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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Έκθεση Παγκόσµιας Τράπεζας 
Σε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας µε τίτλο 
“Lessons from Poland; Insights for Poland” 
επισηµαίνεται ότι η οικονοµική πορεία της χώρας 
υπήρξε πολύ επιτυχηµένη µετά από τη µετάβαση 
από την οικονοµία κεντρικού σχεδιασµού στην 
οικονοµία της αγοράς. Το ΑΕΠ/κεφαλή αυξανόταν µε 
ρυθµό 4% ετησίως, επιτρέποντας στη χώρα να γίνει 
χώρα υψηλού εισοδήµατος (από χώρα µεσαίου 
εισοδήµατος) µέσα σε λιγότερο από 15 χρόνια (γύρω 
στο 2005). Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την 
προσπάθεια διαδραµάτισαν οι επενδύσεις και οι 
καινοτοµία, ενώ οι ανισότητες δεν οξύνθηκαν 
επικίνδυνα. Σηµαντική υπήρξε, επίσης, η συµβολή 
παραγόντων όπως τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, το 
κράτος δικαίου, η δηµοκρατική λογοδοσία και οι 
βασικοί θεσµοί της αγοράς. Επιπλέον, 
αξιοποιήθηκαν η σύνδεση µε την ΕΕ και η ένταξη σε 
αυτή, σε συνδυασµό µε την άσκηση βιώσιµων 
µακροοικονοµικών πολιτικών. Η Πολωνία ήταν η 
µόνη ευρωπαϊκή χώρα που κατέγραψε µεγέθυνση το 
2008 (έτος ξεσπάσµατος της παγκόσµιας κρίσης) και 
απέφυγε την εκδήλωση κρίσης στον τραπεζικό 
κλάδο. Η έκθεση εντοπίζει ορισµένες οµοιότητες 
µεταξύ του τρόπου που πορεύθηκε η Πολωνία 
(αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, όραµα σύγκλισης 
µε την ανεπτυγµένη ∆ύση) και του δρόµου που 
ακολούθησαν οι «Τίγρεις» της Ανατολικής Ασίας 
(π.χ. Ν. Κορέα), µε τη διαφορά ότι τα πολωνικά 
επιτεύγµατα κατέστησαν δυνατά στο πλαίσιο µιας 
πολυκοµµατικής δηµοκρατίας, στην οποία 
συντελέστηκαν οµαλά 17 κυβερνητικές αλλαγές. 
Όσον αφορά το µέλλον, οι συντάκτες της έκθεσης 
τονίζουν ότι θα χρειαστούν ακόµη καλύτερη ποιότητα 
διακυβέρνησης, αντιµετώπιση προβληµάτων όπως ο 
γηράσκων πληθυσµός, η φθίνουσα πορεία των 
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων και το ρευστό 
διεθνές περιβάλλον, συνέχιση των προσπαθειών για 
την άµβλυνση των περιφερειακών και κοινωνικών 
ανισοτήτων και στροφή σε προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Το πλήρες κείµενο της 
έκθεσης είναι διαθέσιµο εδώ: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/3364314900841559
49/Report-podglad.pdf 
 
Εκτιµήσεις Moody’s 
Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις της Moody’s, το 
πολωνικό ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά 3,2% το 2017, 

κυρίως χάρις στις καλές επιδόσεις στο σκέλος της 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Η ανεργία µειώνεται µε 
ρυθµό ταχύτερο του αναµενοµένου και 
συνδυάζεται µε αύξηση των ονοµαστικών µισθών 
και της παραγωγικότητας. Οι επενδύσεις 
αναµένεται να ενισχυθούν λόγω της καλύτερης 
απορρόφησης κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων και 
της βελτίωσης στον τοµέα της εξωτερικής ζήτησης. 
Σχολιάζοντας τις εκτιµήσεις της Moody’s, το 
πολωνικό Υπουργείο Ανάπτυξης παρατήρησε ότι 
οι επιδόσεις του τρέχοντος έτους θα είναι 
πιθανότατα ακόµη καλύτερες, καθώς ο κρατικός 
προϋπολογισµός υιοθετεί πρόβλεψη για 
µεγέθυνση της τάξης του 3,6%. 
 
