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1. Οικονομικοί Δείκτες 
 
ΑΕΠ 
Το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 3,5% στο γ΄ τρίμηνο τ.έ. 
σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μετά 
από μεγέθυνση 3,3% στο β΄ τρίμηνο τ.έ.. [GUS] 
 
Πληθωρισμός 
Τον Οκτώβριο τ.έ. ο αποπληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο -0,6% κατά την Eurostat (HICP -  
ΕΔΤΚ) και στο -0,7% κατά την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS (CPI - ΔΤΚ). 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,6% τον 
Οκτώβριο τ.έ. από 9,7% τον Σεπτέμβριο τ.έ.. Στα τέλη 
Οκτωβρίου υπήρχαν 1.516.900 εγγεγραμμένοι 
άνεργοι. [GUS] 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Τον Οκτώβριο τ.έ. η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 2,4% σε σχέση με τον περυσινό Οκτώβριο. 
[GUS] 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Οκτώβριο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 0,8% σε σύγκριση με τον περυσινό Οκτώβριο. 
[GUS] 
 
Κρατικός Προϋπολογισμός 
Όπως γνωστοποίησε η Π/Θ Beata Szydlo (24/11), η 
νέα Κυβέρνηση (PiS) προτίθεται να αναθεωρήσει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016, ο οποίος 
καταρτίστηκε από την απελθούσα κυβέρνηση (PO, 
PSL), προκειμένου αυτός να γίνει συμβατός με τις 
προτεραιότητές της σε επίπεδο δημοσίων δαπανών 
και την ελαφρώς διαφοροποιημένη προσέγγισή της 
στο σκέλος των δημοσίων εσόδων.  
 
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εμπόριο – ΑΞΕ 
 
Συνεργασία Πολωνίας – Λ.Δ. Κίνας 
Η πολωνική Προεδρία της Δημοκρατίας διέψευσε 
(24/11) ανεπίσημες πληροφορίες που μετέδωσε το 
πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σύμφωνα με τις οποίες, 
κατά την επίσκεψη του Πολωνού ΠτΔ Andrzej Duda 
στην Κίνα (22-25/11), επρόκειτο να υπογραφεί 
πρωτόκολλο συνεργασίας Πολωνίας-Κίνας για την 
χρηματοδότηση και κατασκευή ενός εργοστασίου 
ατομικής ενέργειας στην Πολωνία. Μιλώντας σε 

οικονομικό συνέδριο στη Σαγκάη, ο Πρόεδρος 
Duda, που έλαβε επίσης μέρος στη σύνοδο 
κορυφής του σχήματος συνεργασίας «16+1» 
(Κίνας – Χωρών ΚΑ Ευρώπης), δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, ότι ο πολωνικός τομέας ενέργειας, που 
εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τον ρυπογόνο 
άνθρακα, θα εκσυγχρονιστεί και θα αξιοποιηθούν 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ο πρόεδρος του 
πολωνικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων 
PAIiIZ, Sławomir Majman, γνωστοποίησε ότι 
συνήφθησαν οκτώ συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ 
πολωνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, στους 
τομείς της εξαγωγής πολωνικών γαλακτοκομικών 
και άλλων τροφίμων και εξοπλισμού μεταλλείων, 
της πώλησης πολωνικών τροφίμων μέσω της 
μεγαλύτερης κινεζικής διαδικτυακής πλατφόρμας, 
της προώθησης πολωνικών προϊόντων στη Σαγκάη 
και της επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας μεταξύ παν/μίων και ερευνητικών 
κέντρων των δύο χωρών. Επιπλέον, ο Πολωνός 
ΠτΔ χαρακτήρισε το κινεζικό εγχείρημα “One Belt, 
One Road” – για την υποστήριξη του οποίου 
υπεγράφη μνημόνιο διμερούς συνεργασίας – ως 
μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα του, λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της τελευταίας, εξηγώντας ότι η 
απόφαση της Πολωνίας να αποτελέσει μέλος της 
AIIB συναρτάται με την πολωνική επιθυμία να 
αποτελέσει κόμβο του νέου «Δρόμου του Μεταξιού» 
και να αξιοποιηθούν οι λιμένες της Βαλτικής για τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων που προέρχονται 
από την Ασία. Πέραν αυτών, παρουσία του κ. 
Duda και του Κινέζου ομολόγου του Xi Jinping 
υπεγράφησαν τρία μνημόνια διμερούς 
συνεργασίας: μνημόνιο συνεργασίας (για τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών έργων και εξαγωγών) 
μεταξύ της πολωνικής αναπτυξιακής τράπεζας BGK 
και της κινεζικής ICBC, μνημόνιο συνεργασίας 
μεταξύ της ICBC και του πολωνικού οργανισμού 
προώθησης επενδύσεων PAIiIZ και μνημόνιο 
συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού. Τον κ. 
Duda συνόδευσαν στο ταξίδι του στην Κίνα οι 
Υφυπουργοί Οικονομίας και Εξωτερικών κυρίες 
Ilona Antoniszyn-Klik και Katarzyna Kacperczyk. 
[WBJ, PAP, Υπουργείο Οικονομίας] 
 
