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ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΒΑΡΟΒΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Ul.Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw 

Σel. 0048 22 622 94 66, Fax. 0048 22 622 94 64 

www.agora.mfa.gr, Δ-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr 

 

 

Πιεξνθνξίεο : Αδακάληηνο Καξπηηαλφο 

 Γξακκαηέαο ΟΔΤ B΄ 

                                                                                                       14 Οθησβξίνπ 2013                         

ΑΠΦ 2700/Α 299  

 

Οηθνλνκηθό & Δπηρεηξεκαηηθό Δλεκεξωηηθό Γειηίν Πνιωλίαο 

Αξηζκόο 21 (30/9 - 14/10/2013) 

 

1. Διιελν-πνιωληθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

 Πνισληθή επηρεηξεκαηηθή, ηνπξηζηηθή θαη δεκνζηνγξαθηθή απνζηνιή ζηελ Κξήηε 

21-23 Οθησβξίνπ η.ε. 

 Διιελν-πνισληθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην α΄ εμακήλνπ η.έ. 

2. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

 Πξνυπνινγηζκφο 2014  

 Γεκφζην Υξένο 

 Πιεζσξηζκφο 

 Βηνκεραληθή παξαγσγή 

 Αλεξγία 

3. Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ 

 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Αηνιηθά πάξθα 

4. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

 Νένη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο 

 Γεκνζθφπεζε – Τηνζέηεζε Δπξψ 

 Φνξνινγία θαπλνχ θαη νηλνπλεπκαησδψλ 

 ΔΟΕ 

 Δληζρχζεηο πξνο ΜΜΔ 

 Γάλεην ΔΣΔπ 

 Αγνξά εηδψλ παληνπσιείνπ 

 Δπελδπηηθφ πξφγξακκα Κπβέξλεζεο 

 πληαμηνδνηηθά ηακεία 

5. Δπηρεηξήζεηο 

 EUROLOT 

 Amazon 

 Κηλεηηθφηεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

 Σξέρνπζα ηζνηηκία Δπξώ-Ειόηπ: EUR 1 ≈ PLN 4,18 

http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
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1. Διιελν-πνιωληθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

 

Πνιωληθή επηρεηξεκαηηθή, ηνπξηζηηθή θαη 

δεκνζηνγξαθηθή απνζηνιή ζηελ Κξήηε 

21-23 Οθηωβξίνπ η.ε. 

Ζ Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Πνισλία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ηα 

ηέζζεξα Δπηκειεηήξηα ηνπ λεζηνχ (Ζξαθιείνπ, 

Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ θαη Λαζηζίνπ) θαη ηνλ 

χλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο, 

ζπλδηνξγαλψλνπλ πνισληθή επηρεηξεκαηηθή, 

ηνπξηζηηθή θαη δεκνζηνγξαθηθή απνζηνιή ζηελ 

Κξήηε απφ 21-23 Οθησβξίνπ η.ε. (παξνπζίαζε 

θαη B2B ζπλαληήζεηο ζηα Υαληά ηελ Γεπηέξα 

21 Οθησβξίνπ, παξνπζίαζε θαη B2B 

ζπλαληήζεηο ζηνλ Άγην Νηθφιαν ηελ Σξίηε 22 

θαη ηελ Σεηάξηε 23 Οθησβξίνπ η.ε.).  

Ζ απνζηνιή ζα απαξηίδεηαη απφ 8 

εθπξνζψπνπο πνισληθψλ εηαηξεηψλ εηζαγσγήο 

ηξνθίκσλ, θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (ALMA 

Super Market, DORAPOL, ΒΑΚΟΜΑ, 

BEFRA, GREEK GOURMET, GREEK 

TRADE, ELIZA FRUIT θαη GARCIA-

BARTNICKI), απφ εθπξνζψπνπο 4 κεγάισλ 

ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ηεο Πνισλίαο (TUI, 

EASY TRAVEL, FLY.PL θαη HELLAS 

TRAVEL), θαζψο θαη απφ 3 δεκνζηνγξάθνπο 

(National Geographic, Voyage θαη Podroze). 

 Ζ Πνισληθή αληηπξνζσπεία ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ Διιελίδα Πξέζβε ζηελ Βαξζνβία, θα. 

