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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Αξιολογήσεις S&P και Fitch
Στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησής της (1/7), η
Standard and Poor's (S&P) διατήρησε τη βαθµολογία
του πολωνικού αξιόχρεου στο BBB+, χωρίς να
µεταβάλει την εκτίµησή της περί «αρνητικών
προοπτικών». Σε σχετική ανακοίνωσή της, η S&P
επισηµαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει
προβληµατισµός αναφορικά µε τις θεσµικές αλλαγές
που προωθούνται από το κυβερνών κόµµα (PiS),
προσθέτοντας, πάντως, ότι οι ανάγκες εξωτερικής
χρηµατοδότησης δεν είναι πολύ µεγάλες και ότι
συνεχίζει να υπάρχει προοπτική µεγέθυνσης. Τον
Ιανουάριο τ.έ. η S&P υποβάθµισε την Πολωνία στο
ΒΒΒ+ (από Α-), κάνοντας λόγο για αρνητικές
προοπτικές, συνεπεία των πρώτων κινήσεων της
(νέας τότε) κυβέρνησης PiS. Οι επίµαχες
κυβερνητικές πρωτοβουλίες κρίθηκε ότι µειώνουν την
ανεξαρτησία και την ισχύ σηµαντικών θεσµών, όπως
για παράδειγµα στην περίπτωση του πολωνικού
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. ∆ύο εβδοµάδες µετά
από την τελευταία αξιολόγηση της S&P, και η Fitch
ανακοίνωσε (15/7) ότι δε µεταβάλλονται οι
προηγούµενες εκτιµήσεις της για την πολωνική
οικονοµία (Α- στη συναλλαγµατική ισοτιµία,
σταθερές προοπτικές). Η Fitch προβλέπει, µεταξύ
άλλων, ότι η αξία του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
θα ανέλθει στο 2,8% του ΑΕΠ φέτος και στο 3% το
2017, καθώς και ότι το ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά
3,2% φέτος και 3,3% το 2017, χάρις στην ιδιωτική
κατανάλωση που αναµένεται να ενισχυθεί από τη
χορήγηση του νέου βοηθήµατος τέκνων.
Προβλέψεις ∆ΝΤ
Στις πλέον πρόσφατες προβλέψεις του για την
πολωνική οικονοµία, το ∆ΝΤ κάνει λόγο για
µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,5% το 2016 και 3,7% το
2017. Επίσης, αναµένει δηµοσιονοµικό έλλειµµα της
τάξης του 2,8% του ΑΕΠ φέτος και 3,1% το 2017 και
(απο)πληθωρισµό -0,7% φέτος και 1,1% το 2017.
Πληθωρισµός
Τον Ιούνιο του 2016 ο αποπληθωρισµός
διαµορφώθηκε στο -0,8% κατά την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,4%
κατά τη Eurostat (HICP - Ε∆ΤΚ).
Λιανικές πωλήσεις
Τον Μάιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν
κατά 2,2% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική

υπηρεσία GUS και κατά 6,4% σύµφωνα µε την
Eurostat.
Βιοµηχανική παραγωγή
Τον Μάιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή
αυξήθηκε κατά 3,5% (σε σύγκριση µε τον Μάιο
του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική
υπηρεσία GUS και την Eurostat.
Επιτόκια δανεισµού
Στη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 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.
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 2,18 δισ.
Ζλότυ τον Μάιο του 2016, έναντι πλεονάσµατος
2,42 δισ. Ζλότυ τον Απρίλιο του 2016.
Πλεονασµατικά ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (4,5
δισ.) και αγαθών (0,6 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν
τα ισοζύγια πρωτογενών εισοδηµάτων (2,5 δισ.)
και δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών
µεταβιβάσεων (0,4 δισ.). Η αξία των µεν
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 3,5%,
ανερχόµενη στα 58,8 δισ., των δε εισαγωγών
κατά 6,3%, διαµορφούµενη στα 58,3 δισ. Ζλότυ.
