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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Εαρινές οικ. προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής  
Στις 3/5 τ.έ. δηµοσιεύθηκαν οι Εαρινές Οικονοµικές 
Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Πολωνία. Σύµφωνα µε αυτές, το ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί 
κατά 3,7% το 2016 και 3,6% το 2017, µετά από 
µεγέθυνση 3,5% το 2015. Η διατήρηση των εν λόγω 
ρυθµών µεγέθυνσης οφείλεται πρωτίστως στην 
ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αναµένεται να 
ενισχυθεί από τη χορήγηση του νέου βοηθήµατος 
τέκνων στις πολωνικές οικογένειες. Το ποσοστό 
ανεργίας – υπολογιζόµενο µε τη µεθοδολογία της 
Eurostat – θα µειωθεί στο 6,8% φέτος και στο 6,3% 
το 2017, από 7,5% το 2015.  Το έλλειµµα της Γενικής 
Κυβέρνησης θα διαµορφωθεί στο 2,6% του ΑΕΠ 
φέτος και θα ανέλθει στο 3,1% το 2017, από 2,6% το 
2015. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα 
διαµορφωθεί στο 52,0% του ΑΕΠ φέτος και στο 
52,7% το 2017, από 51,3% το 2015. Ο πληθωρισµός 
θα διαµορφωθεί στο 0,0% φέτος και στο 1,6% το 
2017, από αποπληθωρισµό -0,7% το 2015. Η αξία 
του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών θα ανέλθει στο 0,3% του ΑΕΠ το 2016 
και στο 0,9% το 2017, από πλεόνασµα 0,1% το 
2015. Αρνητική ενδέχεται να είναι η επίδραση, στην 
οικονοµική δραστηριότητα, της συνεχιζόµενης 
συνταγµατικής κρίσης και συγκεκριµένων 
σχεδιαζόµενων µέτρων κυβερνητικής πολιτικής 
(µείωση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, 
υποχρεωτική µετατροπή ενυπόθηκων δανείων ξένου 
νοµίσµατος σε δάνεια Ζλότυ, αύξηση 
αφορολογήτου). Οι ιδιωτικές επενδύσεις αναµένεται 
να κινηθούν ανοδικά, εκτός εάν υπάρξει αβεβαιότητα 
σχετικά µε τον προσανατολισµό της οικονοµικής 
πολιτικής της κυβέρνησης. Το πολωνικό Υπουργείο 
Οικονοµικών σχολίασε ότι οι προβλέψεις της 
Επιτροπής αποδεικνύουν ότι τα θεµέλια της 
οικονοµίας αξιολογούνται θετικά, προσθέτοντας ότι 
ενδεχόµενο δηµοσιονοµικό κενό, που θα οδηγούσε 
σε αύξηση του ελλείµµατος πάνω από το 3% του 
ΑΕΠ, µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω της αύξησης 
των φορολογικών εσόδων. 
 
Έλλειµµα και Χρέος 
Η αξία του Ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης 
ανήλθε το 2015 στα 44,66 δισ. Ζλότυ, ήτοι στο 2,6% 
του ΑΕΠ, από 3,3% το 2014. Η αξία του Χρέους της 
Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2015 στα 917,77 δισ. 
Ζλότυ, ήτοι στο 51,3% του ΑΕΠ, από 50,5% το 2014. 
[GUS] 

 
Πληθωρισµός 
Τον Απρίλιο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -1,1% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ).  
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Μάρτιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 0,5% (σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 
του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Μάρτιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 0,8% σύµφωνα µε την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Μαρτίου 2016 
ήταν 10,0% (από 10,3% τον προηγούµενο µήνα) 
κατά την πολωνική GUS και 6,8% (από 6,8%) 
κατά την Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Εµπορικό ισοζύγιο 
Η αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού 
ισοζυγίου του διαστήµατος Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2016 ανήλθε στα € 1,3 δισ.. Η αξία 
των εξαγωγών ανήλθε στα € 28,29 δισ. (+3,0%) 
και η αξία των εισαγωγών στα € 26,97 δισ. 
(+2,1%). [GUS] 
 