Σαζία Αζαλαζίνπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ θ. Παληειή Γηαλλνχιε θαη ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο 

Πξεζβείαο, θ. Αιέμε Γεσξγηάδε. 

εκεηψλνπκε φηη φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο 

εμαγωγέο ε Πνισλία θαηαηάζζεηαη  ζηε 14
ε
 

ζέζε ησλ θπξηφηεξσλ επξσπατθψλ εμαγσγηθψλ 

καο αγνξψλ θαη ζηελ 27
ε
 ζέζε παγθφζκηα, κε 

ηηο εμαγσγέο καο ζηελ Πνισλία, απφ ην 2009 

θαη εληεχζελ λα βαίλνπλ ζπλερψο απμαλφκελεο, 

θαζψο ην 2009 είραλ θζάζεη ζηα 188,4 εθ. 

Δπξψ θαη ην 2010 είραλ θζάζεη ζηα 232 

εθ.Δπξψ, ελψ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνύ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πνισλψλ 

ηαμηδησηψλ πξνο ηελ Διιάδα, ππνινγίδεηαη φηη 

ζα θπκαλζεί θαηά ην η.ε. κεηαμχ 380-420.000 

αηφκσλ (έλαληη ησλ 255.000 ηνπ 2012 θαη 

450.000 ηνπ 2011) -εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο 

θξαηήζεηο πνισληθψλ charters πξνο φινπο ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαηά ην 2013 

ζεκεηώλνπκε όηη ε Διιάδα, βξίζθεηαη ζηελ 

πξώηε ζέζε ηωλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

charters από ηελ Πνιωλία, 
ζπγθεληξψλνληαο ζπλνιηθά κεξίδην αγνξάο 

23% θαη παξνπζηάδνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ 

2012 θαηά 41%.  

Διιελν-πνιωληθό εκπνξηθό ηζνδύγην Α’ 

εμακήλνπ η.ε. 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ., νη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηά ην 

Α’ εμάκελν ηνπ η.ε. αλήιζαλ ζηα 13.728,3 

δηο Δπξψ έλαληη 12.943.7 δηο Δπξψ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά πεξίπνπ 6%. 

Αληίζηνηρα νη ειιεληθέο εηζαγσγέο έθζαζαλ 

ζηα 23.373.5 δηο Δπξψ έλαληη 24.891,1 δηο 

Δπξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά πεξίπνπ 

6,1% κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ζεκαληηθά 

ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ καο ηζνδπγίνπ 

απφ ηα 11,9 δηο Δπξψ θαηά ην Α’ εμάκελν 

ηνπ 2012 ζηα 9,6 δηο Δπξψ. 

 Όζνλ αθνξά ζην ειιελν-πνισληθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην, νη εμαγσγέο καο ζηελ Πνισλία 

έθζαζαλ ζηα 139,1 εθ. Δπξψ έλαληη 134,9 

εθ.Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 4,2 εθ.Δπξψ ή 

θαηά 3,1%. Αληίζηνηρα νη ειιεληθέο 

εηζαγσγέο απφ ηελ Πνισλία έθζαζαλ ζηα 

207,7 εθ. Δπξψ έλαληη 172,4 εθ.Δπξψ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012, 

ζεκεηψλνληαο επίζεο αχμεζε θαηά 20,5%, κε 

απνηέιεζκα λα δηεπξπλζεί ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα εηο βάξνο καο απφ ηα 37,5 εθ. Δπξψ 

ηνπ 2012 ζηα 68,6 εθ.Δπξψ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ε Πνισλία 

θαηαηάζζεηαη σο ε 14
ε
 κεγαιχηεξε 

επξσπατθή εμαγσγηθήο καο αγνξά (κεηά απφ 

Σνπξθία, Ηηαιία, Γεξκαλία, Βνπιγαξία, 

Κχπξν, Ζλ.Βαζίιεην, Γαιιία, FYROM, 

Ηζπαλία, Ρνπκαλία, Οιιαλδία, Αιβαλία θαη 

Βέιγην) θαη ε 27ε παγθφζκηα, ελψ φζνλ 

αθνξά ηηο εηζαγσγέο ε Πνισλία είλαη ε 14
ε
 

κεγαιχηεξε επξσπατθή ρψξα πξνέιεπζεο 

(κεηά απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία, 

Οιιαλδία, Βνπιγαξία, Ηζπαλία, Βέιγην, 

Ζλ.Βαζίιεην, Σνπξθία, Διβεηία, Ρνπκαλία, 

Απζηξία θαη Κχπξν) θαη ε 25
ε
 παγθφζκηα.   
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2. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 2014 