Εξέλιξη πολωνικών εξαγωγών 
Στο α΄ εξάμηνο τ.έ. η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών ήταν κατά 225% μεγαλύτερη σε 
σύγκριση με την αξία των φινλανδικών, κατά 69% 
μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αξία των 
ιρλανδικών και κατά 31% μεγαλύτερη σε σύγκριση 
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με την αξία των αυστριακών εξαγωγών. Πριν από 15 
έτη, οι πολωνικές εξαγωγές ήταν σημαντικά μικρότερες 
από τις ιρλανδικές (κατά 59%), τις αυστριακές (κατά 
53%) και τις φινλανδικές (κατά 31%). Τα τελευταία 15 
έτη η Πολωνία μείωσε σημαντικά την απόσταση που 
τη χώριζε από τη Γερμανία. Το 2000, ο όγκος των 
γερμανικών εξαγωγών ήταν 17 φορές μεγαλύτερος 
από των πολωνικών, ενώ στο α΄ εξάμηνο τ.έ. ήταν 
μόλις επτά φορές μεγαλύτερος. Η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών αντιστοιχεί σήμερα (στοιχεία 2014) στο 
46,8% του ΑΕΠ της χώρας, έναντι 27,2% το 2000. Το 
Υπ. Οικονομίας αναμένει για το 2015 αύξηση της 
αξίας των εξαγωγών κατά 6%, στα € 175,6 δισ. και 
των εισαγωγών κατά 4% στα € 175,1 δισ.. [Dziennik 
Gazeta Prawna, UNCTAD, WTO, GUS, Υπουργείο 
Οικονομίας]  
 
Εξαγωγές γαλακτοκομικών 
Στο α΄ οκτάμηνο τ.έ. οι εξαγωγές πολωνικών 
γαλακτοκομικών αυξήθηκαν, ανερχόμενες στα 1,99 
δισ. λίτρα ωμού γάλακτος, κυρίως χάρις στην 
αύξηση των εξαγωγών γάλακτος και κρέμας 
γάλακτος κατά 46%, την αύξηση των εξαγωγών 
φρέσκων τυριών κατά 33%, βουτύρου κατά 10% και 
παγωτών κατά 11%. Μείωση της τάξης του 11% 
παρατηρήθηκε στο σκέλος των τυριών μακράς 
ωρίμανσης και των επεξεργασμένων τυριών, λόγω 
σχετικής απαγόρευσης εισαγωγών που επιβλήθηκε 
από τη Ρωσία. [IERiGZ] 
 
ΕΤΕπ 
Τα μέλη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που επισκέφθηκε τη Βαρσοβία 
στις 30/11, είχαν συνομιλίες με Πολωνούς 
αξιωματούχους των Υπουργείων Εξωτερικών και 
Οικονομικών, σχετικά με τις δραστηριότητες του 
European Partnership Technical Assistance Trust 
Fund (EPTATF) στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν εκ νέου την 
επιθυμία να συνεχιστεί η συνεργασία τους για την 
ανάπτυξη της τοπικής ιδιωτικής επιχειρηματικότητας 
στις συγκεκριμένες χώρες. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Οικονομικές προτεραιότητες νέας κυβέρνησης 
Η κυβέρνηση (PiS) της Beata Szydlo (Π/Θ), που 
ορκίστηκε στις 16/11, προσανατολίζεται – σύμφωνα 
με το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος της 
πλειοψηφίας, τις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης και σχετικά δημοσιεύματα του εδώ 

Τύπου – στην υλοποίηση μιας σειράς 
παρεμβάσεων στην οικονομία της χώρας. Μεταξύ 
άλλων, έχουν γίνει προετοιμασίες για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως: 

- Διαμόρφωση ευνοϊκότερου επιχ. 
περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις:  
 μείωση του φορολογικού συντελεστή από 

το 19% στο 15% για εταιρείες με ετήσιο 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 1,2 εκ. 
Ζλότυ, 
 κίνητρα για επενδύσεις των ΜΜΕ στον 

τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, 
 ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή ΜΜΕ 

σε διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών,  
 μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για 

επιχειρήσεις που απασχολούν έως εννέα 
άτομα στα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους. 

