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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Προϋπολογισµός 2016 
Η νέα κυβέρνηση ενέκρινε (21/12) νέο σχέδιο 
Προϋπολογισµού για το 2016. Στο σχέδιο 
υιοθετούνται προβλέψεις για µεγέθυνση του ΑΕΠ 
κατά 3,8%, πληθωρισµό 1,7%, δηµόσια έσοδα 
313,79 δισ. Ζλότυ, δηµόσιες δαπάνες 368,53 δισ. 
Ζλότυ και δηµοσιονοµικό έλλειµµα αξίας 54,74 δισ. 
Ζλότυ (δηλ. 2,8% του ΑΕΠ). 
 
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα 2015 
Η αξία του ελλείµµατος του κρατικού 
προϋπολογισµού ανήλθε στα 36,13 δισ. Ζλότυ στα 
τέλη Νοεµβρίου τ.έ., ήτοι στο 78,4% του ελλείµµατος 
που έχει προβλεφθεί για το σύνολο του τ.έ. (46,08 
δισ., µε έσοδα 297,20 δισ. και δαπάνες 343,28 δισ.). 
Η αξία των δηµοσίων δαπανών ανήλθε στα 299,89 
δισ. ενώ η αξία των δηµοσίων εσόδων ανήλθε στα 
263,76 δισ. Ζλότυ. Εν τω µεταξύ, o Πτ∆ κύρωσε 
(22/12) νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε από Κάτω Βουλή 
(Sejm) και Γερουσία (16 και 18/12), µε το οποίο 
αναθεωρείται ο προϋπολογισµός του 2015 και  
αυξάνεται το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά 3,9 δισ. 
(δηλ. στα 49,98 δισ. Ζλότυ), καθώς έγινε δεκτή  η 
εισήγηση της Κυβέρνησης, η οποία επικαλέστηκε 
σηµαντική υστέρηση στο σκέλος των εσόδων. 
[Υπουργείο Οικονοµικών, PAP] 
 
Πληθωρισµός 
Τον Νοέµβριο τ.έ. ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,6% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,5% 
κατά την Eurostat (HICP -  Ε∆ΤΚ). 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία GUS, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 2,4% τον Οκτώβριο τ.έ. σε σύγκριση µε τον 
Οκτώβριο του 2014 και κατά 7,8% τον Νοέµβριο τ.έ. 
σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο του 2014. Σύµφωνα µε 
την Eurostat, που χρησιµοποιεί διαφορετική 
µεθοδολογία υπολογισµού, η αύξηση του Οκτωβρίου 
τ.έ. ήταν της τάξης του 4,8%. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Νοέµβριο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 3,3% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS, σε σύγκριση µε τον περυσινό 
Νοέµβριο.  
 

Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Νοεµβρίου 2015 
ήταν 9,6%, όπως και τον Οκτώβριο του 2015. Τον 
προτελευταίο µήνα του 2015 υπήρχαν συνολικά 
1,53 εκ. άνεργοι. [GUS] 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γ΄ τριµ. 2015  
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 10,6 δισ. Ζλότυ στο γ΄ 
τρίµηνο του 2015, έναντι πλεονάσµατος 3,53 δισ. 
Ζλότυ στο β΄ τρίµηνο του 2015. Πλεονασµατικά 
ήταν το ισοζύγιο υπηρεσιών (10,1 δισ.) και το 
ισοζύγιο δευτερογενών εισοδηµάτων/τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (0,4 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν το 
εµπορικό ισοζύγιο/ισοζύγιο αγαθών (3,6 δισ.) και 
το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδηµάτων (17,5 δισ.). 
Η αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 
5,6%, ανερχόµενη στα 175,1 δισ., των δε 
εισαγωγών κατά 6,7%, διαµορφούµενη στα 178,7 
δισ. Ζλότυ. [Πολωνική Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ]  
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Οκτ. 2015 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 484 εκ. Ζλότυ τον 
Οκτώβριο τ.έ., έναντι ελλείµµατος 4,04 δισ. Ζλότυ 
τον Σεπτέµβριο τ.έ.. Πλεονασµατικά ήταν τα 
ισοζύγια υπηρεσιών (3,1 δισ.) και αγαθών (2,1 
δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα ισοζύγια 
πρωτογενών εισοδηµάτων (5,3 δισ.) και 
δευτερογενών εισοδηµάτων/τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (0,4 δισ.). Η αξία των µεν 
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 4,0%, 
ανερχόµενη στα 65,2 δισ., των δε εισαγωγών 
µειώθηκε κατά 1,8%, διαµορφούµενη στα 63,1 
δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ] 
 
