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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Πληθωρισµός 
Τον Ιανουάριο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,7% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -1,7% 
κατά την Eurostat (HICP -  Ε∆ΤΚ). 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 4,4% (σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 
του 2014) σύµφωνα µε την Eurostat. Σύµφωνα µε την 
πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 6,7% τον ∆εκέµβριο του 2015 και 
κατά 1,4% τον Ιανουάριο του 2016. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Ιανουάριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 0,9% (σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο 
του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Ιανουαρίου 2016 
ήταν 10,3% (από 9,8% τον προηγούµενο µήνα) κατά 
την πολωνική GUS. 
 
Προϋπολογισµός 2016 
Το πολωνικό Κοινοβούλιο (στις 19/2 η Γερουσία και 
στις 25/2 η Κάτω Βουλή) ενέκρινε τον κρατικό 
Προϋπολογισµό για το 2016. Σύµφωνα µε τον 
ψηφισθέντα νόµο, που αποµένει να δηµοσιευτεί από 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, το έλλειµµα θα ανέλθει 
στα 54,74 δισ. Ζλότυ (2,8% του ΑΕΠ), ως αποτέλεσµα 
εσόδων 313,78 δισ. και δαπανών 368,52 δισ. Ζλότυ. 
Το ΑΕΠ αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3,8% και ο 
πληθωρισµός να διαµορφωθεί στο 1,7%. Εν τω 
µεταξύ, σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, το 
έλλειµµα του 2015 δεν ξεπέρασε τα 44 δισ. Ζλότυ 
(έναντι προϋπολογισθέντος ελλείµµατος 49,98 δισ.), 
παραµένοντας κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ. 
Αυτό κατέστη δυνατό χάρις στη µη πραγµατοποίηση 
ορισµένων δαπανών (5 δισ.) από υπουργεία και στη 
βελτίωση των φορολογικών εσόδων τον ∆εκέµβριο του 
2015. 
 
∆ανεισµός ∆ηµοσίου 
Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε (24/2) ότι έχει 
ήδη καλύψει το 39% των δανειακών του αναγκών για 
το τρέχον έτος και προτίθεται να έχει καλύψει το 50% 
έως το τέλος του α΄ τριµήνου τ.έ.. 

 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ∆εκ. 2015 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 1,76 δισ. Ζλότυ τον 
∆εκέµβριο του 2015, έναντι πλεονάσµατος 2,48 
δισ. Ζλότυ τον Νοέµβριο του 2015. 
Πλεονασµατικά ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (3,6 
δισ.) και αγαθών (1,6 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν 
τα ισοζύγια πρωτογενών εισοδηµάτων (5,2 δισ.) 
και δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (1,7 δισ.) . Η αξία των µεν 
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 13,9%, 
ανερχόµενη στα 59,4 δισ., των δε εισαγωγών 
κατά 5,4%, διαµορφούµενη στα 57,8 δισ. Ζλότυ. 
[ΝΒΡ] 
 
Ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας 
και της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας, η αξία 
του πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου 
αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε το 2015 στα 
€ 7,7 δισ. (+14,3%). Η αξία των εξαγωγών ανήλθε 
στα € 23,6 δισ. (+7,7%) και η αξία των εισαγωγών 
στα € 15,9 δισ. (+4,7%). Το ποσοστό των 
συνολικών εξαγωγών που αντιπροσωπεύουν οι 
εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων παρέµεινε 
αµετάβλητο σε σχέση µε το 2014 (13,2%), ενώ το 
ποσοστό των συνολικών εισαγωγών που 
αντιπροσωπεύουν οι εισαγωγές 
αγροδιατροφικών προϊόντων µειώθηκε (9,1% από 
9,9%). Το εµπορικό ισοζύγιο µε τις χώρες της ΕΕ 
ήταν πλεονασµατικό (€ 8,51 δισ., +23%). Τα 
σηµαντικότερα πλεονάσµατα σηµειώθηκαν στο 
εµπόριο µε τη Γερµανία (+1,87 δισ.), το Ηνωµένο 
Βασίλειο (+1,54 δισ.) και την Τσεχία (+1,13 δισ.), 
ενώ τα µεγαλύτερα ελλείµµατα στις εµπορικές 
σχέσεις µε τη Νορβηγία (-578 εκ.), την Αργεντινή 
(-571 εκ.) και την Ισπανία (-315 εκ.). 
 
Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο 
Σύµφωνα µε το Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
ΡΑΡ, µέχρι τα µέσα του τ.έ. θα δηµιουργηθεί 
Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο. Θα πρόκειται για 
επενδυτική εταιρεία που θα αποτελεί προϊόν 
συγχώνευσης σηµερινών δηµόσιων οργανισµών, 
όπως ο οργανισµός ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων KUKE, η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα 
BGK, ο οργανισµός επιχειρηµατικής ανάπτυξης 
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PARP, ο οργανισµός προώθησης επενδύσεων PAIiIZ, 
ο οργανισµός βιοµηχανικής ανάπτυξης ARP και η 
εταιρεία δηµοσίων επενδύσεων PIR. Το νέο ταµείο θα 
είναι το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο για την 
υλοποίηση του 25ετούς αναπτυξιακού Σχεδίου 
Morawiecki (Υπ. Ανάπτυξης). Το ταµείο θα 
συγκεντρώνει κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές και θα 
τα διοχετεύει στην υλοποίηση έργων τοµέων 
στρατηγικής σηµασίας, διατηρώντας προνοµιακή 
σχέση µε επιχειρήσεις στις οποίες το ∆ηµόσιο 
αποτελεί βασικό µέτοχο, όπως η ασφαλιστική PZU και 
η τράπεζα PKO BP. Ενδέχεται, πάντως, η σχέση του 
νέου φορέα µε τους υφιστάµενους φορείς να είναι 
τελικώς µια σχέση συντονιστικού χαρακτήρα και οι 
υφιστάµενοι οργανισµοί να µην απορροφηθούν από 
το νέο σχήµα. 
 
Ρωσο-πολωνικές οδικές εµπορ. µεταφορές  
Μετά από δύο άκαρπους γύρους συνοµιλιών στα τέλη 
Ιανουαρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου τ.έ., οι 
Υφυπουργοί Υποδοµών και Μεταφορών Πολωνίας και 
Ρωσίας κατέληξαν (22/2) σε προσωρινή (µε ισχύ έως 
τις 15/4) συµφωνία αναφορικά µε την ισχύ 168 αδειών 
που έχουν στην κατοχή τους Πολωνοί αυτοκινητιστές 
για την εκτέλεση οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
στη ρωσική επικράτεια κατά το τ.έ.. Η περίοδος 
ισχύος των αδειών είχε λήξει την 31η Ιανουαρίου τ.έ. 
και η ρωσική πλευρά είχε παρατείνει την ισχύ τους 
έως τις 15/2, προς διευκόλυνση των µεταφορέων. Οι 
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των δύο 
χωρών ρυθµίζονται από σχετική διακρατική συµφωνία 
του 1996. Οι συνοµιλίες πρόκειται να συνεχιστούν 
στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου τ.έ., ενώ ο 
Πολωνός Υπουργός Μεταφορών έχει γνωστοποιήσει 
ότι προτίθεται να διαβουλευτεί µε τους οµολόγους του 
από τη Λευκορωσία και τη Λιθουανία πριν από το 
επόµενο στάδιο διαπραγµατεύσεων µε τη ρωσική 
πλευρά, καθώς οι Πολωνοί µεταφορείς διέρχονται από 
τις επικράτειες αυτών των δύο χωρών όταν 
µεταφέρουν φορτία από/προς τη Ρωσία. 
 
Επενδύσεις δηµοσίων επιχ/σεων 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού 
Θησαυροφυλακίου Dawid Jackiewicz, η κυβέρνηση 
προτίθεται να αξιολογήσει τον σχεδιασµό πολωνικών 
δηµοσίων επιχειρήσεων – όπως η τράπεζα PKO BP, η 
εταιρεία χαλκού KGHM και η επιχείρηση καυσίµων 
Orlen – αναφορικά µε την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων (κυρίως εξαγορών εταιρειών) στο 
εξωτερικό. Κριτήριο για τη θετική ή αρνητική 
αξιολόγηση των σχεδίων των επιχειρήσεων θα είναι 