- Αύξηση των κεφαλαίων που θα αξιοποιήσει 
για δημόσιες επενδύσεις η εταιρεία ειδικού 
σκοπού Polskie Inwestycje Rozwojowe από τα 
15 στα 40 δισ. Ζλότυ στο διάστημα 2015-
2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
μεγάλα έργα υποδομών, ενέργειας και 
προστασίας περιβάλλοντος. 

- Αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει τα της 
διοίκησης και εποπτείας των δημοσίων 
επιχειρήσεων, ειδικά στους τομείς στρατηγικής 
σημασίας (υποδομές, ενέργεια, μεταλλεύματα, 
τράπεζες, ασφάλειες). 

- Στον τομέα της ενέργειας, η κυβέρνηση 
ενδέχεται να επιδιώξει νέα διαπραγμάτευση 
του «πακέτου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και την ενέργεια» και να 
δώσει προτεραιότητα στην αποτελεσματική 
χρήση του άνθρακα ως βασική πηγή 
ενέργειας, στη διαφοροποίηση σε επίπεδο 
προμηθευτών, στον εκσυγχρονισμό των 
πολωνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, 
στις επενδύσεις σε νέες πηγές ενέργειας και 
στην αναδιάταξη των κλάδων ενέργειας και 
εξόρυξης άνθρακα.  

- Αύξηση του κατώτατου μισθού, περιορισμός 
της χρήσης των «ευέλικτων» συμβάσεων 
εργασίας, και υλοποίηση ενός Εθνικού 
Προγράμματος Απασχόλησης για τη 
δημιουργία 1,2 εκ. θέσεων εργασίας για 
πολίτες κάτω των 35 ετών. 

- Φορολόγηση μεγάλων καταστημάτων και 
τραπεζών αλλά και κατάργηση του λεγόμενου 
«φόρου χαλκού» που επιβαρύνει την 
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επιχείρηση KGHM και μείωση των φόρων που 
αφορούν τον κλάδο εξόρυξης άνθρακα. 

- Μη αύξηση της φορολογίας των αγροτών, 
επιβολή περιορισμών στην πώληση αγροτικής 
γης και εξασφάλιση των αγροτών μέσω 
ασφαλιστικών προγραμμάτων και 
αποζημιώσεων. 

 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 
Σύμφωνα με δηλώσεις (16/11) του επικεφαλής της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Henryk Kowalczyk και του 
Υπουργού Οικονομικών Paweł Szałamacha, οι 
σημερινές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την ένταξη 
της Πολωνίας στην Ευρωζώνη στο προσεχές μέλλον. 
Κατά τον κ. Kowalczyk, οι διαφορές που 
παρατηρούνται όσον αφορά την αγοραστική δύναμη 
Πολωνών και πολιτών κ-μ της Ευρωζώνης είναι 
μεγάλες και δεν θα επέτρεπαν την αποτελεσματική 
υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Κατά τον κ. 
Szałamacha, η Πολωνία δεν έχει λόγο να βιαστεί να 
ενταχθεί στην Ευρωζώνη, θέση που φαίνεται να 
υιοθετεί (πλέον) και ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τραπέζης (ΝΒΡ) Marek Belka. Τέλος, σε μια 
συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση, η Π/Θ Beata 
Szydlo απήλλαξε από τα καθήκοντά του τον 
Υφυπουργό Οικονομικών Artur Radziwill, ο οποίος 
είχε διοριστεί από την απελθούσα Π/Θ Ewa Kopacz 
ως αρμόδιος για την παρακολούθηση των 
διαδικασιών υιοθέτησης του Ευρώ. Ο διάδοχος του 
κ. Radziwill, κ. Leszek Skiba,  δεν θα έχει τη 
συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 
 