Εξαγωγές βόειου κρέατος 
Οι εξαγωγές βόειου κρέατος είναι πιθανό να 
αυξηθούν φέτος, λόγω και της ανταγωνιστικής 
τιµής πώλησης του συγκεκριµένου πολωνικού 
προϊόντος. Η αύξηση αναµένεται να είναι της 
τάξης του 5% σε σύγκριση µε το 2015, έτσι ώστε 
η εξαγόµενη ποσότητα να ανέλθει φέτος στους 
460.000 τόνους. Ευεργετικά αναµένεται να 
επιδράσει η αύξηση της κατανάλωσης βόειου 
κρέατος στις χώρες της ΕΕ και η καλύτερη 
δικτύωση των Πολωνών εξαγωγέων µε αγοραστές 
σε Τουρκία και Ιαπωνία. Σηµειώνεται ότι το 2015 
εξήχθησαν 437.000 τόνοι (+15%). Κυριότεροι 
εξαγωγικοί προορισµοί είναι η Τουρκία, οι χώρες 
των Βαλκανίων και ορισµένες χώρες της Μ. 
Ανατολής και της Ασίας (Ισραήλ, Χονγκ Κονγκ, 
Τουρκµενιστάν, Ιαπωνία, Βιετνάµ). Ο αρµόδιος 
κλαδικός φορέας υλοποίησε πρόσφατα ειδικό 
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συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα προβολής του 
πολωνικού βόειου κρέατος στην ιαπωνική αγορά, 
όπου  συνεχίζει να απαγορεύεται η εισαγωγή 
ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος (µετά από την 
εµφάνιση κρουσµάτων γρίπης των χοίρων το 2014), 
η οποία ενδιαφέρει επίσης την Πολωνία. Το ίδιο 
πρόγραµµα προβολής υλοποιείται στην καναδική 
αγορά. [ARR]  
 
Ανταγωνιστικότητα Πολωνίας 
Μελέτη της Deloitte και του Αµερικανικού Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας (2016 Global Manufacturing 
Competitiveness Index) κατατάσσει την Πολωνία 15η 
διεθνώς, 5η στην Ευρώπη και 1η στην ΚΑ Ευρώπη 
ως προς την ανταγωνιστικότητά της στον τοµέα της 
µεταποίησης. Σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της χώρας 
αποτελεί η σχετικά εύκολη πρόσβαση των 
επιχειρήσεων σε καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. 
 
Μεταναστευτικά εµβάσµατα  
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ, 
οι Πολωνοί που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό 
έστειλαν στη χώρα τους µεταναστευτικά εµβάσµατα 
αξίας 16 δισ. Ζλότυ, δηλαδή περίπου € 3,7 δισ., το 
2015. Από αυτά, 5,7 δισ. Ζλότυ προήλθαν από τη 
Γερµανία, 4,5 δισ. Ζλότυ από το Ηνωµένο Βασίλειο, 
1 δισ. από την Ολλανδία και 762 εκ. Ζλότυ από την 
Ιρλανδία. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 2,3 
εκ. Πολωνοί οικονοµικοί µετανάστες, πολλοί από 
τους οποίους εγκαταστάθηκαν σε κράτη-µέλη της ΕΕ 
µετά από την ένταξη της Πολωνίας στην ΕΕ το 2004.  
 
4η Υπουργ. Συνάντηση «Φίλων Βιοµηχανίας» 
Στις 22/4 έλαβε χώρα, στη Βαρσοβία, η 4η 
Υπουργική Συνάντηση της Οµάδος των «Φίλων της 
Βιοµηχανίας». Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε 
συνέχεια πρόσκλησης που απηύθυνε ο 
Αντιπρόεδρος της πολωνικής Κυβέρνησης και 
Υπουργός Ανάπτυξης Mateusz Morawiecki. Στην 
πρόσκληση ανταποκρίθηκαν ο Επίτροπος Ψηφιακής 
Οικονοµίας & Κοινωνίας Günther Oettinger, ο 
Γερµανός Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονοµίας 
& Ενέργειας Sigmar Gabriel, ο Γάλλος Υπουργός 
Οικονοµίας, Βιοµηχανίας & Ψηφιακών Υποθέσεων 
Emmanuel Macron και εκπρόσωποι των 
κυβερνήσεων του Ην. Βασιλείου, του 
Λουξεµβούργου, του Βελγίου, της Κροατίας, της 
Τσεχίας, της Ισπανίας, της Ρουµανίας, της Λετονίας, 
της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της 
Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της 
Ολλανδίας, της Μάλτας και της Ουγγαρίας. Οι 

συµµετασχόντες συµφώνησαν ότι η Ευρώπη 
χρειάζεται να ενισχύσει τη βιοµηχανία της και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της, καθώς και 
ότι κρίνεται σκόπιµη η συνέχιση των 
προσπαθειών για τη δηµιουργία συνθηκών 
δίκαιου ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές. Η 
Συνάντηση ολοκληρώθηκε µε την υιοθέτηση 
σχετικής διακήρυξης από τους εκπροσώπους 
δεκαέξι κρατών (βλ. 
www.mr.gov.pl/media/18902/Joint_Warsaw_Decla
ration.pdf).  
 