Ζ Κπβέξλεζε ελέθξηλε (27/9) ηελ ηειηθή 

εθδνρή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2014. Σν ζρέδην 

πηνζεηεί πξνβιέςεηο γηα: δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα 47,72 δηζ. Ειφηπ (έζνδα 276,91 δηζ. 

θαη δαπάλεο 324,63 δηζ.), κεγέζπλζε 2,5%, 

κέζν εηήζην πιεζσξηζκφ 2,4%, αχμεζε ηνπ 

νλνκαζηηθνχ κηζζνχ θαηά 3,5%, κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαηά 0,1%, αχμεζε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο θαηά 4,6% θαη ζπλέρηζε ηνπ 

παγψκαηνο ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ 

Ο.Σ.Α. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. 

 

Γεκόζην Υξένο 

Ζ Κπβέξλεζε ελέθξηλε (27/9) ηελ πηνζέηεζε 

κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

Γεκνζίνπ Υξένπο γηα ηα έηε 2014-2017, 

ζέηνληαο σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ απφ ην 54,8% 

(σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) ην 2013 ζην 47,1% ην 

2014, ζην 47,8% ην 2015, ζην 47,1% ην 2016 

θαη ζην 46,2% ην 2017. 

 

Πιεζωξηζκόο 

Ο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε ακεηάβιεηνο ηνλ 

επηέκβξην η.έ. (1,1%). Αχμεζε ζεκείσζαλ νη 

ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ δηεζλψο θαη ηεο 

ειαθξάο ππνηίκεζεο ηνπ Ειφηπ. 

 

Βηνκεραληθή παξαγωγή  

Σνλ επηέκβξην η.έ. ε βηνκεραληθή παξαγσγή 

ήηαλ απμεκέλε θαηά 6,3% ζε ζχγθξηζε κε 

πέξπζη. Βειηησκέλε ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο νρεκάησλ ζηε 

Γεξκαλία, ε νπνία επλφεζε ηνλ πνισληθφ θιάδν 

θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ. Ο 

ηειεπηαίνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ εγρψξηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, 

ζπλέβαιε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πνισληθήο κεηαιινπξγίαο. 

 

Αλεξγία 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο παξέκεηλε ακεηάβιεην 

ηνλ επηέκβξην η.έ. (13%), ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. 

 

 

3.Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ 

Παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ ελεξγεηαθή εηαηξεία PHE πξνρψξεζε ζηε 

ζχλαςε ζπκθσλίαο αμίαο 562 εθ. Ειφηπ κε 

ηε Siemens, γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

δπλακηθφηεηαο 138 MWe θαη 90 MWt ζην 

εξγνζηάζην ηνπ Gorzow. Ζ κνλάδα ζα 

θαηαζθεπαζηεί απφ ηε Siemens εληφο 28 

κελψλ απφ ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο 

θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ππάξρνπζεο κνλάδεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άλζξαθα σο θαχζηκε 

χιε. Σν ελ ιφγσ εξγνζηάζην ηξνθνδνηεί κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη παξέρεη ζέξκαλζε 

ζηελ πφιε Gorzow ηεο δπηηθήο Πνισλίαο. 

 

Αηνιηθά πάξθα 

Ο φκηινο ελεξγεηαθψλ επηρεηξήζεσλ PEP 

εμαζθάιηζε δάλεην χςνπο 69,5 εθ. Δπξψ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ ζηε βφξεηα θαη 

βνξεηναλαηνιηθή Πνισλία: ζην Gawłowice, 

κε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 41,4 MW, ζην 

Rajgród, κε δπλακηθφηεηα 25,3 MW θαη ζην 

Skurpie, κε δπλακηθφηεηα 36,8 MW. Ζ 

ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ησλ ηξηψλ 

πάξθσλ αλέξρεηαη ζηα 199 εθ. Δπξψ. 

