 
τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, την Ουκρανία και την 
Ουγγαρία. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα µέτρα 
αντιµετώπισης της ASF και την αξιολόγηση της 
υφιστάµενης κατάστασης σε συγκεκριµένες χώρες. 
Αναδείχθηκε η περιφερειακή διάσταση του 
προβλήµατος και υπογραµµίστηκε η αναγκαιότητα 
της συνεργασίας µεταξύ των κρατών της περιοχής 
για την αποτελεσµατική διαχείρισή του. 
Ανακοινώθηκε ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που 
έλαβαν µέρος στη συνάντηση κατέληξαν σε κοινά 
συµπεράσµατα δώδεκα σηµείων και ότι η επόµενη 
συνάντηση προγραµµατίζεται για την άνοιξη του 
2017. Από τον Φεβρουάριο του 2014 έχουν 
εντοπιστεί 23 κρούσµατα ASF σε χοίρους και 123 σε 
αγριόχοιρους. 
 
Μηνιαίες δαπάνες για αγορά τροφίµων 
Κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, η 
µέση µηνιαία δαπάνη ανά άτοµο για την αγορά 
τροφίµων είναι (διάστηµα Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 
2016) της τάξης των 268,12 Ζλότυ (+2,8%), δηλαδή 
περίπου 62 Ευρώ. Οι εν λόγω δαπάνες 
αντιπροσωπεύουν το 24,2% των συνολικών 
δαπανών ενός πολωνικού νοικοκυριού. Η µέση 
συνολική µηνιαία δαπάνη ανά άτοµο είναι 1.109,21 
Ζλότυ. 
 
Επενδύσεις Οργανισµού Υπηρεσιών Αεροπλοΐας   
Ο Πολωνικός Οργανισµός Υπηρεσιών Αεροπλοΐας   
PAZP (www.pansa.pl) γνωστοποίησε ότι πρόκειται 
να επενδύσει περισσότερα από 1 δισ. Ζλότυ έως το 
2020. Σε αυτές τις επενδύσεις συµπεριλαµβάνονται 
έργα εκσυγχρονισµού των υποδοµών και των 
συστηµάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, 
καθώς εκτιµάται ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 
αναβάθµισης. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται η 
εγκατάσταση των συστηµάτων ASMGCS (Advanced 
Surface Movement Guidance and Control System) 
και ILS (Instrument Landing System) στο αεροδρόµιο 
Chopin της Βαρσοβίας. Το επενδυτικό πρόγραµµα 
θα περιλαµβάνει, επίσης, δράσεις επιλογής νέου 
προσωπικού, δράσεις κατάρτισης του υφιστάµενου 
και νέου προσωπικού (ελεγκτές), έργα αναβάθµισης 
του πύργου ελέγχου στη Βαρσοβία και τη  
δηµιουργία νέου κέντρου επιχειρήσεων στην ίδια 
πόλη. Η PAZP απασχολεί σήµερα 503 άτοµα και 
επιθυµεί να προσλάβει 100 ακόµη. Σύµφωνα µε την 

IATA (www.iata.org), η Πολωνία είναι µία από τις 
επτά ευρωπαϊκές χώρες µε τις καλύτερες 
προοπτικές µεγέθυνσης του κλάδου. Η εναέρια 
κυκλοφορία στην Πολωνία έχει αυξηθεί κατά 
132% από το 2004 και πρόκειται να αυξηθεί 
ακόµη περισσότερο (κατά 25%) τα επόµενα επτά 
έτη κατά την EUROCONTROL 
(www.eurocontrol.int). 
 
Έργα οδοποιίας 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε (10/11) τη 
συγχρηµατοδότηση πολωνικών έργων οδοποιίας 
µε περισσότερα από € 350 εκ.. Σε αυτά τα έργα 
περιλαµβάνονται η κατασκευή περιφερειακής 
οδού στην πόλη του Radom (93,5 εκ.), η 
κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόµου στις 
περιφέρειες Mazowieckie και Podlaskie (154 εκ.) 
και η κατασκευή δύο περιφερειακών στις πόλεις 
Inowroclaw και Brodnica της περιφέρειας 
Kujawsko-Pomorskie (103,5 εκ.). Οι 
χρηµατοδοτήσεις θα προέλθουν από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ταµείο Συνοχής. 
 