Συµφωνία των Παρισίων (Κλιµατική Αλλαγή)  
Στη διάρκεια επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η 
Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Beata Szydlo, 
υπέγραψε (22/4) το κείµενο της Συµφωνίας των 
Παρισίων για την αντιµετώπιση της Κλιµατικής 
Αλλαγής, που επετεύχθη στα τέλη του 2015. Στο 
πλαίσιο οµιλίας της στην έδρα των Ηνωµένων 
Εθνών, η κα Szydlo τάχθηκε υπέρ της λήψης 
µέτρων για την αντιµετώπιση της σηµαντικής 
απειλής που συνιστά η κλιµατική αλλαγή, 
τονίζοντας ότι η συµφωνία ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες της χώρας της. 
 
Εγκαίνια αντιπροσωπείας γερµανικού 
κρατιδίου 
Το πολυπληθέστερο γερµανικό οµόσπονδο 
κρατίδιο, αυτό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, 
εγκαινίασε στις 28/4 αντιπροσωπεία του 
(συγκεκριµένα του οργανισµού προσέλκυσης 
επενδύσεων NRW.INVEST GmbH) στη 
Βαρσοβία, µε στόχο την προσέλκυση Πολωνών 
επενδυτών. Το ίδιο κρατίδιο διαθέτει Γραφείο 
Αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες (ΕΕ), ενώ η 
Αντιπροσωπεία της NRW.INVEST GmbH στη 
Βαρσοβία είναι η πρώτη που δηµιουργείται σε 
άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ (υπάρχει ήδη 
παρουσία σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Ν. 
Κορέα, Ρωσία και Τουρκία), γεγονός ενδεικτικό 
της σηµασίας που αποδίδεται στην Πολωνία και 
την οικονοµία της, όπως υπογράµµισαν Γερµανοί 
και Πολωνοί Αξιωµατούχοι κατά την τελετή των 
εγκαινίων. Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 
δραστηριοποιούνται ήδη περίπου 300 
επιχειρήσεις πολωνικών συµφερόντων (π.χ. 
Inglot, Amica International, Forte Moebel, Meyra, 
Sanplast), απασχολούσες περισσότερους από 
3.000 εργαζόµενους. 
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3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε (14/4) ότι 
ιδρύθηκε το εξαγγελθέν Πολωνικό Αναπτυξιακό 
Ταµείο (PFR), στη βάση του υφιστάµενου νοµικού 
προσώπου «Πολωνικές Αναπτυξιακές Επενδύσεις» 
PIR (www.pir.pl). Πρόκειται για το πρώτο βήµα στην 
πορεία συνένωσης των δυνάµεων των κυριότερων 
οργανισµών που θα κληθούν να συµβάλλουν στην 
υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της 
κυβέρνησης. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να 
συνεργαστούν στενότερα υπό την εποπτεία του PFR 
οι ακόλουθοι, σήµερα διακριτοί, οργανισµοί: PARP 
(www.parp.gov.pl), ARP (www.arp.pl), PAIiIZ 
(www.paiz.gov.pl), KUKE (www.kuke.com.pl) και 
BGK (www.bgk.pl). Το PFR αναµένεται να 
δραστηριοποιηθεί κατά προτεραιότητα στους τοµείς 
των επενδύσεων, των υποδοµών, των εξαγωγών και 
γενικότερα της εξωστρέφειας, της καινοτοµίας και 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η στρατηγική του 
νέου οργανισµού θα έχει καταρτιστεί µέχρι τον Ιούνιο 
του 2016. 
 