Στρατηγική Υπουργείου Ανάπτυξης 
Σύμφωνα με δηλώσεις του νέου Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης και Υπουργού Ανάπτυξης Mateusz 
Morawiecki (21 και 26/11), στόχος της κυβέρνησης 
είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του πολωνικού ΑΕΠ να 
ξεπεράσει το 4%, μέσω της αξιοποίησης των 
εργαλείων των επενδύσεων και των εξαγωγών. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση 
επενδύσεων που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη 
αξία και θα αφορούν την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων. Επίσης, θα υποστηριχθούν οι Πολωνοί 
εξαγωγείς αλλά και οι πολωνικές επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται για την εξαγορά ξένων επιχειρήσεων, 
ενώ θα ενθαρρυνθεί η ανάδειξη επιχειρήσεων 
«εθνικών πρωταθλητών» (national champions). Στο 
Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2016 έχει 
υιοθετηθεί πρόβλεψη για μεγέθυνση της τάξης του 
3,8%. Στο γ΄ τρίμηνο τ.έ., το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 
3,4%. Αναφορικά με το εγχώριο ενεργειακό μείγμα, ο 

κ. Morawiecki τάχθηκε κατά των «άμεσων και 
απότομων αλλαγών» ως προς την προοπτική 
απεξάρτησης της πολωνικής οικονομίας από τον 
άνθρακα (ανέρχεται σήμερα στο 90%). 
 
Νέο Υπουργείο Ναυτιλίας 
Στον Marek Gróbarczyk ανατέθηκε το 
χαρτοφυλάκιο της «θαλάσσιας οικονομίας και 
των εγχώριων υδάτινων οδών» (“Μaritime 
economy and inland waterways”) της νέας 
πολωνικής κυβέρνησης που ορκίστηκε στις 16/11. 
Προτεραιότητες του νέου υπουργείου θα είναι η 
βελτίωση των συνθηκών εκτέλεσης πλόων στους 
πλεύσιμους ποταμούς Wisla και Odra, η ανάπτυξη 
των υποδομών των λιμένων, καθώς και η 
ανασυγκρότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, του 
κλάδου της ναυτιλίας, του κλάδου αλιείας, της 
λιμενικής πολιτικής και του κλαδικού συστήματος 
κατάρτισης και εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η 
χώρα δεν έχει κυρώσει την “European Agreement 
on Main Inland Waterways of International 
Importance (AGN)” του 1996, η οποία θα 
διευκόλυνε την ανάληψη πρωτοβουλιών από 
πολωνικής πλευράς σχετικά με τον σχεδιασμό 
εθνικής στρατηγικής για τις υδάτινες οδούς. [PAP]  
 
Τραπεζικός τομέας 
Δεκατρείς πολωνικές τράπεζες έλαβαν μέρος στην 
τελευταία Άσκηση Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών EBA. Κατά την πολωνική αρχή 
χρηματοοικονομικής εποπτείας KNF, τα 
αποτελέσματα της άσκησης επιβεβαιώνουν τη 
σταθερότητα και την αξιοπιστία του εγχώριου 
τραπεζικού τομέα. Η άσκηση αφορούσε 105 
μεγάλες τράπεζες (αντιπροσωπεύουν το 70% της 
αξίας του κλάδου) 21 χωρών του ΕΟΧ. Στην 
περίπτωση της Πολωνίας ελέγχθηκαν τα στοιχεία 
της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας PKO Bank 
Polski και – με πρωτοβουλία της KNF – δώδεκα 
ακόμη τραπεζών που είχαν λάβει μέρος στην 
Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης 
Κατάστασης Κρίσης (stress test) του 2014. Οι 13 
πολωνικές τράπεζες που αξιολογήθηκαν 
αντιπροσωπεύουν το 81% της αξίας του κλάδου.  
 