4. Ενέργεια 
 
Συµφωνία PGNiG - NIOC 
Η πολωνική επιχείρηση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου PGNiG και η National Iranian Oil Company 
(NIOC) υπέγραψαν επιστολές προθέσεων 
συνεργασίας για την εκµετάλλευση του 
αποθέµατος πετρελαίου Soumar. Το τελευταίο 
είναι της τάξης των 475 εκ. βαρελιών, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις. Η PGNiG θα εκπονήσει σχετικές 
µελέτες κατά το επόµενο εξάµηνο και εν συνεχεία 
θα κληθεί να αποφασίσει αν θα επενδύσει στη 
συγκεκριµένη συνεργασία. Σηµειώνεται ότι, κατά 
τα έτη 2008-2010, η πολωνική εταιρεία 
συνεργάστηκε µε την Iranian Offshore Oil 
Company (IOOC), που ανήκει στην NIOC, για την 
εκµετάλλευση του «οικοπέδου» Lavan, ενώ και η 
Geofizyka Krakow, εταιρεία του οµίλου PGNiG 
Group συνεργάστηκε µε την NIOC στο Ιράν κατά 
τα έτη 2007-2013. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Biedronka 
Η κυρίαρχη πολωνική αλυσίδα λιανεµπορίου 
Biedronka (συµφερόντων πορτογαλ. Jeronimo 
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Martins) σχεδιάζει να ανοίξει 100 ακόµη 
καταστήµατα στην Πολωνία. Στο πρώτο εννεάµηνο 
του 2016, η εταιρεία άνοιξε 50, αναδιοργάνωσε 145 
και έκλεισε 17 καταστήµατα. Το δίκτυό της 
αποτελείται από 2.700 καταστήµατα και οι πωλήσεις 
της ήταν αυξηµένες κατά 9% στο τέλος του 
Σεπτεµβρίου, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
περυσινό διάστηµα. Τα ετήσια έσοδά της ήταν 
επίσης αυξηµένα, κατά 5%, ανερχόµενα στα 7,16 
δισ. Ευρώ. 
 
Επιχειρήσεις ξένων συµφερόντων 
Ο αριθµός των πολωνικών επιχειρήσεων 
αλλοδαπών συµφερόντων αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 6% φέτος. Στους πρώτους εννέα µήνες του 
2016 εντάχθηκαν στα εθνικά µητρώα 5.349 τέτοιες 
επιχειρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές (46,33%) 
εδρεύουν στην κεντρική περιφέρεια Mazowieckie, 
ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Malopolskie στα 
νότια (11,96%) και Dolnoslaskie στα νοτιοδυτικά 
(7,76%). Οι µέτοχοι των προαναφερθεισών 
επιχειρήσεων είναι κυρίως ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα 
(4.136 επιχειρήσεις), και εταιρείες που εδρεύουν στο 
εξωτερικό (1.295). [COIG] 
 
Raiffeisen Leasing Polska 
Η µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα, PKO BP (ελέγχεται 
από το ∆ηµόσιο), ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την 
Raiffeisen Leasing Polska, έναντι 850 εκ. Ζλότυ, το 
αργότερο έως το τέλος του 2016. Μετά από την 
επιτυχή ολοκλήρωση της µεταβίβασης, η PKO 
Leasing θα ελέγχει το 13% της εγχώριας αγοράς 
σχετικών υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι η Alior Bank 
(ελεγχόµενη από την πολωνική κρατική ασφαλιστική 
PZU) ενδιαφέρεται για την εξαγορά του σκέλους των 
τραπεζικών εργασιών της Raiffeisen Polbank, 
θυγατρικής της αυστριακής Raiffeisen.  
 
Marks & Spencer 
Η Marks & Spencer ανακοίνωσε (8/11) ότι σχεδιάζει 
να κλείσει τα 11 καταστήµατά της στην Πολωνία, 
κατόπιν συνολικής αξιολόγησης της παρουσίας της 
στο εξωτερικό, η οποία δεν ήταν επικερδής το 2015. 
Εκτός της Πολωνίας, θα κλείσει 53 καταστήµατα σε 
10 αγορές (Κίνα, Γαλλία, Εσθονία, Ουγγαρία, 
Λιθουανία, Σλοβακία, Ρουµανία, Ολλανδία, Βέλγιο). 
 
Deutsche Bank 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα (10/11) των πολωνικών 
εφηµερίδων Rzeczpospolita, Parkiet και Puls 

Biznesu, η γερµανική Deutsche Bank εξετάζει 
σοβαρά το ενδεχόµενο πώλησης της πολωνικής 
θυγατρικής της, Deutsche Bank Polska.  