Κλάδος κατασκευών 
Το σκέλος του κλάδου κατασκευών που αφορά την 
κατασκευή κτηρίων που δεν προορίζονται για 
κατοικία αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3-4% 
ετησίως στο διάστηµα 2016-2017, αναµένεται όµως 
να σταµατήσει να αναπτύσσεται το 2018. Κατά τα 
έτη 2016-2021, οι επενδύσεις σε κτήρια 
βιοµηχανικής και αποθηκευτικής χρήσης θα 
ανέλθουν στα 11,9 δισ. Ζλότυ (+32% από την 
περίοδο 2010-2015), οι επενδύσεις σε κτήρια 
λιανεµπορίου και παροχής υπηρεσιών θα ανέλθουν 
στα 6,1 δισ. Ζλότυ (-3%), οι επενδύσεις σε κτήρια 
δηµόσιας χρήσης θα ανέλθουν στα 5,3 δισ. Ζλότυ (-
17%) και οι επενδύσεις σε κτήρια γραφείων θα 
ανέλθουν στα 4,4 δισ. Ζλότυ (+29%). Ο 
κατασκευαστικός κλάδος στο σύνολό του 
µεγεθύνθηκε κατά 4,5% το 2015 και είχε αξία που 
ανήλθε 182 δισ. Ζλότυ. 
 
Φορολογία επιχειρήσεων λιανεµπορίου 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών Wieslaw Janczyk 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαιρέσει το 
ηλεκτρονικό / διαδικτυακό εµπόριο από την 
προωθούµενη φορολογία των επιχειρήσεων 
λιανεµπορίου. Το σχετικό νοµοσχέδιο αναµένεται να 
κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς ψήφιση το αργότερο 
το α΄ δεκαήµερο Μαΐου τ.έ.. 

Μέτρα περιορισµού Αφρικ. Πανώλης των 
Χοίρων 
Οι πολωνικές αρχές έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν 
µέτρα περιορισµού της Αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων (ASF) στην περιοχή των συνόρων της 
χώρας µε τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. 
Μέχρι στιγµής, έχουν θανατωθεί 320 αγριόχοιροι. 
Συνολικά πρόκειται να θανατωθούν 7.000 κατά το 
τρέχον έτος και 40.000 σε βάθος χρόνου. Με τη 
µείωση του πληθυσµού των αγριόχοιρων 
εκτιµάται ότι θα µειωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης της 
νόσου. Μέχρι στιγµής έχουν εντοπιστεί στη χώρα 
90 κρούσµατα ASF σε αγριόχοιρους και αρκετά 
κρούσµατα σε οικόσιτους χοίρους. Ο ιός δε 
θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο, είναι 
όµως θανατηφόρος για τους οικόσιτους και 
άγριους χοίρους.  
 
Χρήση πιστωτικών καρτών 
Ένας στους επτά Πολωνούς είναι κάτοχος 
πιστωτικής κάρτας, µε µέσο πιστωτικό όριο κοντά 
στον µέσο ακαθάριστο µηνιαίο µισθό. Ο αριθµός 
των νέων πιστωτικών καρτών που εκδίδεται 
βαίνει µειούµενος, καθώς τον Φεβρουάριο του 
2016 εκδόθηκαν 84.300 κάρτες (-4,7%) 
αθροιστικού πιστωτικού ορίου 388 εκ. Ζλότυ. Στο 
πρώτο δίµηνο του έτους εκδόθηκαν 160.800 
κάρτες, αθροιστικού πιστωτικού ορίου 742 εκ. 
Ζλότυ. Τον Φεβρουάριο τ.έ., το µέσο πιστωτικό 
όριο ανά κάρτα ήταν 4.609 Ζλότυ. Οι κάρτες µε 
πιστωτικό όριο µέχρι 4.000 Ζλότυ αποτελούν το 
62% του συνόλου των ενεργών καρτών στη χώρα. 
[ΒΙΚ] 
 