Εκτιµήσεις Barclays 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Barclays, ο 
πληθωρισµός θα είναι της τάξης του 2,2% φέτος, 
ενώ το ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά 3,2% το 2017 και 
3,4% το 2018. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Φεβουαρίου 
2017 ήταν 8,5% κατά την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Φεβρουάριο του 2017 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 7,3% (σε σχέση µε τον 
Φεβρουάριο του 2016) σύµφωνα µε την GUS. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Φεβρουάριο του 2017, η βιοµηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,2% (σε σχέση µε τον 
Φεβρουάριο του 2016) σύµφωνα µε την GUS. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 10,7 δισ. 
Ζλότυ τον Ιανουάριο του 2017. Πλεονασµατικά 
ήταν τα ισοζύγια αγαθών (1,0 δισ.), υπηρεσιών 
(5,4 δισ.), πρωτογενών εισοδηµάτων (3,5 δισ.) 
και δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (0,9 δισ.). Η αξία των µεν 
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 13,2%, 
ανερχόµενη στα 65,5 δισ., των δε εισαγωγών 
κατά 15,4%, διαµορφούµενη στα 64,5 δισ.. [ΝΒΡ] 
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Εξαγωγή πολωνικών µήλων στη Ρωσία 
Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Dziennik Gazeta 
Prawna (16/3) επισηµαίνεται ότι τα πολωνικά µήλα 
επιστρέφουν στη ρωσική αγορά, παρά την επιβολή 
σχετικής απαγόρευσης εισαγωγών από τη ρωσική 
κυβέρνηση το 2014. Η εξαγωγή στη Ρωσία γίνεται 
µέσω Λευκορωσίας και αφού τα πολωνικά προϊόντα 
«βαπτιστούν» λευκορωσικά, εν γνώσει και µε τη 
σιωπηρή συναίνεση Πολωνών και Ρώσων. Με αυτόν 
τον τρόπο, το επίπεδο των πολωνικών εξαγωγών 
πλησιάζει σταδιακά εκείνο του 2013 (1,2 εκ. τόνοι). 
Πριν από τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών, το 
20% της πολωνικής παραγωγής µήλων κατέληγε στη 
συγκεκριµένη χώρα. 
 
Συνεργασία ΥΠΕΞ – Ένωσης Τραπεζών 
Το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Ένωση 
Πολωνικών Τραπεζών ZPB υπέγραψαν (23/3) 
συµφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη της 
εξωστρέφειας των πολωνικών επιχειρήσεων. Τη 
συνεργασία θα διευκολύνει µε τη συµβολή του και το 
Εθνικό Σηµείο Επαφής Χρηµατοδοτικών Μέσων 
Προγραµµάτων της ΕΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
των πολωνικών επιχειρήσεων µέσω εργαλείων 
οικονοµικής διπλωµατίας και δράσεων κατάρτισης 
και πληροφόρησης. 
 
CΕΕ Innovators Summit 
Οι Πρωθυπουργοί των χωρών Visegrad (Πολωνία, 
Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία) παρέστησαν στην 
“Central Eastern Europe Innovators Summit” που 
πραγµατοποιήθηκε στην πολωνική πρωτεύουσα (27-
28/3) και υπέγραψαν τη ∆ιακήρυξη της Βαρσοβίας 
για την προώθηση της καινοτοµίας στην περιοχή. Το 
συνέδριο, στο οποίο συµµετέσχον εκπρόσωποι 
καινοτόµων εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
κυβερνήσεων και εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυµάτων από την ΚΑ Ευρώπη, διοργανώθηκε από 
το Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο, στο πλαίσιο της 
πολωνικής προεδρίας της Οµάδας Visegrad. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ceeinnovatorssummit.pl 

 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Πρόταση δηµιουργίας νέου σιδ/κού. σταθµού  
Μετά από την επίσηµη κατάθεση (κυβερνητικής) 
πρότασης για τη δηµιουργία ενός νέου µεγάλου 
αερολιµένα στην κεντρική Πολωνία, στις 15/3, ο 
Υπουργός Επιστηµών & Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

Jaroslaw Gowin, εξέφρασε (20/3) την άποψη ότι 
κοντά στο νέο αεροδρόµιο θα πρέπει να 
κατασκευαστεί και σιδηροδροµικός σταθµός 
ανάλογης δυναµικότητας. Ο διεθνής αερολιµένας 
σχεδιάζεται να δηµιουργηθεί σε τοποθεσία µεταξύ 
Βαρσοβίας και Lodz (απόσταση 120 χλµ.) και θα 
είναι ο µεγαλύτερος της  χώρας. 
 
Κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις 
Σύµφωνα µε έκθεση της PwC ("Business 
Protection in Digital Transformation"), το 96% των 
µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων της Πολωνίας 
δέχθηκε περισσότερες από 50 κυβερνοεπιθέσεις 
στη διάρκεια του 2016. Το 64% των εταιρειών 
που έγιναν στόχος δέχθηκε περισσότερες από 
500 επιθέσεις (δηλαδή απόπειρες παραβίασης 
της ασφάλειας πληροφοριών). Το “Phishing” 
(εµφάνιση του δράστη µε πλαστή ταυτότητα 
αξιόπιστου χρήστη) ήταν η συχνότερα 
χρησιµοποιούµενη µέθοδος υφαρπαγής 
ευαίσθητων πληροφοριών. 
 
Συµπράξεις ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) 
Η πολωνική κυβέρνηση σχεδιάζει να υλοποιήσει 
100 νέα έργα µε τη µέθοδο των συµπράξεων 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) έως το 2020. 
Ο προϋπολογισµός των έργων θα είναι της τάξης 
των 25 δισ. Ζλότυ. Η αξία των επενδύσεων Σ∆ΙΤ 
προβλέπεται να ανέλθει τουλάχιστον στο 5% των 
συνολικών δαπανών για επενδύσεις στον 
δηµόσιο τοµέα. Η κυβέρνηση πρόκειται να 
καταθέσει σχετικό νοµοσχέδιο το αµέσως 
επόµενο διάστηµα. Σήµερα, το 8% των 
συµφωνιών Σ∆ΙΤ συνάπτεται µεταξύ ιδιωτών και 
κεντρικής κυβέρνησης και το 92% µεταξύ ιδιωτών 
και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 
∆ιαδικτυακό εµπόριο 
Σύµφωνα µε έρευνα της Mastercard, το 9% των 
Πολωνών ψωνίζει καθηµερινά µέσω διαδικτύου. 
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην 
Ευρώπη (ο ευρωπαϊκός µ.ό. είναι 6%). Το 80% 
των διαδικτυακών αγορών αφορά συναλλαγές 
εντός της χώρας και το 20% παραγγελίες από το 
εξωτερικό. 
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4. Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
Γεωθερµική ενέργεια 
Το Εθνικό Ταµείο Περιβαλλοντικής Προστασίας & 
∆ιαχείρισης Υδάτων ανακοίνωσε ότι θα 
χρηµατοδοτήσει µε περίπου 200 εκ. Ζλότυ τη 
δηµιουργία τριών σταθµών γεωθερµικής ενέργειας 
στην περιοχή του ορεινού τουριστικού προορισµού 
Zakopane της νότιας Πολωνίας (τοποθεσίες Sieradz, 
Kolo, Konin, Sochaczew). Το Ταµείο σχεδιάζει να 
επενδύσει συνολικά 500 εκ. Ζλότυ στην ανάπτυξη 
της γεωθερµίας, καθώς διαθέτει περισσότερα από 5 
δισ. Ζλότυ, προερχόµενα από πόρους της ΕΕ, για 
την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
και τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων δικτύων 
θέρµανσης. 
 