τα οφέλη που αναµένεται να αποκοµίσει από αυτά 
η πολωνική οικονοµία. Στόχος της κυβέρνησης, 
είναι, µεταξύ άλλων, η βελτίωση του συντονισµού 
µεταξύ των πολωνικών δηµοσίων επιχειρήσεων και 
η συµπληρωµατική δράση τους, όπου αυτό είναι 
δυνατό, π.χ. µέσω της χορήγησης δανείων στην 
Orlen από την PKO BP και όχι από γερµανικές ή 
γαλλικές τράπεζες. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του 
(25/2), ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου Dawid 
Jackiewicz εξέφρασε την άποψη ότι η ασφαλιστική 
PZU (συµφερόντων πολωνικού ∆ηµοσίου) θα 
πρέπει να επενδύσει στον τραπεζικό κλάδο, 
δηµιουργώντας µια ευµεγέθη τράπεζα πολωνικών 
συµφερόντων. Επίσης, γνωστοποίησε ότι το 
υπουργείο του εκπονεί σχέδιο διάσωσης της 
KGHM, η οποία εκτέθηκε σε µια µη κερδοφόρο 
επένδυση στο εξωτερικό (µεταλλείο Sierra Gorda 
στη Χιλή). 
 
Πιθανή υποψηφιότητα Belka για προεδρία 
EBRD 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου και 
δηλώσεις Πολωνών αξιωµατούχων, η κυβέρνηση 
εξετάζει θετικά το ενδεχόµενο υποστήριξης τυχόν 
υποψηφιότητας του νυν ∆ιοικητή της Κεντρικής 
Τραπέζης (NBP) Marek Belka για το αξίωµα του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης EBRD. Η θητεία του 
µεν M.  Belka λήγει τον Ιούνιο τ.έ., του δε προέδρου 
της EBRD Suma Chakrabarti έναν µήνα αργότερα. 
O κ. Belka έχει διατελέσει Πρωθυπουργός της 
Πολωνίας (2004-2005), επικεφαλής κυβέρνησης 
που στηριζόταν από τους πολιτικούς αντιπάλους 
του νυν κυβερνώντος κόµµατος PiS, κατέχει τη 
θέση του ∆ιοικητή της NBP από το 2010 και 
αποτελεί έναν από τους λίγους τεχνοκράτες της 
χώρας µε πολιτική εµπειρία και διεθνή 
αναγνωρισιµότητα. Η σηµερινή κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία (PiS) έχει ήδη αντικαταστήσει, κατά τις 
τελευταίες εβδοµάδες, τα περισσότερα µέλη του 
δεκαµελούς Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής, 
στο οποίο προεδρεύει ο επικεφαλής της Κεντρικής 
Τραπέζης. Ο ίδιος ο ∆ιοικητής της ΝΒΡ δεν έχει 
γνωστοποιήσει επισήµως τις προθέσεις του. [Puls 
Biznesu, Reuters] 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
«Σχέδιο Morawiecki» 
Η κυβέρνηση ενέκρινε (16 τ.µ.) το µακροπρόθεσµο 
εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσίασε ο 