[ΝΒΡ]
Εµπορικό ισοζύγιο Ιανουαρίου-Μαΐου
Κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, η
αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου
του διαστήµατος Ιανουαρίου-Μαΐου τ.έ. ανήλθε
στα 2,96 δισ. Ευρώ. Η αξία των µεν εξαγωγών
ανήλθε στα 73,5 δισ. (+1,2%), των δε εισαγωγών
στα 70,6 δισ. Ευρώ (αµετάβλητη).
ΑΞΕ 2015: προσωρινά στοιχεία
Σύµφωνα µε προσωρινά στατιστικά στοιχεία της
πολωνικής Κεντρικής Τράπεζας ΝΒΡ, το 2015
εισέρρευσαν στην Πολωνία Άµεσες Ξένες
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Επενδύσεις αξίας 28,2 δισ. Ζλότυ (€ 6,5 δισ.).
Σηµαντικότερες χώρες προέλευσης των κεφαλαίων
ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο (8,7 δισ. Ζλότυ), το
Λουξεµβούργο (7,1 δισ.) και η Κύπρος (4,2 δισ.). Το
ίδιο έτος, η αξία των πολωνικών ΑΞΕ στο εξωτερικό
(εκροή) ανήλθε στα 10,9 δισ. Ζλότυ (€ 2,5 δισ.).
Σηµαντικότεροι προορισµοί των πολωνικών
κεφαλαίων ήταν η Κύπρος (10,9 δισ. Ζλότυ), ο
Καναδάς (2,5 δισ.) και η Ολλανδία (2,3 δισ.).
Επιχειρήσεις αλλοδαπών συµφερόντων
Σύµφωνα µε την εταιρεία επιχειρηµατικής
πληροφόρησης COIG, κατά το α΄ εξάµηνο του 2016
ιδρύθηκαν στην Πολωνία περισσότερες από 3.500
νέες επιχειρήσεις αλλοδαπών συµφερόντων. Μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους εκτιµάται ότι αυτές θα
ξεπεράσουν τις 7.176 (+7%). Οι περισσότερες
διαδικασίες ίδρυσης (47,19%) καταγράφονται στην
Περιφέρεια Mazowieckie, στην οποία ανήκει η
πρωτεύουσα Βαρσοβία. Ακολουθούν οι περιφέρειες
Malopolskie (12,35%), στην οποία ανήκει η
Κρακοβία, και Dolnoslaskie (7,3%), στην οποία
ανήκει το Βρότσλαβ. Το 37% των επιχειρήσεων
αλλοδαπών συµφερόντων δραστηριοποιείται στον
τοµέα του εµπορίου, το 9,7% στον κατασκευαστικό
κλάδο, το 9,1% στην παροχή επαγγελµατικών
υπηρεσιών και το 8,1% στον κλάδο της
µεταποίησης.
Προβολή της Πολωνίας στο εξωτερικό
Η Πρωθυπουργός B. Szydlo ανακοίνωσε (13/7) τη
δηµιουργία ενός νέου θεσµού, του Polish National
Foundation (PNF), η αποστολή του οποίου θα
συνίσταται στην προβολή της Πολωνίας στο
εξωτερικό. Ο νέος θεσµός θα υποστηρίζεται από 17
µεγάλες δηµόσιες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τον
Υπουργό Θησαυροφυλακίου, Dawid Jackiewicz,
πρόκειται για την υλοποίηση της ιδέας των
∆ιευθυνόντων Συµβούλων ορισµένων εκ των
µεγαλυτέρων κρατικών επιχειρήσεων. Ο κ.