Κατανάλωση βασικών τροφίμων 
Οι διατροφικές συνήθειες των Πολωνών έχουν 
μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία δεκαπέντε έτη. 
Μεταξύ άλλων, οι Πολωνοί καταναλώνουν πλέον 
λιγότερες πατάτες και αλεύρι αλλά πίνουν 
περισσότερο νερό και περισσότερους χυμούς 
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φρούτων. Συγκεκριμένα, την τελευταία 
δεκαπενταετία, η κατανάλωση πατάτας μειώθηκε 
κατά 50% και η κατανάλωση αλεύρων κατά 40%. 
Επίσης, η ζάχαρη παραχωρεί σταδιακά τη θέση της 
στα έτοιμα ζαχαρώδη προϊόντα αλλά και στο γάλα, 
τα γιαούρτια και σε άλλα γαλακτοκομικά. Οι 
πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού τριπλασιάστηκαν και 
αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, όπως και η 
κατανάλωση φρουτοχυμών. Αύξηση αναμένεται και 
στην κατανάλωση γάλακτος, κρεάτων και 
αλλαντικών. Μείωση παρατηρείται στην κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών. Οι αλλαγές αποδίδονται, 
κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των εισοδημάτων των 
νοικοκυριών και στην ενισχυόμενη τάση των 
γευμάτων εκτός σπιτιού. Παρ’ όλα αυτά, ενίσχυση 
παρατηρείται και στην τάση υγιεινής διατροφής, η 
οποία έχει ως συνέπεια την αυξημένη ζήτηση 
βιολογικών προϊόντων. [BGŻ BNP Paribas] 
 
Αυτοαπασχολούμενοι 
2.994.300 αυτοαπασχολούμενοι δραστηριοποι-
ούνται σήμερα στην πολωνική οικονομία. Μόνο τον 
μήνα Οκτώβριο τ.έ., δημιουργήθηκαν 24.000 
επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, ενώ 18.500 
έκλεισαν. [Puls Biznesu] 
 
Επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας & νανοτεχνολογίας 
Το 2014 λειτουργούσαν στην Πολωνία 126 
επιχειρήσεις του κλάδου βιοτεχνολογίας και 66 
επιχειρήσεις του κλάδου νανοτεχνολογίας. Από τις 
126 επιχειρήσεις του κλάδου βιοτεχνολογίας, 69 
απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 35 
απασχολούσαν από 50 έως 248 εργαζόμενους και 22 
απασχολούσαν περισσότερους από 250 
εργαζόμενους. Το 2014, οι δαπάνες στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας ανήλθαν στα 808,4 εκ. Ζλότυ και οι 
δαπάνες στον τομέα της νανοτεχνολογίας στα 471,7 
εκ. Ζλότυ. [GUS] 
 
Αδήλωτη εργασία 
Περίπου 9% του εργατικού δυναμικού, ήτοι σχεδόν 2 
εκ. Πολωνοί απασχολούνται σε καθεστώς αδήλωτης 
εργασίας. Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα με 
τίτλο "Shadow Economies in the Baltic Sea Region 
2015" του Lithuanian Free market Institute. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για «μερικώς 
αδήλωτη εργασία», καθώς μέρος της αμοιβής του 
εργαζομένου (συνήθως ο κατώτατος μισθός) 
καταβάλλεται νομίμως και φανερά, ενώ η υπόλοιπη 
αμοιβή καταβάλλεται στα κρυφά, χωρίς να υπόκειται 
σε φορολογία. Σε άλλες περιπτώσεις, ο εργαζόμενος 

εμφανίζεται να απασχολείται μερικώς (τετράωρο) 
ενώ στην πραγματικότητα έχει πλήρες ωράριο 
(οκτάωρο). [Rzeczpospolita] 
 
4. Ενέργεια 
 
Σταθμός LNG Świnoujście 
Στις 20/11 απέπλευσε το πρώτο δεξαμενόπλοιο 
μεταφοράς LNG από τον λιμένα Ras Laffan του 
Κατάρ με προορισμό τον τερματικό σταθμό 
επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου του Świnoujście στις πολωνικές ακτές της 
Βαλτικής, που παραδόθηκε τις προηγούμενες 
εβδομάδες. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στον 
προορισμό του στις 11/12. Οι καταρινοί 
προμηθευτές (Qatargas) πρόκειται παραδώσουν 
στην πολωνική πλευρά περισσότερα από 
200.000 κ.μ. καυσίμου. [PAP]  
 