 4

Υπουργός Ανάπτυξης M. Morawiecki, γνωστό πλέον 
ως «Σχέδιο Morawiecki». Οι πέντε πυλώνες του 
προγράµµατος είναι η «επαναβιοµηχάνιση» της 
χώρας, η ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων, η 
διεθνής επέκταση (εξωστρέφεια), η βιώσιµη κοινωνική 
και περιφερειακή ανάπτυξη και οι αυξηµένες 
αποταµιεύσεις. Το σχέδιο αποσκοπεί στην 
αντιµετώπιση πέντε προκλήσεων που αντιµετωπίζει η 
χώρα και συγκεκριµένα της «παγίδας µεσαίου 
εισοδήµατος», της ανισορροπίας µεταξύ πολωνικού 
και ξένου κεφαλαίου, της έλλειψης καινοτόµων 
προϊόντων, της «δηµογραφικής παγίδας» και της 
παγίδας των αδύναµων θεσµών. Οι προκλήσεις αυτές 
θα αντιµετωπιστούν µέσω της υποστήριξης, από την 
κυβέρνηση, τοµέων της οικονοµίας µε στρατηγική 
σηµασία. Οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη θα 
αυξηθούν στο 2% του ΑΕΠ, από 0,8% σήµερα, ενώ οι 
συνολικές επενδύσεις των επόµενων ετών θα είναι της 
τάξης του 1 τρισ. Ζλότυ και θα αφορούν την 
υλοποίηση περίπου είκοσι µεγάλων έργων/σχεδίων 
υποδοµής και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος. Οι πόροι 
θα προέλθουν από χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ, ιδιωτικές 
αποταµιεύσεις και κεφάλαια των δηµόσιων 
επιχειρήσεων. Περισσότερα από 80 δισ. Ζλότυ θα 
επενδυθούν στο πλαίσιο αναπτυξιακών 
προγραµµάτων που θα υλοποιηθούν σε συνεργασίας 
µε οργανισµούς όπως η EBRD και η Παγκόσµια 
Τράπεζα. Βασικό συστατικό στοιχείο του σχεδίου 
αποτελεί η ίδρυση Πολωνικού Αναπτυξιακού Ταµείου. 
Μεταξύ άλλων, τίθενται στόχοι όπως η σύγκλιση των 
πολωνικών µισθών και της αγοραστικής δύναµης των 
Πολωνών καταναλωτών µε τον µ.ό. της ΕΕ έως το 
2030 και η αύξηση των επενδύσεων στο 25% του 
ΑΕΠ. Στόχο αποτελεί, επίσης, η ενεργός συµµετοχή 
της Πολωνίας στην «ψηφιακή επανάσταση» που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, λαµβανοµένου υπ’ όψιν του 
γεγονότος ότι – κατά τον κ. Morawiecki – η χώρα 
«έχασε το τρένο των προηγούµενων επαναστάσεων, 
δηλαδή των ατµοµηχανών, του ηλεκτρισµού και της 
πληροφορίας» λόγω ιστορικών συγκυριών. 
 
Ανάπτυξη ΒΑ Πολωνίας 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Μ. 
Morawiecki, αναπτυξιακά έργα προτεραιότητας για την 
περιοχή της ΒΑ Απολωνίας αποτελούν τα πολωνικά 
σκέλη των οδικών αξόνων Via Carpatia και Via Baltica 
και του σιδηροδροµικού άξονα Rail Baltica. Με αυτό το 
σκεπτικό, το επόµενο διάστηµα θα διοχετευτούν στην 
περιοχή εθνικοί, κοινοτικοί και ιδιωτικοί πόροι, για τη 
χρηµατοδότηση της υλοποίησης έργων υποδοµής. 

Λεπτοµέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόµενες 
εβδοµάδες. 
 
Ε.Π. «Ανάπτυξη της Ανατολικής Πολωνίας» 
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανάπτυξη της Ανατολικής Πολωνίας 2007-2013». 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος υλοποιήθηκαν 
σχέδια που έλαβαν χρηµατοδότηση ύψους 10 δισ. 
Ζλότυ. Οι χρηµατοδοτήσεις αφορούσαν, κυρίως, τη 
δηµιουργία 2.400 νέων θέσεων εργασίας, τη 
χορήγηση 2.900 επιχειρηµατικών δανείων, την 
αναβάθµιση της υποδοµής 21 εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, τη δηµιουργία 650 εργαστηρίων και  
άλλων υποδοµών πανεπιστηµίων και 
επιχειρήσεων και την αγορά 423 οχηµάτων για 
τους τοπικούς οργανισµούς συγκοινωνιών. 
 
Τραπεζικός τοµέας 
Σύµφωνα µε την Αρχή Χρηµατοοικονοµικής 
Εποπτείας KNF, o τραπεζικός κλάδος είχε το 
2015 καθαρά κέρδη 11,5 δισ. Ζλότυ (-27,6%). Τα 
καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 35,36 
δισ. (-4,8%) και οι λειτουργικές δαπάνες στα 
30,38 δισ. (+11,7%). Ο εγχώριος 
χρηµατοπιστωτικός κλάδος απασχολεί 171.000 
εργαζόµενους. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
Rzeczpospolita, σήµερα λειτουργούν στη χώρα 
14.500 καταστήµατα τραπεζών, καθώς το 2015 
έκλεισαν 567 καταστήµατα. Κατά την Ένωση 
Πολωνικών Τραπεζών ΖΒΡ, οι τράπεζες της 
χώρας χορήγησαν το 2015 περίπου 181.300 
ενυπόθηκα δάνεια (+4,2%) αξίας 39,32 δισ. Ζλότυ 
(+6,8%). Για το 2016 προβλέπεται η χορήγηση 
δανείων αξίας 38-40 δισ. Ζλότυ. 
 