Jackiewicz παρατήρησε ότι η Πολωνία και οι
(δηµόσιες) επιχειρήσεις της έχουν ζηµιωθεί στο
παρελθόν από στερεότυπα και ανακριβείς
πληροφορίες, που µεταδίδονται µέσω διαφόρων
περιοδικών, οργανώσεων, οργανισµών, αρχών και
δηµοσίων προσώπων ανά την υφήλιο, και έχουν ως
αποτέλεσµα τη φθορά της επενδυτικής αξιοπιστίας
της χώρας και των εταιρειών της. Οι 17
προαναφερθείσες επιχειρήσεις θα χρηµατοδοτούν το
PNF µε περίπου 23 εκ. Ευρώ (100 εκ. Ζλότυ)
ετησίως. Μία από τις προτεραιότητες του νέου

ιδρύµατος θα είναι η «υπεράσπιση» της εικόνας
της εθνικής βιοµηχανίας άνθρακα, η οποία, κατά
την κυβέρνηση, κινδυνεύει από τα σχέδια και τη
στόχευση της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα. Συµπληρωµατικώς προς
τα παραπάνω, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Jan
Dziedziczak δήλωσε (14/7) ότι η κυβέρνηση θα
καταρτίσει σύντοµα – και πάντως το αργότερο
µέχρι το τέλος του έτους – σχέδιο µε τις
προτεραιότητες προβολής της εικόνας της χώρας.
Σχετικές διαβουλεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει στο
πλαίσιο ειδική διϋπουργικής οµάδας εργασίας
υπό τον Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Adam
Lipinski. Αυτή η οµάδα θα αντικαταστήσει το
Συµβούλιο Προώθησης της Πολωνίας, που
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών. Η οµάδα εργασίας θα κληθεί να
διαχειριστεί αντικείµενα που εντάσσονται σε
θεµατικές ενότητες όπως: brandname «Πολωνία»,
πληροφόρηση σχετικά µε την Πολωνία, προβολή
του πολωνικού πολιτισµού, προώθηση των
πολωνικών τροφίµων, ιστορική διπλωµατία και
πολιτική µνήµης, αξιοποίηση της Οµογένειας.
Πολωνική προεδρία V4: Οικονοµία
Την 1η Ιουλίου 2016 άρχισε η ετήσιας διάρκειας
πολωνική προεδρία του σχήµατος περιφερειακής
συνεργασίας της Οµάδας Visegrad (V4), στο
οποίο συµµετέχουν Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία
και Σλοβακία. Στις 14/7 έλαβε χώρα, στη
Βαρσοβία, συνάντηση εκπροσώπων των
Υπουργείων Οικονοµίας των τεσσάρων χωρών,
καθώς και αντίστοιχων αξιωµατούχων από τη
Βουλγαρία, την Κροατία, τη Ρουµανία και τη
Σλοβενία. Ο Πολωνός Υπουργός Οικονοµίας,
Mateusz
Morawiecki,
παρουσίασε
τις
προτεραιότητες της πολωνικής προεδρίας V4
στον τοµέα της οικονοµίας, εξηγώντας ότι θα
δοθεί έµφαση στην καινοτοµία, στην ανάπτυξη
των νεοφυών επιχειρήσεων, στην πολιτική
συνοχής και στην ενιαία αγορά.
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Επιπτώσεις προγράµµατος “PLN 500+”
Κατά τον Υπουργό Οικονοµικών, Pawel
Szalamacha, η κυβέρνηση αναµένει ότι το
πρόγραµµα χορήγησης βοηθήµατος τέκνων “'PLN
500+” θα έχει θετική επίδραση στην οικονοµία,
αφού µπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση
του ΑΕΠ κατά 0,5% το 2016, µέσω της ενίσχυσης
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της ζήτησης. Μέχρι στιγµής (13/7) έχουν εκταµιευτεί
περίπου 5 δισ. Ζλότυ προς 2,23 εκ. δικαιούχους. Η
υλοποίηση του προγράµµατος ξεκίνησε τον Απρίλιο
τ.έ..
Συνταξιοδοτικό
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki, γνωστοποίησε
(4/7) ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο
µεταρρύθµισης των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών
ταµείων (OFE), µέσω της µεταφοράς των πόρων
τους στον τρίτο πυλώνα του πολωνικού
ασφαλιστικού συστήµατος και στο εφεδρικό ταµείο
FRD (demographic reserve fund) την 01.01.2018.