 

4.Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

 

Νένη δεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο 

Ζ Κπβέξλεζε ζα πξνσζήζεη πξνο ςήθηζε 

δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα ηξνπνπνηείηαη ε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί έλαο 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

θαλφλα ζα θαιχπηεη ην 90% ησλ δαπαλψλ 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

πθηζηάκελε δηάηαμε, πνπ πξνβιέπεη 

θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ην δεκφζην 

ρξένο ππεξβεί ην φξην ηνπ 50% ηνπ ΑΔΠ. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα δηαπηζησζεί κηα ηέηνηα 

ππέξβαζε, ε Πνισλία δε κπνξεί λα απμήζεη 

ηνλ ιφγν ειιείκκαηνο/δεκνζίσλ εζφδσλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηηο αξρέο Ηνπλίνπ η.έ.  

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έδσζε ζηε 
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δεκνζηφηεηα ζρέδην λφκνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ηζρχνληνο κεραληζκνχ, επηθαινχκελν ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ, ηφζν σο πξνο ηε 

δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο φζν 

θαη σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηελ 

πινπνίεζε (απαξαίηεησλ) αληηθπθιηθψλ 

πνιηηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ λέν πξνηεηλφκελν 

θαλφλα, ζε θαηξφ ζρεηηθά ηζνξξνπεκέλσλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, νη δαπάλεο δελ ζα 

απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηνλ κέζν φξν 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε κηα νθηαεηία 

(ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ έμη 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην 

ηξέρνλ θαη ην επφκελν έηνο). Παξά ηε 

θαηλνκεληθή ραιάξσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, 

ζηηο λέεο δηαηάμεηο ζα πεξηιακβάλεηαη έλαο 

κεραληζκφο πξνζαξκνγήο, ν νπνίνο ζα 

ελεξγνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο κε 

ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ. ην πξψην 

ηξίκελν η.έ. ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο αλήιζε 

ζην 57,3% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Γεκνζθόπεζε – Τηνζέηεζε Δπξώ 

χκθσλα κε λεψηεξε δεκνζθφπεζε (OBOP-

TNS Polska), ε πιεηνςεθία (52%) ησλ 

Πνισλψλ αληηκεησπίδεη ελδερφκελε πηνζέηεζε 

ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο αξλεηηθά, έλαληη 

πνζνζηνχ 13% πνπ ηελ αληηκεησπίδεη ζεηηθά, 

πνζνζηνχ 22% πνπ δελ ηελ αληηκεησπίδεη νχηε 

αξλεηηθά νχηε ζεηηθά θαη πνζνζηνχ 13% πνπ 

επέιεμε λα κελ απαληήζεη ζην ζρεηηθφ 

εξψηεκα.  

 

Φνξνινγία θαπλνύ θαη νηλνπλεπκαηωδώλ 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ην 2014 απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ε 

Κπβέξλεζε πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αλάιεςε 

λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη 

ζηα πξντφληα θαπλνχ θαη ζηα νηλνπλεπκαηψδε 

πνηά. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζηα κελ 

πξντφληα θαπλνχ ζα απμεζεί θαηά 5%, ζηα δε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά 15%, ζε κηα 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο (έζνδα 65,6 δηζ. Δπξψ έλαληη 

εμφδσλ 76,9 δηζ.). Ζ θαπλνβηνκεραλία θαη νη 

επηρεηξήζεηο νηλνπλεπκαησδψλ αληηδξνχλ 

έληνλα ζην ελδερφκελν ηεο πηνζέηεζεο ηεο ελ 

ιφγσ λνκνζεζίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη, κεηαμχ 

άιισλ, ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο καχξεο 

αγνξάο, ηζρπξηζκφο ν νπνίνο βξίζθεη κάιινλ 

ζχκθσλν ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. 

Piechocinski. 

 

ΔΟΕ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, ε αμία ησλ επελδχζεσλ ζηηο 14 

πνισληθέο Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο ζην α΄ 

εμάκελν η.έ. αλήιζε ζηα 88,98 δηζ. Ειφηπ 

(έλαληη 82,24 δηζ. ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή 

πεξίνδν). 