Ναυπηγική βιοµηχανία 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει πρόγραµµα 
ενίσχυσης της ναυπηγικής βιοµηχανίας 
(«πρόγραµµα Batory»). Αυτό θα περιλαµβάνει την 
κατασκευή επιβατικών σκαφών και 
δεξαµενόπλοιων µεταφοράς αερίου στα 
ναυπηγεία των πολωνικών ακτών της Βαλτικής. 
Εκπρόσωποι κλαδικών φορέων εκφράζουν την 
ελπίδα ότι µέρος των πολωνικών παραγγελιών 
που δίδονται σήµερα σε ασιατικά ναυπηγεία θα 
µπορούσε να επιστρέψει στα πολωνικά 
ναυπηγεία. [Puls Biznesu] 
 
 
 



 5

∆απάνες τοµέα υγείας 
Οι πολωνικές δαπάνες στον τοµέα της υγείας 
ανέρχονται στο 6,8% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό 
υπολείπεται του µ.ό. της ΕΕ (10,1%) και είναι 
µικρότερο σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά 
κρατών όπως η Ολλανδία (11,8%) και η Γαλλία 
(11,6%) αλλά είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε τα 
ποσοστά χωρών όπως η Ρουµανία (5,6%), η Λετονία 
(5,7%), η Εσθονία (5,9%) και η Λιθουανία (6,7%). 
 
Κοινωνική ασφάλιση 
Στο πολωνικό ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων ZUS 
εκφράζονται ανησυχίες σχετικά µε τη δυνατότητα του 
οργανισµού να καταβάλει συντάξεις γήρατος και 
αναπηρίας ύψους 250 δισ. Ζλότυ εντός της επόµενης 
πενταετίας. Μάλιστα, πιο απαισιόδοξες εκτιµήσεις 
κάνουν λόγο για χρηµατοδοτικό κενό της τάξης των 
400 δισ. Ζλότυ, σε περίπτωση µείωσης των 
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης από την 
κυβέρνηση. Οι εκτιµήσεις λαµβάνουν υπ’ όψιν τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τις 
δηµογραφικές τάσεις – στις οποίες αποτυπώνεται η  
σταδιακή συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσµού 
– και το ποσοστό ανεργίας, καθώς και τα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονοµικών για τις αµοιβές και τον 
ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ. Το ZUS έχει µελετήσει 
τις επιπτώσεις τριών διαφορετικών σεναρίων. Με 
βάση το αισιόδοξο σενάριο, το χρηµατοδοτικό κενό 
θα είναι της τάξης των 50 δισ. Ζλότυ ετησίως κατά τα 
έτη 2017-2021. Με βάση το µετριοπαθές σενάριο, το 
κενό θα είναι της τάξης των 56-68 δισ. και µε βάση 
το απαισιόδοξο θα ανέλθει στα 76 δισ. το 2019 και 
στα 90 δισ. το 2021. Το 2021, ο οικονοµικά ενεργός 
πληθυσµός θα είναι µειωµένος κατά 600.000 σε 
σχέση µε σήµερα, ενώ ο αριθµός των πολιτών που 
θα έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας λόγω 
ηλικίας θα είναι αυξηµένος κατά 450.000. 
 
4. Ενέργεια 
 
Πολωνική πολιτική ενέργειας 
Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Rzeczpospolita, το 
γεγονός ότι η Πολωνία είναι τόσο ισχυρά 
προσανατολισµένη στην ηλεκτροπαραγωγή µε 
χρήση λιθάνθρακα αποδίδεται στην επικράτηση 
πολιτικών κινήτρων και κριτηρίων, αντί οικονοµικών 
κριτηρίων, κατά τη διαδικασία λήψης των σχετικών 
αποφάσεων. Αυτή την εποχή κατασκευάζονται στη 
χώρα εγκαταστάσεις παραγωγικής δυναµικότητας 
4.200 MW. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη 
δυναµικότητα στην Ευρώπη, αφού ανάλογα 

επενδυτικά σχέδια σε Γερµανία και Ολλανδία δεν 
ξεπερνούν τα 2.200 MW, καθώς οι επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στη ∆. Ευρώπη επικεντρώνονται 
στη δηµιουργία εργοστασίων συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας από αέριο και ατµό. 
Η συνολική δυναµικότητα αυτών των 
δυτικοευρωπαϊκών εγκαταστάσεων είναι της 
τάξης των  3.700 MW, έναντι 1800 MW στην Αν. 
Ευρώπη. Το ίδιο χάσµα παρατηρείται στην 
περίπτωση των υπεράκτιων µονάδων αιολικής 
ενέργειας και των µονάδων βιοµάζας.  
 