Στις 2/7, ο αρχηγός του κυβερνώντος κόµµατος (PiS),
J. Kaczynski, αναφέρθηκε στην επιθυµία
αξιοποίησης των πόρων των OFE για την
υποστήριξη σηµαντικών οικονοµικών σχεδίων και
την ενίσχυση των αποταµιεύσεων των Πολωνών. Η
κυβέρνηση επιθυµεί να µεταφέρει το 75% του
ενεργητικού των OFE (103 δισ. Ζλότυ) στον πυλώνα
της εθελοντικής ιδιωτικής ασφάλισης (Individual
Retirement Accounts - IKE) και το υπόλοιπο 25% (35
δισ. Ζλότυ) στο FRD. Τη διαχείριση των πόρων του
τελευταίου σχεδιάζεται να αναλάβει το κρατικό
Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο.
Επιπτώσεις νέας φορολογίας τραπεζών
Σε σχετική έκθεσή της Αρχής Χρηµατοοικονοµικής
Εποπτείας (KNF) σηµειώνεται ότι οι µεγάλες
πολωνικές τράπεζες εκτιµούν ότι ο νέος τραπεζικός
φόρος, που τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα, δε θα έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στην καθηµερινή λειτουργία
τους. Ωστόσο, οι ίδιες τράπεζες εκτιµούν ότι
ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητά τους να
χορηγούν δάνεια µακροπρόθεσµα. Οι µικρότερες
τράπεζες θεωρούν ότι δε θα επηρεαστούν ή θα
επηρεαστούν πολύ λίγο από τη νέα φορολογία. Στα
τέλη Μαΐου τ.έ., οι εµπορικές τράπεζες της χώρας
είχαν στην κατοχή τους κρατικά οµόλογα αξίας 217,5
δισ. Ζλότυ (+33% σε σύγκριση µε τα τέλη
∆εκεµβρίου του 2016). Από τον Φεβρουάριο τ.έ.
(έναρξη ισχύος νέου φόρου), το ∆ηµόσιο έχει
εισπράξει 1,17 δισ. Ζλότυ από τη φορολογία των
εγχώριων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών.
Λιµένας Gdansk
Ο λιµένας του Gdansk, των πολωνικών ακτών της
Βαλτικής, πρόκειται να λάβει χρηµατοδότηση ύψους
€ 119 εκ. από την ΕΕ για την υλοποίηση έργων
αναβάθµισης των υποδοµών του και εκπόνησης

µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι
εργασίες αναβάθµισης των υποδοµών αφορούν
τον εκσυγχρονισµό των µόλων και των οδών
διέλευσης εντός του λιµανιού, καθώς και της
οδικής και σιδηροδροµικής σύνδεσης του
λιµανιού. Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα καλύψει
το 85% των απαιτούµενων δαπανών.
Αγορά αεροπορικών υπηρεσιών
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας
Rzeczpospolita, η πολωνική αγορά αεροπορικών
υπηρεσιών είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη
στην Ευρώπη. Στο α΄ εξάµηνο του 2016, τα
µεγαλύτερα πολωνικά αεροδρόµια είχαν κίνηση
15,8 εκ. επιβατών, δηλαδή αυξηµένη κατά 17,7%
σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα.
Στο ίδιο δηµοσίευµα υπογραµµίζεται η
αυξανόµενη
σηµασία
περιφερειακών
αεροδροµίων, όπως εκείνων της Κρακοβίας, του
Πόζναν και του Γκντανσκ, καθώς και ότι η
«έξοδος» του κρατικού αεροµεταφορέα LOT
οδήγησε σε ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης
στο αεροδρόµιο Chopin της Βαρσοβίας.
Αγορά φαρµακευτικών
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της PMR, η αξία της
εγχώριας αγοράς OTC (φαρµακεία, µη
συνταγογραφούµενα
και
συµπληρώµατα
διατροφής) αναµένεται να αυξηθεί κατά 8% το
2016. Τα στοιχεία του α΄ τριµήνου τ.έ. δείχνουν
σηµαντική αύξηση στο σκέλος των φαρµακείων.
Στο διάστηµα 2017-2021, η αγορά OTC
αναµένεται να συνεχίσει να µεγεθύνεται µε ρυθµό
4-6% κατ’ έτος.