 

Δληζρύζεηο πξνο ΜΜΔ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Rostowski, ε Κπβέξλεζε 

εμεηάδεη ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “de minimis”, ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ παξέρνληαη θξαηηθέο εγγπήζεηο γηα ηε 

δαλεηνδφηεζε κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Εεηνχκελν είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ 

αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνχ ησλ 

ρνξεγνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ε θπβέξλεζε ζα ππνβάιεη 

ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δπξ. Δπηηξνπή. 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζηηο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ρνξεγεζεί 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα χςνπο 7 δηζ. Ειφηπ, 

κε ηελ αμία ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ λα 

αλέξρεηαη ζηα 4 δηζ. Ζ πνισληθή πιεπξά 

απνβιέπεη ζε έλα λέν ζρήκα πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ 

έξγσλ ππνδνκήο. Ο Τπ. Οηθνλνκηθψλ 

πξνζδνθά φηη ε θξαηηθή (αλαπηπμηαθή) 

ηξάπεδα BGK ζα δηαζέζεη πεξίπνπ 8 εθ. 

Ειφηπ θέηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηέηνησλ 

εγρεηξεκάησλ. 

 

Γάλεην ΔΣΔπ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ε εηαηξεία 

PKP PLK – πνπ αλήθεη ζηνλ φκηιν 

ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ PKP Group 

θαη είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην έξγν ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο αιιά θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ – έιαβε απφ ηελ ηξάπεδα 

επελδπηηθφ δάλεην χςνπο 235 εθ. Δπξψ γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηδεξνδξνκηθήο 

ζχλδεζεο κήθνπο 92,5 ρικ. πνπ ζπλδέεη ηε 

Βαξζνβία κε ηελ πφιε Radom. Σν έξγν 
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αθνξά ηελ θαηαζθεπή κηαο δεχηεξεο γξακκήο 

κεηαμχ Warka and Radom, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνδφηεζεο θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Οη 

εξγαζίεο ζα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ η.έ. θαη ζα 

νινθιεξσζνχλ ην 2017, επηηξέπνληαο ηε 

δξνκνιφγεζε ζπξκψλ πνπ ζα θηλνχληαη κε 

ηαρχηεηα 160 ρικ./ψξα. Ζ ΔΣΔπ έρεη ρνξεγήζεη 

ζηελ εηαηξεία άιια νθηψ δάλεηα, ζπλνιηθήο  

αμίαο 1,4 δηζ. Δπξψ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ πνισληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ. 

 

Αγνξά εηδώλ παληνπωιείνπ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία κειέηεο ηεο εηαηξείαο 

εξεπλψλ αγνξάο PMR, ε πνισληθή αγνξά εηδψλ 

παληνπσιείνπ ζεκείσζε επηβξάδπλζε θαηά 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ η.έ. αιιά θαίλεηαη φηη 

κπνξεί λα πεξηκέλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζην β΄ εμάκελν η.έ. ην ζχλνιν ηνπ 2013, ε 

αμία ηεο αγνξάο αλακέλεηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 

233 δηζ. Ειφηπ (+1,5%). Ζ πιεηνςεθία ησλ 

θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ παληνπσιείνπ έρνπλ απμεζεί θαηά 

ην ηειεπηαίν έηνο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφ ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηάζε ε νπνία ιακβάλεηαη 

ππ’ φςηλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ 

θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

marketing (πξνβνιή θζελφηεξσλ πξντφλησλ, 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη πξνζθνξψλ). 

Καηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013, νη 

εηζπξάμεηο πνιιψλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πψιεζεο ήζαλ κεησκέλεο (-8% ε 

Tesco, -8% ε Biedronka). 

 

Δπελδπηηθό πξόγξακκα Κπβέξλεζεο 

Ζ Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), 

εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ 

ην Τπνπξγείν Θεζαπξνθπιαθίνπ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πνισληθνχ 

πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ, αλαθνίλσζε ην 

πξψην ηεο project. Πξφθεηηαη γηα ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε – απφ θνηλνχ κε ηε LOTOS 

PETROBALTIC, ζπγαηξηθή ηεο πεηξειατθήο 

GRUPA LOTOS – ηεο εθκεηάιιεπζεο ελφο 

θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ ζηε Βαιηηθή κε ηελ 

νλνκαζία Β8. Πξνο ηνχην, νη δχν εηαηξείεο ζα 

ηδξχζνπλ κηα εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, ζηελ 

νπνία ε κελ PIR ζα ζπκβάιιεη κε θεθάιαηα 

χςνπο 900 εθ. Ειφηπ, ε δε Lotos κε 700 εθ. 