Η πλειοψηφία των Πολωνών κατά της 
παροχής βοήθειας στους δανειολήπτες CHF 
Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση (CBOS), το 54% των 
Πολωνών αντιτίθεται στην ιδέα της παροχής 
βοήθειας – µέσω ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης – 
από την κυβέρνηση στους συµπατριώτες τους 
που έλαβαν στο παρελθόν (ενυπόθηκα 
στεγαστικά) δάνεια Ελβετικού Φράγκου. Το 36% 
των ερωτηθέντων θα υποστήριζε µια τέτοια λύση. 
Το 58% όσων υποστηρίζουν την παρέµβαση της 
κυβέρνησης υπέρ των προαναφερθέντων 
δανειοληπτών θεωρεί ότι η όποια ελάφρυνση θα 
πρέπει να ωφελήσει µόνο τους δανειολήπτες που 
βρίσκονται σε κακή οικονοµική κατάσταση, ενώ 
το 40% θεωρεί ότι θα πρέπει να ωφελήσει όλους 
τους δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου. 
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Επιχειρηµατική διαφθορά 
Σύµφωνα µε έρευνα της Ernst & Young (“Corporate 
misconduct - individual consequences”), ένας στους 
τρεις Πολωνούς θεωρεί ότι η διαφθορά είναι 
εκτεταµένη στην εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα. 
Μόλις 12% θεωρεί ότι οι πολωνικές αρχές 
αντιµετωπίζουν τη διαφθορά αποτελεσµατικά, ενώ 
16% θα ήταν πρόθυµο να προσφέρει κάποιο δώρο 
σε έναν επιχειρηµατικό εταίρο προκειµένου να 
βοηθηθεί η επιχείρησή του σε καιρό κρίσης. Από 
αυτούς, το 14% θα προσέφερε κάποιας µορφής 
διασκέδαση και το 8% θα προσέφερε µετρητά. 
 
Αγορά HoReCa 
Οι ήδη θετικές προοπτικές του εγχώριου κλάδου 
HoReCa αναµένεται να ενισχυθούν από την 
εφαρµογή της προσφάτως ψηφισθείσας νοµοθεσίας 
για τη χορήγηση νέου βοηθήµατος σε οικογένειες µε 
δύο ή περισσότερα τέκνα, καθώς και σε οικογένειες 
µε ένα τέκνο αλλά χαµηλό εισόδηµα («Πρόγραµµα 
500+»). Αναλυτές της εδώ αγοράς εκτιµούν ότι το 
µεγαλύτερο µέρος του επιδόµατος θα δαπανηθεί από 
τις ωφελούµενες οικογένειες σε απλές καταναλωτικές 
δαπάνες όπως αυτές του κλάδου εστίασης. [PMR] 
 
Αγορά κρατικών οµολόγων από τράπεζες 
Σχολιάζοντας την πρόταση που συζητήθηκε στο 
άτυπο ECOFIN του Άµστερνταµ για τη βελτίωση της 
σταθερότητας των τραπεζών που έχουν στην κατοχή 
τους µεγάλης αξίας κρατικά οµόλογα, µέσω της 
επιβολής πλαφόν στα κρατικά οµόλογα που αυτές θα 
µπορούν να αγοράζουν, ο Υπουργός Οικονοµικών 
Pawel Szalamacha έκανε λόγο για «γιγάντια 
προβλήµατα» που θα µπορούσαν να 
αντιµετωπίσουν τόσο το πολωνικό ∆ηµόσιο όσο και 
οι τράπεζες τις χώρας. Ενδεχόµενη επιβολή σχετικού 
περιορισµού θα αναγκάσει τα εγχώρια 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να µειώσουν την έκθεσή 
τους στα οµόλογα του πολωνικού ∆ηµοσίου και να 
αναζητήσουν άλλες επενδυτικές ευκαιρίες στο 
εξωτερικό. Έτσι, αφενός µεν θα µειωθεί η ζήτηση για 
τα πολωνικά κρατικά οµόλογα, αφετέρου δε θα 
αυξηθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος στον οποίο 
εκτίθενται οι τράπεζες. Σε σχόλιό του στο Twitter, ο 
Υφυπουργός Οικονοµικών Leszek Skiba 
χαρακτήρισε ως «έντονα αρνητική» τη στάση του 
πολωνικού ΥΠΟΙΚ έναντι της επίµαχης πρότασης. 
 
 
 
 