Σταθµός LNG Swinoujscie 
Η διοίκηση της εταιρείας Polskie LNG 
ανακοίνωσε ότι η πρώτη παράδοση φορτίου 
Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου για εµπορική 
χρήση στον νέο τερµατικό σταθµό 
επαναεριοποίησης του Swinoujscie των 
πολωνικών ακτών της Βαλτικής θα 
πραγµατοποιηθεί στις 16 Ιουλίου τ.έ.. Τα πρώτα 
φορτία, που δεν προορίζονται για εµπορική 
χρήση αλλά για τη δοκιµαστική λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, παραδόθηκαν από πλοία 
µεταφοράς LNG τον ∆εκέµβριο του 2015 και τον 
Φεβρουάριο τ.έ.. Ο σταθµός θα είναι έτοιµος για 
εµπορική χρήση κατά το β΄ εξάµηνο του 2016. Οι 
εγκαταστάσεις θα µπορούν να παραλαµβάνουν 5 
bcm φυσικού αερίου κατ’ έτος, δηλαδή το ένα 
τρίτο της συνολικής πολωνικής κατανάλωσης 
φυσικού αερίου. Οι παραδόσεις θα 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης 
εικοσαετούς διάρκειας µεταξύ της πολωνικής 
PGNiG και της Qatargas. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Αεροδρόµιο Rzeszow-Jasionka 
Το αεροδρόµιο Rzeszow-Jasionka (ΝΑ Πολωνία) 
πρόκειται να αποκτήσει νέο εµπορευµατικό 
σταθµό αξίας 30 εκ. Ζλότυ εντός του 2016. Οι 
κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν τον 
Απρίλιο τ.έ.. Ο σταθµός, εµβαδού 6.000 τ.µ., θα 
κατασκευαστεί από την Waimea Holding. Εντός 
του έτους προβλέπεται, επίσης, η δηµιουργία 
συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου πλησίον του 
αερολιµένα, τον οποίο χρησιµοποίησαν πέρυσι 
645.000 επιβάτες. 
 
LOT 
Η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT Polish 
Airlines ανακοίνωσε την εκ νέου δραστηριοποίησή 
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της στην Ελλάδα, µετά από έναν χρόνο απουσίας. 
Στις 2 Μαρτίου τ.έ. αποκαθίσταται το απευθείας 
δροµολόγιο Αθήνας-Βαρσοβίας, το οποίο είχε 
διακοπεί, µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά δροµολόγια, λόγω 
υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αναδιάρθρωσής της, που ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα. Η LOT θα εκτελεί αρχικά τέσσερις πτήσεις 
την εβδοµάδα και οι επιβάτες που θα ταξιδεύουν από 
την Αθήνα θα έχουν πρόσβαση στο παγκόσµιο δίκτυο 
της εταιρείας (µε έµφαση σε Ευρώπη, Β. Αµερική και 
Ασία). Τη θερινή σεζόν τα δροµολόγια θα εκτελούνται 
σε καθηµερινή βάση. Οι πτήσεις από την Αθήνα προς 
τη Βαρσοβία θα αναχωρούν στις 04:25 (άφιξη 06:15) 
και οι πτήσεις από τη Βαρσοβία προς την Αθήνα στις 
22:40 (άφιξη 02:25). Το πολωνικό ∆ηµόσιο παραµένει 
βασικός µέτοχος (68%) της LOT, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκονται συζητήσεις µε υποψήφιους επενδυτές, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας µερικής ή πλήρους 
ιδιωτικοποίησής της. [Το Βήµα, LOT, Capital] 
 