Ειφηπ. Ζ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 

θνηηάζκαηνο Β8, ηνπ νπνίνπ ε εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ζα μεθηλήζεη ζηα ηέιε ηνπ 

2015, αλέξρεηαη ζε 3,5 εθ. κεηξ. ηφλνπο 

αξγνχ πεηξειαίνπ. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε ζα 

ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηνπ 2014. 

 

πληαμηνδνηηθά ηακεία 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο έδσζε ζηε 

δεκνζηφηεηα πξνζρέδην ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ 

αθνξά ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ. Σν λνκνζρέδην 

πξφθεηηαη λα πηνζεηεζεί απφ ην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην ζηα κέζα Ννεκβξίνπ η.έ.. Δθφζνλ 

ςεθηζηεί, ν λφκνο ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 

31.1.2014. χκθσλα κε ην πξνζρέδην, νη 

αζθαιηζκέλνη ζα έρνπλ ηξίκελε πξνζεζκία 

(1.4.2014 – 30.6.2014) γηα λα απνθαζίζνπλ 

αλ ζα παξακείλνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ππιψλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (OFE) ή ζα κεηαθέξνπλ ηηο 

εηζθνξέο ηνπο ζηνλ δεκφζην ππιψλα (ZUS – 

θξαηηθφ ίδξπκα αζθαιίζεσλ). Μεηά απφ δχν 

έηε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαπήδεζεο ζε 

άιινλ ππιψλα, «παξάζπξν επθαηξίαο» πνπ 

ζα αλνίγεη θάζε ηέζζεξα έηε. Σν πνζνζηφ 

εηζθνξάο γηα φζνπο παξακείλνπλ ζηα OFEs 

ζα κεησζεί ζην 2,92%. Πεξίπνπ δέθα έηε 

πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, ηα αηνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηα 

OFEs ζα κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά ζην ZUS, 

ην νπνίν ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ. ην ZUS ζα 

κεηαθεξζεί ην 51,5% ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ OFE, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

θξαηηθά νκφινγα. ηα OFEs ζα επηηξαπεί 

ζηαδηαθά λα επελδχνπλ ζε πνισληθά 

εηαηξηθά νκφινγα, νκφινγα πνισληθψλ 

ΟΣΑ, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο αιινδαπήο 

(ρψξεο ΔΔ θαη ΟΟΑ). Όζνλ αθνξά ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο, αλαιπηέο 

εθηηκνχλ φηη εάλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

39% ησλ αζθαιηζκέλσλ απνθαζίζεη ππέξ 

ηεο παξακνλήο ηνπ ζηα OFEs, ζην 

Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο δελ ζα πξνθιεζεί 

εθξνή θεθαιαίσλ. Αλ, φκσο, ιηγφηεξνη 

αζθαιηζκέλνη παξακείλνπλ ζηα OFEs, ε 

εθξνή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. 
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5. Δπηρεηξήζεηο 

 

EUROLOT 

Ζ πνισληθή Έλσζε Πεξηθεξεηαθψλ 

Αεξνδξνκίσλ θαη ε αεξνπνξηθή εηαηξεία 

EUROLOT ππέγξαςαλ επηζηνιή πξνζέζεσλ 

αλαθνξηθά κε κειινληηθή ζπλεξγαζία ηνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πηήζεσλ απφ 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, ελέξγεηα ε 

νπνία αλακέλεηαη φηη ζα αλαβαζκίζεη ηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ εγρψξησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ θαη ζα δηεπθνιχλεη 

ηελ θαζηέξσζε λέσλ δξνκνινγίσλ απφ 

πνισληθά πεξηθεξεηαθά δξνκνιφγηα πξνο 

επξσπατθνχο πξννξηζκνχο. ε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην ζα εμεηδηθεπηνχλ νη επηκέξνπο δξάζεηο 

πνπ ζα αλαιεθζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο. ηελ Έλσζε Πεξηθεξεηαθψλ 