4. Ενέργεια 
 
Αγωγός φυσικού αερίου “Baltic Pipe” 
Η δηµιουργία του αγωγού µεταφοράς φυσικού 
αερίου “Baltic Pipe” βρέθηκε στο επίκεντρο των 
συζητήσεων των Πρωθυπουργών Πολωνίας και 
∆ανίας, κ.κ. B. Szydlo και L. Rasmussen, στη 
διάρκεια επίσκεψης του τελευταίου στη Βαρσοβία 
στις 18/4. Η κα Szydlo δήλωσε ότι η πολωνική 
ενεργειακή ασφάλεια θα αναβαθµιστεί συνεπεία 
της δηµιουργίας του αγωγού, που θα συνδέσει τα 
συστήµατα µεταφοράς φυσικού αερίου των δύο 
χωρών και θα επιτρέψει στην Πολωνία να εισάγει 
ποσότητες αερίου προερχόµενες από νορβηγικά 
κοιτάσµατα. Η υλοποίηση του έργου, από δανικές 
και πολωνικές επιχειρήσεις, πρόκειται να 
συγχρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ µε 400.000 Ευρώ 
και περιλαµβάνεται στον κατάλογο «Έργων 
Κοινού Ενδιαφέροντος» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Σχετική µελέτη σκοπιµότητας θα είναι 
έτοιµη πριν από το τέλος του 2016. Ο Πολωνός 
Υπουργός Θησαυροφυλακίου, D. Jackiewicz, 
δήλωσε ότι ο εν λόγω αγωγός θα βελτιώσει τη 
διαπραγµατευτική θέση της χώρας στο πλαίσιο 
των διαπραγµατεύσεων µε τη ρωσική Gazprom 
(σ.σ. για µείωση των τιµών στις οποίες η 
Πολωνία προµηθεύεται ρωσικό φ.α.). 
 
Νέα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
Ο Υπουργός Ενέργειας Krzysztof Tchorzewski 
ανακοίνωσε (20/4) ότι τα επόµενα τρία έτη θα 
ξεκινήσει η κατασκευή τριών ή τεσσάρων νέων 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός της επόµενης 
δεκαετίας και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΕ. Ο κ. 
Tchorzewski επεσήµανε ότι αυτός ο σχεδιασµός 
δε σηµαίνει ότι η Πολωνία σταµατά να 
ενδιαφέρεται για τις Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και γνωστοποίησε ότι σχετικό 
νοµοσχέδιο (για τις ΑΠΕ) θα κατατεθεί στο 
Κοινοβούλιο εντός του Απριλίου τ.έ.. 
 
Σταθµός LNG Swinoujscie 
Ο προσφάτως παραδοθείς σταθµός 
επαναεριοποίησης του Swinoujscie στις 
πολωνικές ακτές της Βαλτικής έλαβε άδεια 
λειτουργίας από τις αρµόδιες περιφερειακές 
αρχές. Ο σταθµός θα έχει τη δυνατότητα 
επαναεριοποίησης 5 bcm φυσικού αερίου 
ετησίως, τα οποία εκτιµάται ότι θα καλύπτουν το 
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ένα τρίτο των εγχώριων αναγκών, ενώ εξετάζεται το 
ενδεχόµενο της µελλοντικής επέκτασης της 
δυναµικότητας του σταθµού στα 7,5 bcm. Το πρώτο 
φορτίο υγροποιηµένου (καταρινού) αερίου που θα 
προορίζεται για εµπορική χρήση αναµένεται να 
παραδοθεί στον σταθµό στις 16.07.2016.   
 
Ερευνητικές γεωτρήσεις: Παραποµπή Πολωνίας 
στο ∆ικαστήριο της ΕΕ 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέφρασε τη διαφωνία 
της πολωνικής κυβέρνησης µε την απόφαση (28/4) 
της Ευρ. Επιτροπής να παραπέµψει τη χώρα στο 
∆ικαστήριο της ΕΕ για ανεπαρκή εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διανοιγόµενων 
ερευνητικών γεωτρήσεων. Η πολωνική νοµοθεσία 
επιτρέπει τη διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων µέχρι 
το βάθος των 5.000 µ. χωρίς να απαιτείται η 
προηγούµενη εκπόνηση σχετικής µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από πλευράς 
Επιτροπής, εκτιµάται ότι τα εν λόγω κριτήρια δε 
λαµβάνουν υπ’ όψιν τις προδιαγραφές που 
περιέχονται στην Οδηγία περί Εκτίµησης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το πολωνικό Υπ. 
Περιβάλλοντος ισχυρίζεται ότι η εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωτρήσεων είναι 
υποχρεωτική και ότι η εθνική νοµοθεσία είναι 
συµβατή µε τα επιστηµονικά δεδοµένα και τις 
εµπειρίες που έχουν συγκεντρωθεί στη διάρκεια 
πολλών ετών διάνοιξης ερευνητικών γεωτρήσεων 
στη χώρα και αλλού. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
∆ιάσωση προβληµατικής KW 
Μετά από µακρές και επίπονες διαπραγµατεύσεις, οι 
εκπρόσωποι των εργαζοµένων και η διοίκηση της 
προβληµατικής επιχείρησης άνθρακα KW 
(www.kwsa.pl) κατέληξαν (19/4) σε συµφωνία για την 
αναδιάρθρωση της KW. Η συµφωνία προβλέπει 
διατήρηση του 13ου και αναστολή πληρωµής του 14ου 