PLAY 
Σηµαντική διεύρυνση της πελατειακής βάσης και των 
συνδροµητών συµβολαίου, παράλληλα µε την άνοδο 
των λειτουργικών εσόδων και την αύξηση του EBITDA 
για το σύνολο του 2015, ανακοίνωσε η πολωνική 
εταιρεία Play, µέλος του Οµίλου Olympia, 
συµφερόντων Πάνου Γερµανού. Συγκεκριµένα, η 
εταιρεία παρουσίασε 22,1% αύξηση στα συνολικά 
λειτουργικά έσοδα (1,2 δισ. Ευρώ ή 5,3 δισ. Ζλότυ) 
και ανάπτυξη της συνολικής βάσης πελατών κατά 
15,2% σε σχέση µε το 2014 (14,15 εκ. συνδροµητές), 
ενώ το µερίδιο συνδροµητών συµβολαίου ανέβηκε στο 
50,0%, από 47,3% το δ΄ τρίµηνο του 2014. Επίσης, 
κατέγραψε 44% αύξηση του EBITDA σε σχέση µε το 
2014 (362 εκ. Ευρώ ή 1,5 δισ. Ζλότυ) αλλά 
και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 4G LTE που 
πλέον φτάνει 78,0% κάλυψη του πληθυσµού από τις 
31 ∆εκεµβρίου 2015. Το µερίδιο αγοράς της Play είναι 
της τάξης του 25,2%. [WBJ, Capital] 
 
PKO BP: Τραπεζικές συναλλαγές µε ιρανικές 
τράπεζες 
H κρατική τράπεζα PKO Bank Polski είναι η πρώτη 
πολωνική τράπεζα που γνωστοποίησε ότι διαθέτει την 
τεχνική δυνατότητα πραγµατοποίησης απευθείας 
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µε ιρανικές 
τράπεζες, διευκολύνοντας σηµαντικά τους εξαγωγείς 
που συναλλάσσονται µε επιχειρήσεις της χώρας της 
Μ. Ανατολής.  
 
 

WSE 
Η νέα ∆/νουσα Σύµβουλος του Χρηµατιστηρίου 
Βαρσοβίας (WSE), κα Malgorzata Zaleska, 
ανακοίνωσε (25/2) ότι πρόκειται να δώσει 
προτεραιότητα στη µείωση του κόστους του 
οργανισµού και στην προσέλκυση νέων 
επενδυτών, διευκρινίζοντας ότι στον αναθεωρηµένο 
σχεδιασµό της δεν περιλαµβάνονται συγχωνεύσεις 
ή εξαγορές. Το 2015, τα έσοδα του WSE ανήλθαν 
στα 327,9 εκ. Ζλότυ (+3,3%) και τα καθαρά κέρδη 
στα 123,7 εκ. Ζλότυ (+10,2%). Κατά το 2015 
εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην κύρια 
αγορά του χρηµατιστηρίου οι µετοχές 30 εταιρειών, 
13 εκ των οποίων µεταφέρθηκαν στην κύρια αγορά 
από την αγορά χαµηλής κεφαλαιοποίησης 
NewConnect. Στην αγορά οµολόγων Catalyst 
εκδόθηκαν 23 οµόλογα που δεν ανήκουν στο 
∆ηµόσιο, αξίας 5,1 δισ. Ζλότυ. Το µερίδιο των 
ξένων επενδυτών στον κύκλο εργασιών του 
χρηµατιστηρίου αυξήθηκε στο 52% (+3%), ενώ 
εκείνο των εγχώριων θεσµικών επενδυτών 
µειώθηκε στο 36% (-2%) και των 
ατοµικών/µεµονωµένων επενδυτών στο 12% (-1%). 
 
Πλουσιότεροι Πολωνοί 
Σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, η κατάταξη των 
πλουσιότερων Πολωνών έχει ως εξής: Sebastian 
και Dominika Kulczyk (κληρονόµοι του µεγιστάνα 
της ενέργειας Jan Kulczyk που απεβίωσε το 2015) 
µε περιουσία € 3,64 δισ., Zygmunt Solorz-Źak 
(ΜΜΕ) µε περιουσία € 2,26 δισ., Michał Sołowów 
(συσκευές µπάνιου) µε περιουσία € 2,16 δισ. και 
αδελφοί Jacek, Wojciech και Tomasz Furman 
(φαρµακευτικά) µε περιουσία αξίας € 369,2 εκ.. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