Συµφωνία πολωνικής ΕΟΖ µε κινεζική πόλη 
Συνεχίζοντας την οικονοµική συνεργασία που 
εγκαινίασαν το 2011, η πολωνική Ειδική 
Οικονοµική Ζώνη Ποµερανίας και η κινεζική πόλη 
Zhuhai υπέγραψαν συµφωνία εµπορικών 
ανταλλαγών, υποστήριξης καινοτόµων σχεδίων 
και αρωγής στον τοµέα των ξένων επενδύσεων. 
Κύριοι τοµείς ενδιαφέροντος των δύο πλευρών 
είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός, η ενέργεια, οι 
ΤΠΕ, τα βιοφαρµακευτικά προϊόντα, οι 
εκτυπώσεις και η ναυπήγηση σκαφών αναψυχής. 
Οι κινεζικές επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται την 
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ΕΟΖ της Ποµερανίας ως πύλη εισόδου στην ΕΕ. 
Αυτή την περίοδο εκπονούνται µελέτες για τη 
δηµιουργία απευθείας γραµµής θαλάσσιας 
µεταφοράς εµπορευµάτων από τη Zhuhai στη 
Gdynia, καθώς και για τη σύνδεση των λιµένων 
Gdansk και Σαγκάης. 
 
Συµφωνία ΝΒΡ-NBU 
Οι Κεντρικές Τράπεζες Ουκρανίας (NBU) και 
Πολωνίας (NBP) υπέγραψαν συµφωνία SWAP µε 
αντικείµενο τη χορήγηση πιστωτικής γραµµής αξίας € 
1 δισ. στην Ουκρανία. 
 
Ιδιωτικές επενδύσεις 
Κατά τον Πολωνικό Οργανισµό Πληροφόρησης & 
Ξένων Επενδύσεων PAIiIZ, 56 επενδυτικά σχέδια 
αξίας € 766,9 εκ. υλοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του 
Οργανισµού το 2015, έναντι 54 σχεδίων αξίας € 1,8 
δισ. το 2014. Οι επενδύσεις του 2015 θα 
δηµιουργήσουν 9.100 νέες θέσεις εργασίας (+10%). 
Κύριες χώρες προέλευσης των επενδυτικών 
κεφαλαίων ήταν οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ν. Κορέα, η 
Ελβετία και η Πολωνία. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ: ∆ηµοσκόπηση 
Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσκόπηση (TNS Polska, 4 
έως 9.12.2015, δείγµα 1.003), το 48% των Πολωνών 
τάσσεται υπέρ και το 42% κατά της υιοθέτησης του 
Ευρώ. Το 50% των Πολωνών πιστεύει ότι η ένταξη 
στην Ευρωζώνη θα είναι «κάτι κακό», έναντι 14% που 
θεωρεί ότι θα είναι «κάτι καλό». Το 66% είναι της 
άποψης ότι η υιοθέτηση του Ευρώ δε θα επιδράσει 
θετικά στο νοικοκυριό του, έναντι 13% που είναι της 
άποψης ότι θα έχει αρνητική επίδραση. Το 51% 
θεωρεί ότι το κοινό νόµισµα θα έχει αρνητική 
επίδραση και το 24% ότι θα έχει θετική επίδραση στην 
πολωνική οικονοµία.  
 