µισθού των ανθρακωρύχων για δύο έτη, καθώς και 
διαπραγµάτευση νέας συλλογικής σύµβασης, το 
αργότερο µέχρι την 01.01.2018. Έντεκα ορυχεία και 
τέσσερις θυγατρικές της KW, που απασχολούν 
32.500 εργαζόµενους, θα περάσουν στην κυριότητα 
της νεοσύστατης Polish Mining Group (PGG), η 
οποία δηµιουργήθηκε ειδικά για τη διάσωση της KW, 
που έχει χρέη 8 δισ. Ζλότυ. Εταιρείες του τοµέα 
ενέργειας, όπως η Energa, η PGE και η PGNiG 
Termika, στις οποίες το ∆ηµόσιο διατηρεί σηµαντική 
συµµετοχή, έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να 

χρηµατοδοτήσουν την PGG µε 1,5 δισ. Ζλότυ. Ο 
Υπουργός Ενέργειας Krzysztof Tchorzewski 
δήλωσε ότι, χάρις στη συµφωνία, θα διασωθούν 
100.000 θέσεις εργασίας στην 
ανθρακοπαραγωγό περιφέρεια της Σιλεσίας, ενώ 
ο επικεφαλής του σωµατείου των εργαζοµένων 
της KW χαρακτήρισε τη συµφωνία ως επώδυνο 
αλλά αναγκαίο συµβιβασµό. 
 
Τράπεζα PKO BP 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της, η µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα, 
PKO BP (www.pkobp.pl), που διατηρεί ήδη 
παρουσία στη Γερµανία, σκοπεύει να επεκτείνει 
την παρουσία της στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα, 
σχεδιάζεται η επέκταση σε Τσεχία, Σλοβακία, 
Γαλλία και Ην. Βασίλειο, ενώ εξετάζεται το 
ενδεχόµενο δραστηριοποίησης και σε χώρες της 
Αφρικής και της Ασίας, αρχικά µέσω της ίδρυσης 
γραφείου στο Ντουµπάι. 
 
Αγορά ακινήτων 
Νέοι παίκτες εµφανίζονται το τελευταίο διάστηµα 
στην αγορά ακινήτων και κατασκευών. Η Vastint 
Poland (συµφερόντων Ikea) προετοιµάζει δύο 
συγκροτήµατα κατοικιών σε Gdansk (263 
διαµερίσµατα) και Poznan (380 διαµερισµάτων). 
Ο γνωστός Πολωνός επιχειρηµατίας Jerzy Starak 
δραστηριοποιείται εκ νέου µέσω της Spectra 
Development σε ένα φιλόδοξο κατασκευαστικό 
εγχείρηµα στη Βαρσοβία, ενώ η φινλανδική  YIT 
αγόρασε το πρώτο της οικόπεδο στην Πολωνία 
και σχεδιάζει την κατασκευή 120 µονάδων. Η 
Mennica Poland επιδιώκει να πωλήσει 188 
µονάδες στη Βαρσοβία. Πάντως, ειδικοί της εδώ 
αγοράς επισηµαίνουν ότι ο κλάδος πρόκειται να 
οδηγηθεί σχετικά σύντοµα σε αναπόφευκτη 
επιβράδυνση. 
 
Αλυσίδες λιανεµπορίου 
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κλαδικά 
στοιχεία, σηµαντικότερες αλυσίδες λιανεµπορίου 
παραµένουν οι Biedronka (συµφερόντων 
Jeronimo Martins), Carrefour, Lidl (Schwarz 
Gruppe), Tesco, Kaufland (Schwarz Gruppe), 
Auchan, Neto, Grupa Muszkieterów, Aldi και 
E.Leclerc. 

• Η Biedronka, µεγαλύτερη αλυσίδα του κλάδου, 
κατέχει µερίδιο αγοράς 14% και διαθέτει 2.700 
καταστήµατα. Το 2015 είχε έσοδα € 9,2 δισ., 
EBITDA € 152 εκ. και αύξηση εσόδων 9,2%. Η 
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εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει νέα καταστήµατα, 
να εκσυγχρονίσει υφιστάµενα και να ξεκινήσει 
διαδικτυακές πωλήσεις. 