Ατομική ενέργεια 
Μεγάλες κοινοπραξίες από πέντε χώρες πρόκειται 
να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για την 
ανάθεση της κατασκευής του πρώτου σταθμού 
παραγωγής ατομικής ενέργειας στην Πολωνία. 
Πρόκειται για την αμερικανική Westinghouse, την 
ιαπωνική GE Hitachi, την καναδική SNC-Lavalin 
Nuclear (της ανήκει η Candu), τις γαλλικές Areva 
και EDF και τη νοτιοκορεάτικη KEPCO.  Ο 
διαγωνισμός πρέπει να προκηρυχθεί από την 
PGE EJ1 έως το τέλος του 2015. Ο ανάδοχος που 
θα επιλεγεί θα παράσχει την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία και θα προτείνει πηγές 
χρηματοδότησης του έργου, προϋπολογισμού 40-
60 δισ. Ζλότυ. Το 2019 η πολωνική Κυβέρνηση 
θα κληθεί να λάβει την οριστική απόφασή της 
σχετικά με την έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών, με προοπτική λειτουργίας του σταθμού 
το 2024. [Puls Biznesu] 
 
Απόβλητα 
Το 2014, ο μέσος Πολωνός παρήγαγε 268 κιλά 
στερεών αποβλήτων, έναντι μ.ό. 481 κιλών/άτομο 
στην ΕΕ. Συνολικά, το 2014 η Πολωνία παρήγαγε 
142 εκ. τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων 
μόλις 7% αντιστοιχούσε στα οικιακά 
απορρίμματα. Κύριες πηγές παραγωγής 
απορριμμάτων-αποβλήτων ήταν ο κλάδος 
εξόρυξης μεταλλευμάτων (53%), οι μεταποιητικές 
βιομηχανίες (22%) και ο κλάδος παραγωγής 
ενέργειας (17%). Το 21% του συνόλου των 
παραχθέντων αποβλήτων ανακυκλώθηκε από 
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τους ίδιους τους παραγωγούς, ενώ το 57% 
παραδόθηκε σε άλλους φορείς προς διαχείριση. 
[GUS] 
 
5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Intracom Telecom - Xentia 
H Intracom Telecom ανακοίνωσε τη σύναψη 
συμφωνίας συνεργασίας με την πολωνική Xentia, 
εταιρεία παροχής ασύρματων λύσεων και 
ευρυζωνικών δικτύων για συστήματα επίβλεψης. 
Η συμφωνία αφορά την προμήθεια της πλατφόρμας 
OmniBAS™ στη Μητροπολιτική Αστυνομία της 
Βαρσοβίας. Συγκεκριμένα, η Xentia θα προμηθεύσει 
τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Βαρσοβίας με 
ασύρματα προϊόντα της Intracom Telecom για την 
υλοποίηση του έργου επέκτασης του δικτύου 
αποκλειστικής μετάδοσης δεδομένων και κλήσεων 
εκτάκτου ανάγκης μεταξύ Αστυνομίας και 
Πυροσβεστικού Σώματος. Εκτός της Βαρσοβίας, η 
Xentia έχει ήδη κερδίσει αντίστοιχους δημόσιους 
διαγωνισμούς στο Poznan, την Κρακοβία, το 
Szczecin και τo Rzeszów. Σε όλες τις περιφέρειες θα 
εγκατασταθεί η πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου 
uniMS της Intracom Telecom. Τα έργα αναμένεται να 
ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2017. [Capital] 
 
Whirlpool 
Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής λευκών 
(οικιακών) συσκευών Whirlpool θα επενδύσει 235 εκ. 
Ευρώ, μέχρι το 2018, για την αναβάθμιση 
εργοστασίων της στην Πολωνία που απέκτησε από 
την Indesit, καθώς και για την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων E&A της επιχείρησης στην 
Πολωνία. Το εργοστάσιο της Whirlpool στο Wroclaw 
θα γίνει το μεγαλύτερο εργοστάσιο κατασκευής 
ψυγείων του ομίλου, στο Lodz θα λειτουργήσει 
μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής κουζινών, ενώ στο 
εργοστάσιο του Radomsko θα παράγονται 
πλυντήρια ρούχων και πιάτων. 
 
Ryanair 
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η 
ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Ryanair αποτελεί τον 
μεγαλύτερο αερομεταφορέα στην Πολωνία, με 
μερίδιο αγοράς 31,1%. Στο α΄ εξάμηνο τ.έ., η εταιρεία 
μετέφερε 3,89 εκ. επιβάτες, έναντι 2,62 εκ. επιβατών 
του εθνικού αερομεταφορέα LOT (μερίδιο αγοράς 
21%). Τρίτη είναι η ουγγρική αεροπορική εταιρεία 
χαμηλού κόστους Wizz Air (2,61 εκ. επιβάτες και 

μερίδιο 20,86%), τέταρτη η Lufthansa και πέμπτη 
η νορβηγική Norwegian Air Shuttle. 
 