4. Ενέργεια
Ενεργειακή συνεργασία Πολωνίας-ΗΠΑ
Μετά από τη συνάντηση των Προέδρων Πολωνίας
και ΗΠΑ, κ.κ. Duda και Obama, στις 8/7 στη
Βαρσοβία, ο Υπουργός παρά τω Προέδρω,
Krzysztof Szczerski, γνωστοποίησε ότι σηµαντικό
µέρος των συνοµιλιών αφιερώθηκε στον τοµέα της
ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Szczerski επεσήµανε
ότι οι δύο πλευρές εξέφρασαν επιφυλάξεις
αναφορικά µε το σχέδιο της δηµιουργίας του
αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream
2, το οποίο η Πολωνία θεωρεί ότι δεν αναβαθµίζει
την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, οι
κ.κ. Duda και Obama αντήλλαξαν απόψεις
σχετικά µε την πιθανή εµπορία καυσίµων
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(διαφόρων µορφών) µεταξύ τους, καθώς και σχετικά
µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα της
«πράσινης ενέργειας».
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
InPost Express
Η πολωνική εταιρεία Integer.pl πούλησε τη
θυγατρική της InPost Express (https://inpost.pl) στη
Logistics Venture, έναντι 110 εκ. Ζλότυ. Η Integer.pl
είναι η δεύτερη µεγαλύτερη επιχείρηση παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών στη χώρα.

της επιχείρησης, η βρετανική Burberry προτίθεται
να σταµατήσει να δραστηριοποιείται στην
πολωνική αγορά, κλείνοντας τα καταστήµατα που
διαθέτει σήµερα σε Βαρσοβία, Κατοβίτσε και
Πόζναν. Το δηµοσίευµα αποδίδει την απόφαση
στα αρνητικά αποτελέσµατα της εταιρείας
διεθνώς.

Alior Bank - Bank BPH
Η πολωνική τράπεζα Alior Bank (συµφερόντων
κρατικής ασφαλιστικής PZU) ανακοίνωσε ότι
υπέβαλε προσφορά για την απόκτηση του 66% των
µετοχών της Bank BPH (συµφερόντων GE Money
Bank), έναντι 31,18 Ζλότυ/µετοχή. Εάν ολοκληρωθεί
η συναλλαγή, η Alior θα γίνει η ένατη µεγαλύτερη
τράπεζα της χώρας. [Reuters]
UniCredit – Pekao - PZU
Η ιταλική τράπεζα UniCredit ανακοίνωσε (13/7) πως
µεταβίβασε σε θεσµικούς επενδυτές περίπου το 10%
των µετοχών της πολωνικής θυγατρικής της, Bank
Pekao, έναντι 3,3 δισ. Ζλότυ (€ 750 εκ). Πρόκειται
για µια συναλλαγή µε στόχο τη βελτίωση της
κεφαλαιακής θέσης της UniCredit. Πλέον, η UniCredit
κατέχει το 40,1% των µετοχών της Bank Pekao. Μια
ηµέρα νωρίτερα, ο Πολωνός Υπουργός Ανάπτυξης,
Mateusz Morawiecki, είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση
προτίθεται να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία
προκειµένου να ενισχύσει τη συµµετοχή των
πολωνικών κεφαλαίων στον εγχώριο τραπεζικό
κλάδο. Ο κ. Morawiecki επεσήµανε ότι η µεγαλύτερη
τράπεζα της χώρας, PKO BP (συµφερόντων
πολωνικού ∆ηµοσίου), δε δύναται να επενδύσει
στην Pekao, διότι αυτό θα οδηγούσε σε στρέβλωση
του ανταγωνισµού, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί κάποιος άλλος οργανισµός για την
υλοποίηση της επένδυσης. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της κρατικής ασφαλιστικής PZU δήλωσε σχετικά ότι
η εταιρεία του εξετάζει το ενδεχόµενο εξαγοράς τόσο
της Bank Pekao όσο και της Raiffeisen-Polbank,
θυγατρικής της αυστριακής Raiffeisen Bank
International (RBI).
Burberry
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του πολωνικού Harper’s
Bazaar, που επικαλείται σχετικές δηλώσεις στελεχών
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