Κατώτατο ωροµίσθιο 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας & 
Κοινωνικής Πολιτικής, κατά το β΄ εξάµηνο του 2016 
πρόκειται να καθιερωθεί κατώτατο ωροµίσθιο 12 
Ζλότυ για συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Το 
εν λόγω ωροµίσθιο δεν θα ισχύει για τις κανονικές 
συµβάσεις εργασίας, στην περίπτωση των οποίων θα 
ισχύει ο κατώτατος µηνιαίος (µεικτός) µισθός των 
1.850 Ζλότυ.  
 
 

Αγροτικά εισοδήµατα 
Μείωση παρατηρείται στα πολωνικά αγροτικά 
εισοδήµατα ανά εργαζόµενο. Στο διάστηµα 2014-
2015 οι αγρότες απώλεσαν το 23,8% του 
εισοδήµατός τους. Πρόκειται για τη δεύτερη 
µεγαλύτερη µείωση στην ΕΕ, µετά από εκείνη στη 
Γερµανία (37,6%). [www.thenews.pl] 
 
Αµυντικές δαπάνες 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης M. Morawiecki δήλωσε 
(21/12) ότι η αξία των πολωνικών αµυντικών 
δαπανών της ερχόµενης εξαετίας θα ανέλθει στα 
120-130 δισ. Ζλότυ, ενώ πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι τα περισσότερα από αυτά τα 
χρήµατα να δαπανηθούν για την προµήθεια 
προϊόντων πολωνικών επιχειρήσεων. 
 
Επιτρεπόµενες δηµόσιες δαπάνες 
Ο Πτ∆ Andrzej Duda κύρωσε ψηφισθέν νοµοσχέδιο 
µε το οποίο αλλάζει ο µαθηµατικός τύπος 
υπολογισµού του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους 
των ετήσιων δηµοσίων δαπανών. Πλέον, οι 
δαπάνες θα συναρτώνται µε τον στόχο της 
πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (NBP) όσον αφορά 
τον πληθωρισµό, αντί για τον προβλεπόµενο ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (CPI / ∆ΤΚ). Ο τρέχων στόχος 
της NBP είναι 2,5% και είναι σαφώς µεγαλύτερος 
του ∆ΤΚ, στον οποίο παρατηρείται 
αποπληθωρισµός (<0%). Πρακτικά, η αλλαγή θα 
έχει ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα αύξησης του 
σκέλους των δαπανών του Προϋπολογισµού του 
2016 κατά 5,7 δισ. Ζλότυ (1,32 δισ. Ευρώ). 
Επίσης, µε την τροποποίηση δίνεται πλέον η 
δυνατότητα αύξησης του ορίου των επιτρεπόµενων 
δαπανών στην περίπτωση της προβλεπόµενης 
είσπραξης σηµαντικών εσόδων µέσω εφάπαξ 
εισφορών και γενικότερα µέσω της επιβολής 
µέτρων προσωρινού χαρακτήρα.  
 
∆απάνες εορταστικής περιόδου 
Η µέση αξία των δαπανών των Πολωνών κατά την 
περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς ανέρχεται στα 1.282 Ζλότυ (+11%). 
Το 90% της δαπάνης αφορά την αγορά τροφίµων 
και δώρων. [Deloitte] 
 
ΕΣΠΑ 2007-2013 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι 
κατέθεσε στην Ευρ. Επιτροπή ολοκληρωµένη 
πρόταση για τη «διάσωση» κοινοτικών πόρων της 
τάξης των € 9 δισ., της χρηµατοδοτικής περιόδου 
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2007-2013, οι οποίοι έπρεπε να έχουν δαπανηθεί έως 
το τέλος του 2015. Αναµένεται πλέον η γνωµοδότηση 
της Επιτροπής. 
  