Ηλεκτροκίνηση 
Εν αναµονή του νοµοσχεδίου που θα ρυθµίζει 
θέµατα ηλεκτροκίνησης Ι.Χ. και λεωφορείων 
(δηµιουργία υποδοµών εφοδιασµού, χρηµατοδοτικά 
κίνητρα αγοράς και προνόµια όπως η πρόσβαση 
στις λεωφορειολωρίδες και η δυνατότητα 
στάθµευσης στα κέντρα των πόλεων), δηµοσίευµα 
της εφηµερίδας Rzeczpospolita αναφέρεται σε 
σχέδια της πολωνική εταιρείας διυλιστηρίων PKN 
Orlen να δηµιουργήσει σταθµούς γρήγορης φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων. Η Orlen σχεδιάζει να καλύψει 
πρώτα µε τέτοιες εγκαταστάσεις τη διαδροµή µεταξύ 
της Βαρσοβίας και των γερµανοπολωνικών 
συνόρων. Ο κυβερνητικός σχεδιασµός προβλέπει 
την δηµιουργία 6.000 σηµείων εφοδιασµού σε 
ολόκληρη τη χώρα έως το 2020, µε την προοπτική 
της κυκλοφορίας ενός εκατοµµυρίου ηλεκτρικών 
οχηµάτων έως το 2025. Σύµφωνα µε άλλο 
δηµοσίευµα, της Gazeta Wyborcza, το 2016 τα 
ηλεκτρικά οχήµατα αποτελούσαν το 0,1% του 
συνόλου των ταξινοµηµένων αυτοκινήτων στη χώρα. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Υποστήριξη start-ups: Poland Business Starter 
120 νεοφυείς επιχειρήσεις από όλη την Πολωνία 
υποστηρίχθηκαν την τελευταία τριετία στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Poland Business Starter, το οποίο  
συνεχίζεται. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο 
πρόγραµµα επιλέγονται κατόπιν διαγωνισµού 
τεσσάρων σταδίων. Μιας µορφής στήριξη δίδεται σε 
όλους τους προκριθέντες του α΄ σταδίου. Οι 60 start-
ups µε τις καλύτερες επιδόσεις περνούν στο β΄ 

στάδιο και αποκτούν πρόσβαση σε δίµηνο 
πρόγραµµα επιχειρηµατικής κατάρτισης. Οι 
είκοσι καλύτερες από αυτές συνεχίζουν στο γ΄ 
στάδιο και λαµβάνουν διοικητική, νοµική και 
οργανωτική βοήθεια από επιχειρηµατικές 
θερµοκοιτίδες (Academic Business Incubators) για 
ένα εξάµηνο. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, οι 
έξι ταχύτερα αναπτυσσόµενες νεοφυείς 
επιχειρήσεις λαµβάνουν συµβολικά χρηµατικά 
βραβεία αξίας 5.000-10.000 Ζλότυ και άλλης 
µορφής στήριξη για αρκετούς µήνες. Οι 
περισσότεροι ενδιαφερόµενοι είναι φοιτητές αλλά 
ο διαγωνισµός είναι ανοικτός και σε όσους δε 
συνδέονται µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα. 
Θερµοκοιτίδες (Academic Business Incubators) 
λειτουργούν σε 24 πόλεις της χώρας, 
προσφέροντας ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης 
περίπου 2.000 start-ups. 
 
Υποστήριξη start-ups: συνεργασία Microsoft, 
ΕΥ, Senfino 
Στις 29/3 ο Αντιπρόεδρος της πολωνικής 
Κυβέρνησης και Υπουργός Ανάπτυξης & 
Οικονοµικών, Μateusz Morawiecki, συναντήθηκε 
µε τους διευθύνοντες συµβούλους των εταιρειών 
Microsoft, EY Polska και Senfino (πολωνική 
εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού), κ.κ. Satya 
Nadella, Jacek Kedzior και Tomasz Rutkowski. Οι 
τρεις εταιρείες ανακοίνωσαν µια νέα 
πρωτοβουλία για την υποστήριξη νεοφυών 
επιχειρήσεων στην Πολωνία. Η πρωτοβουλία 
συνίσταται στη δηµιουργία ενός «νέου χώρου 
συνεργασίας και έµπνευσης» µε την ονοµασία 
“Startberry”. Ο χώρος, που θα δηµιουργηθεί στη 
Βαρσοβία, θα εγκαινιαστεί τον Ιούλιο τ.έ.. Μέσω 
της σύµπραξης των Senfino, ΕΥ και Microsoft θα 
προσφέρεται σε αξιόλογες start-ups 
ολοκληρωµένη τεχνολογική και επιχειρηµατική 
υποστήριξη. Εκτός του φιλόξενου και κατάλληλα 
διαµορφωµένου χώρου εργασίας, οι νέες 
επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την πρόσβαση 
στην τελευταία τεχνολογία της Microsoft, τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες της EY και την 
καθοδήγηση (mentoring) από τη Senfino. 
 