• Η Auchan, µετά από την εξαγορά της 
ανταγωνιστικής Real το 2014, κατέχει µερίδιο 
αγοράς 5% και διαθέτει 109 (κυρίως µεγάλα) 
καταστήµατα. Είχε ακαθάριστα έσοδα € 1,85 δισ. 
το 2014, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2015. 

• Η Tesco, µε µερίδιο αγοράς 4,9%, διαθέτει 440 
καταστήµατα και είχε το 2015 έσοδα € 2,64 δισ.. 
Πρόσφατα επέλεξε να συγχωνεύσει τις διοικήσεις 
των θυγατρικών της σε Πολωνία, Τσεχία, 
Σλοβακία και Ουγγαρία.  

• Στα τέλη του 2015 υπήρχαν περίπου 580 
καταστήµατα της Lidl (µερίδιο αγοράς 4,7%) και 
190 της Kaufland (µερίδιο αγοράς 3,2%). Ο 
συνολικός κύκλος εργασιών των δύο αλυσίδων 
ήταν της τάξης των € 2,73 δισ. το 2014. 

• Η Carrefour κατέχει µερίδιο αγοράς 3% και το 
2014 είχε έσοδα αξίας € 2,11 δισ.. Το 2015 
διέθετε 809 καταστήµατα. 

Γενικά, αναλυτές της εδώ αγοράς εκτιµούν ότι Tesco, 
Auchan και Carrefour θα συνεχίσουν να επενδύουν 
στην Πολωνία, ενώ η Schwarz Gruppe θα 
επικεντρωθεί στο δίκτυο της Lidl, εις βάρος του 
δικτύου της Kaufland. 
 
Daimler 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
Rzeczpospolita, η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία 
Daimler AG αποφάσισε (22/4) τη δηµιουργία ενός 
εργοστασίου παραγωγής κινητήρων της Mercedes 
Benz Manufacturing (MBM) στην Πολωνία. Η 
επένδυση, αξίας € 800 εκ., πρόκειται να υλοποιηθεί 
στην περιοχή του Jawor της Ν∆ Πολωνίας. Στις 
αρχές Μαρτίου τ.έ., ο πρόεδρος της MBM, Markus 
Schaeffer, γνωστοποίησε ότι η εταιρεία αναζητά 
τοποθεσία για την ανέγερση νέου εργοστασίου, 
εξετάζοντας, µεταξύ άλλων επιλογών (σε Ουγγαρία, 
Ρουµανία και Σλοβακία), και την περίπτωση της 
Πολωνίας. Σχολιάζοντας το δηµοσίευµα, η Πολωνή 
Πρωθυπουργός Beata Szydło δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση συνοµιλεί µε διάφορους επενδυτές και 
φιλοδοξεί να δηµιουργήσει, σε συνεργασία µε 
αυτούς, νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές 
µε υψηλό ποσοστό ανεργίας. Το εργοστάσιο θα 
απασχολεί 1.500 εργαζόµενους. 
 
Αµυντική βιοµηχανία 
Η κυβέρνηση ανέθεσε στην πολωνική επιχείρηση 
Huta Stalowa Wola την κατασκευή – έως το 2019 – 

96 αυτοκινούµενων όπλων πυροβολικού για τον 
πολωνικό στρατό. Η παραγγελία, αξίας 968 εκ. 
Ζλότυ, αφορά όπλα/οχήµατα τύπου Rak 120 mm. 
 
Χρηµατοδότηση ΜΜΕ 
Ως αποτέλεσµα συµφωνίας µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και της 
Raiffeisen-Leasing Polska SA, περίπου 670 εκ. 
Ζλότυ θα διατεθούν µε τη µορφή εγγυήσεων σε 
6.000 έως 7.000 πολωνικές µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. Οι χρηµατοδοτήσεις θα είναι 
διαθέσιµες στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
COSME για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
(520 εκ.) και InnoFinscheme για την υποστήριξη 
της καινοτοµίας (150 εκ.). Τα προγράµµατα 
εκτιµάται ότι θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για 
νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις. Η χρηµατοδότηση 
διατίθεται στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που 
αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 