Douglas 
Η γερμανικών συμφερόντων αλυσίδα 
καταστημάτων πώλησης καλλυντικών Douglas 
άνοιξε το 2015 επτά νέα καταστήματα στην 
Πολωνία, τα οποία προστέθηκαν στο δίκτυο των 
115 καταστημάτων που διαθέτει διεθνώς. Έτσι, η 
Douglas διαθέτει πλέον 61 καταστήματα στην 
πολωνική επικράτεια, ενώ στοχεύει στην 
ενίσχυση της παρουσίας της στα αστικά κέντρα 
μεσαίου μεγέθους. 
 
Συνεταιριστική τράπεζα SK Bank 
Με απόφαση της πολωνικής αρχής 
χρηματοοικονομικής εποπτείας KNF ανεστάλησαν 
οι εργασίες της συνεταιριστικής τράπεζας SK 
Bank, που εδρεύει στο Wolomin κοντά στη 
Βαρσοβία. Η τράπεζα οδηγήθηκε σε πτώχευση σε 
συνέχεια σημαντικής αύξησης του ποσοστού των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων στο δανειακό της 
χαρτοφυλάκιο. Η KNF είχε καλέσει πιθανώς 
ενδιαφερόμενες τράπεζες να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης εξαγοράς της 
προβληματικής τράπεζας έως τις 19/11 τ.έ.. Δύο 
τράπεζες που εξέτασαν το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής τους στην αναδιάρθρωση της SK 
Bank (με περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,09 δισ. 
Ζλότυ, δάνεια αξίας 2,89 δισ. Ζλότυ, «κόκκινα 
δάνεια» 1,34 δισ. Ζλότυ και καταθέσεις ύψους 2,2 
δισ. Ζλότυ) δεν υπέβαλαν τελικώς προσφορές-
προτάσεις. Έτσι, το ταμείο τραπεζικών 
εγγυήσεων BFG θα κληθεί να αποζημιώσει τους 
καταθέτες της SK BANK (καταθέσεις εγγυημένες 
έως 100.000 Ευρώ). Καθώς το ταμείο εγγυήσεων 
χρηματοδοτείται και από τα ίδια τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, οι 
προϋπολογισμοί των πολωνικών τραπεζών 
(κυρίως των μεγαλύτερων, όπως η PKO BP και η 
Bank Pekao) θα επιβαρυνθούν με 2,04 δισ. Ζλότυ 
συνολικά, καθώς οι τράπεζες καλούνται να 
καταβάλουν άμεσα στο BFG το εν λόγω ποσό, 
μολονότι δεν συνδέονταν με την SK Bank. 
 
GROUPON 
Η Groupon, που δραστηριοποιείται στην Πολωνία 
από το 2010, σχεδιάζει να δημιουργήσει στη 
Βαρσοβία κέντρο εξυπηρέτησης δέκα 
διαφορετικών αγορών. Στο εν λόγω κέντρο θα 
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απασχολούνται 500 εργαζόμενοι. [Rzeczpospolita] 
 
Προμήθεια στρατιωτικών ελικοπτέρων – Airbus 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Κάτω 
Βουλής (Sejm) δήλωσε (25/11) ότι η νέα 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία (PiS) προτίθεται να 
προχωρήσει στην ακύρωση πρόσφατου 
διαγωνισμού προμήθειας στρατιωτικών 
ελικοπτέρων, στο πλαίσιο του οποίου επελέγησαν τα 
ελικόπτερα Eurocopter Caracal EC725, και στη 
διενέργεια νέου διαγωνισμού με το ίδιο αντικείμενο. 
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Άμυνας κατέληξε, 
τον Απρίλιο τ.έ., στην απόφαση αγοράς 70 
στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Eurocopter 
Caracal EC725 (της Airbus), απορρίπτοντας τις 
προσφορές των Sikorsky (Black Hawk S-70i) και 
AgustaWestland (AW149). Η αξία της προμήθειας 
ανέρχεται στα 2 δισ. Ευρώ. Η Πολωνία πρόκειται να 
δαπανήσει 130 δισ. Ζλότυ (€ 32,5 δισ.) για τον 
εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της στο 
διάστημα 2013-2022. 
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