4. Ενέργεια 
 
Τιµές ενέργειας 
Όπως ανακοίνωσε η πολωνική Ρυθµιστική Αρχή 
Ενέργειας URE, τα πολωνικά νοικοκυριά θα 
δαπανήσουν το 2016 κατά µ.ό. 12-22 Ζλότυ λιγότερα 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η URE µείωσε 
την τιµή του φυσικού αερίου κατά 6,1-6,6% για τους 
αγοραστές χονδρικής και κατά 10% για τα 
νοικοκυριά (για πρώτη φορά από το 2009) και 
ανακοίνωσε µείωση 1,6% στις τιµές διανοµής (2% 
στην περίπτωση των νοικοκυριών). Οι µειώσεις, που 
θα ισχύσουν από 01.01.2016 –και πάντως το 
αργότερο έως τον Μάρτιο του 2016 – θα έχουν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της µηνιαίας δαπάνης των 
νοικοκυριών κατά 1-2 Ζλότυ. Η Αρχή απέδωσε τις 
µειώσεις στις χαµηλότερες τιµές της ενέργειας που 
προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές καθώς και στις 
χαµηλότερες τιµές του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου στις αγορές χονδρικής της Β∆ Ευρώπης.  
 
«Γέφυρα Ενέργειας» Λιθουανίας-Πολωνίας 
Στις 14/12 εγκαινιάστηκε επισήµως, στο Βίλνιους, η 
«Γέφυρα Ενέργειας» Λιθουανίας-Πολωνίας (LitPol 
Link). Η αξία της επένδυσης ανήλθε στα 550 εκ. 
Ευρώ. Η «Γέφυρα» θα συνδέει την πολωνική πόλη 
Elk µε τη λιθουανική Alytus. Όπως επισηµάνθηκε 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης Mateusz Morawiecki, η 
Πολωνία δεν θα επιθυµούσε οι εν λόγω υποδοµές να 
χρησιµοποιηθούν «υπερβολικά» για την εισαγωγή 
φθηνής και «βρώµικης» ενέργειας από τη Ρωσία, 
καθώς αυτό θα µείωνε την ανταγωνιστικότητα του 
πολωνικού τοµέα ενέργειας, µολονότι θα ενίσχυε 
βραχυπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα της 
πολωνικής βιοµηχανίας. 
 
Ανθρακωρυχεία 
Ο Υπουργός Ενέργειας K. Tchorzewski 
γνωστοποίησε (18/12) ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού 
TFS δε θα γίνει τελικώς η µοναδική ιδιοκτήτρια 
έντεκα ανθρακωρυχείων της προβληµατικής 
Kompania Weglowa (KW), όπως σχεδιαζόταν από 
την προηγούµενη κυβέρνηση, θα είναι όµως ένας εκ 
των βασικών µετόχων στη νέα εταιρεία που θα 
συγκροτηθεί ως NKW (Nowa Kompania Weglowa). 
Ένας ακόµη βασικός µέτοχος θα είναι η Weglokoks, 
µεγαλύτερη επιχείρηση εξαγωγής άνθρακα στην 

Ευρώπη. O κ. Tchorzewski δήλωσε, επίσης, ότι 
στόχος της κυβέρνησης είναι, ο νέος νόµος που 
θα ρυθµίζει τα του κλάδου εξόρυξης άνθρακα έως 
το τέλος του 2018 να τεθεί σε ισχύ πριν από την 
αρχή του 2016 και η NKW να συγκροτηθεί εντός 
του α΄ τριµήνου του 2016. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Bank Millennium 
Η EBRD και η Bank Millennium υπέγραψαν 
συµφωνία χορήγησης δανείου ύψους 50 εκ. 
Ευρώ, από την πρώτη στη δεύτερη, έτσι ώστε η 
θυγατρική Millennium Leasing να µπορέσει να 
χρηµατοδοτήσει εγχειρήµατα µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στον τοµέα της µείωσης του 
κόστους ενέργειας, στο πλαίσιο της 
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης PolSEFF. 
 
Amazon 
Η Amazon σχεδιάζει επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Ευρώπη, 
συµπεριλαµβανοµένης της Πολωνίας. Η εταιρεία 
έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 2 δισ. Ζλότυ 
και απασχολεί 4.500 εργαζόµενους σε τρία 
κέντρα logistics στην Πολωνία. [www.thenews.pl] 
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