Αεξνδξνκίσλ αλήθνπλ αεξνδξφκηα ζηηο πφιεηο 

Radom, Bydgoszcz, Modlin, Wroclaw, 

Κξαθνβία, Poznan, Lodz, Katowice, Gdynia, 

Gdansk, Szczecin, Rzeszow θαη Lublin. Ζ 

EUROLOT δηαζέηεη έλαλ ζηφιν αεξνζθαθψλ 

κέζεο εκβέιεηαο (νθηψ Bombardier Q400 

NextGen, έλα ATR72-202 θαη ηξία Embraer 

175) θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1996, εθηειψληαο 

δξνκνιφγηα απφ ηελ Πνισλία πξνο ηελ 

Κξναηία, ηελ Απζηξία, ηελ Διβεηία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Ηηαιία θαη ηε 

Γαιιία, εμππεξεηψληαο πεξίπνπ έλα 

εθαηνκκχξην επηβάηεο κε 27.000 πηήζεηο 

εηεζίσο. 

 

Amazon 
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Puls 

Biznesu, ν ακεξηθαληθφο θνινζζφο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Amazon ζρεδηάδεη λα 

πξνζιάβεη 6.000 άηνκα ζε ηξία λέα θέληξα 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ (logistics) ζηελ 

Πνισλία. Δληφο ηνπ 2014, δχν θέληξα ζα 

αλνίμνπλ θνληά ζην Wroclaw θαη έλα θνληά ζην 

Poznan. Ζ δεκηνπξγία θάζε εγθαηάζηαζεο, 

έθηαζεο 100.000 η.κ., πξνυπνζέηεη ηελ 

πινπνίεζε επέλδπζεο χςνπο 50-60 εθ. Δπξψ. 

Γχν αθφκε θέληξα ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ 

Σζερία, ζε κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ησλ 

ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Amazon απφ ηε 

Γεξκαλία ζηελ ΚΑ Δπξψπε. Πέξαλ ησλ 6.000 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνινχληαη ζε κφληκε 

βάζε, εληφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ε πξφζιεςε 9.000 επνρηθψλ ππαιιήισλ. 

 

Κηλεηηθόηεηα ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα 

χκθσλα κε ην Bloomberg θαη ηελ 

νηθνλνκηθή εθεκεξίδα Puls Biznesu, ε 

ηηαιηθή ηξάπεδα UniCredit θαηέζεζε 

πξνθαηαξθηηθή πξνζθνξά εμαγνξάο ηεο 

πνισληθήο ηξάπεδαο BGZ, ζπκθεξφλησλ 

(98%) ηεο νιιαλδηθήο Rabobank. Ζ αμία ηεο 

BGZ εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζην 1 δηζ. 

δνιάξηα. Ζ ζπκθσλία δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη δεδνκέλε, θαζψο ε Rabobank 

εμεηάδεη φια ηα ελδερφκελα σο πξνο ηε 

κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο θαη ζθνπεχεη λα 

αλαθνηλψζεη ηηο απνθάζεηο ηηο ην λσξίηεξν 

ζηα ηέιε η.κ.. Ζ UniCredit επεθηάζεθε 

ηαρχηαηα ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή 

Δπξψπε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δίδνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο αγνξέο ηεο Ρσζίαο, ηεο 

Σνπξθίαο, ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Σζερίαο. 

ηελ Πνισλία δηαηεξεί ήδε ζεκαληηθή 

παξνπζία, κέζσ ηεο δεχηεξεο ζε κέγεζνο 

ηξάπεδαο ηεο ρψξαο Bank Pekao. Δλ ησ 

κεηαμχ, ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηεο BGZ 

θέξνληαη λα έρνπλ εθδειψζεη ή λα πξφθεηηαη 

λα εθδειψζνπλ θαη νη BNP Paribas, 

Santander (κέζσ ηεο πνισληθήο BZ WBK) 

θαη Alior Bank. Άιιεο πιεξνθνξίεο ζέινπλ 

ηελ κεγαιχηεξε αζθαιηζηηθή ηεο ρψξαο PZU 

λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εμαγνξά θαη ζε 

δεχηεξν ρξφλν ζπγρψλεπζε ησλ ηξαπεδψλ 

Alior Bank θαη BGŻ. 

 