Ryanair 
Νέα βάση της Ryanair θα δηµιουργηθεί στο 
Πόζναν της δυτικής Πολωνίας. Οι σχετικές 
εργασίες θα ξεκινήσουν στο τέλος του τρέχοντος 
έτους. Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαµηλού 
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κόστους θα επενδύσει USD 100 εκ. στην προσφορά 
επτά νέων δροµολογίων που θα αναχωρούν από το 
αεροδρόµιο του Πόζναν προς Αθήνα, Μαδρίτη, 
Όσλο, Τελ Αβίβ, Billund, Castellon και Eilat Ovda.  
 
Προµήθεια µη επανδρωµένων αεροσκαφών 
Το πολωνικό Υπουργείο Άµυνας έχει λάβει αιτήσεις 
από 15 εταιρείες που σχεδιάζουν να υποβάλουν 
προσφορές στο πλαίσιο διαγωνισµού προµήθειας 
µαχητικών µη επανδρωµένων αεροσκαφών. Μερικές 
από τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση 
συµµετοχής στον τεχνικό διάλογο είναι οι ισραηλινές 
Elbit Systems και Aerospace Industries, η γαλλική 
MBDA και η ιταλική Leonardo. Αίτηση υποβλήθηκε 
επίσης από την τοπική εταιρεία Stunner Consulting, 
η οποία αντιπροσωπεύει την ισραηλινή Rafael στην 
πολωνική αγορά. Ενδιαφέρον συµµετοχής έχουν 
εκφράσει και κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς από την 
εγχώρια αµυντική βιοµηχανία, όπως ο κρατικός 
κολοσσός PGZ, το εργοστάσιο αεροσκαφών WZL 2 
και το Ινστιτούτο Πολιτικής Αεροπορίας. Άλλες 
ιδιωτικές εταιρείες, που είτε παράγουν οι ίδιες µη 
επανδρωµένα αεροσκάφη είτε εκπροσωπούν ξένους 
παραγωγούς και έχουν τον ίδιο στόχο µε τις 
προηγούµενες, είναι οι WB Electronics, Optimum-
Tyminski, Belma, Poland-U.S. Operations, Yagal, 
Asseco και Siltec. Η προµήθεια θα είναι αξίας 
αρκετών δισ. Ζλότυ και οι παραδόσεις αναµένεται να 
ξεκινήσουν το 2019.  
 
PZM 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας Marek Grobarczyk 
γνωστοποίησε (21/3) ότι η πολωνική δηµόσια 
ναυτιλιακή PZM τέθηκε υπό επιτροπεία λόγω της 
δυσχερούς οικονοµικής θέσης της και της αδυναµίας 
της διοίκησης να εκπονήσει και να υλοποιήσει 
σχέδιο ανασυγκρότησης. Τα πρώτα προβλήµατα της 
επιχείρησης εµφανίστηκαν το 2005. Από τότε η 
κατάσταση επιδεινώθηκε σηµαντικά, κυρίως λόγω 
κακοδιοίκησης, σύµφωνα µε την κυβέρνηση. Η PZM 
έχει στόλο 60 πλοίων. 
 
22 νέες µάρκες στην αγορά λιανεµπορίου 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Πολωνικού Συµβουλίου 
Εµπορικών Κέντρων (PRCH), 22 νέες µάρκες έκαναν 
την εµφάνισή τους στην πολωνική αγορά 
λιανεµπορίου το 2016. Οι περισσότερες ανήκαν 
στους τοµείς των ενδυµάτων, των τροφίµων και των 
ποτών (π.χ. Forever 21, Skechers, Dunkin’ Donuts, 
Westwing Home & Living). 

UPS 
H UPS ανακοίνωσε την προσθήκη έξι σταθµών 
στις κατηγορίες “Full container load” και “Less-
than-container load” της σιδηροδροµικής 
υπηρεσίας της ανάµεσα στην Ευρώπη και την 
Κίνα. Ωφεληµένοι θα είναι οι πελάτες της 
επιχείρησης, καθώς οι νέοι σταθµοί θα 
επιτρέψουν τη µείωση του κόστους της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (έως και 65%) και του 
χρόνου αποστολής (κατά 40%) σε σχέση µε τη 
θαλάσσια εµπορευµατική µεταφορά. Στην 
Ευρώπη, στους σταθµούς του Αµβούργου 
(Γερµανία) και του Lodz (Πολωνία) προστέθηκαν 
το Ντούισµπουργκ (Γερµανία) και η Βαρσοβία 
(Πολωνία). 
 


