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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο
Πξνϋπνινγηζκόο 2015
Ζ Κπβέξλεζε ελέθξηλε (11/6) ηηο βαζηθέο
ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2015. Σν 2015, ην ΑΔΠ
εθηηκάηαη φηη ζα κεγεζπλζεί θαηά 3,8% (απφ
3,3% θέηνο), ελψ ν πιεζσξηζκφο ζα
δηακνξθσζεί ζην 2,3% (απφ 1,2% θέηνο) θαη ε
αλεξγία ζην 12,2%. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζα
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 3,9% ηνπ ΑΔΠ ηφζν ην
2014 φζν θαη ην 2015, ιφγσ ηεο παξάιιειεο
πινπνίεζεο
επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ
ησλ
πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ 2007-2013 θαη
2014-2020. Ζ πίεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζα είλαη κεησκέλε,
θαζψο ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη νη κηζζνί
ζην Γεκφζην. Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε ζα
απμεζεί θαηά 2,2% ην 2014 θαη θαηά 3,0% ην
2015, ελψ ε δεκφζηα θαηαλάισζε θαηά 2,4%
θαη 1,1% αληίζηνηρα. Οη εμαγσγέο ζα απμεζνχλ
θαηά 5% ην 2014 θαη θαηά 4,9% ην 2015. Σν
2014, ε αμία ησλ εμαγσγψλ ζα αληηζηνηρεί ζην
48,4% ηνπ ΑΔΠ. Οη εηζαγσγέο ζα απμεζνχλ
θαηά 4% ην 2014 θαη θαηά 5,1% ην 2015. Ζ
εγρψξηα δήηεζε ζα απμεζεί θαηά 2,8% θέηνο
θαη θαηά 3,8% ην 2015, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη
λα εληζρχζεη ην δεκφζην ηακείν κέζσ ηεο
είζπξαμεο έκκεζσλ θφξσλ. Ζ Κπβέξλεζε δελ
πξνγξακκαηίδεη αμηνκλεκφλεπηεο αιιαγέο ζηε
θνξνινγηθή λνκνζεζία, πξνηείλεη φκσο ηελ
αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηα 1.750 Ειφηπ
ην 2015, απφ 1.680 Ειφηπ θέηνο.
ΑΔΠ
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (GUS), ην πνισληθφ
ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 3,4% ζην α΄ ηξίκελν η.έ.,
ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2013 θαη θαηά 2,7% έλαληη ηνπ δ΄ ηξηκήλνπ ηνπ
2013. Δπίζεο, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηεο GUS,
ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο πνισληθήο
νηθνλνκίαο ζην α΄ ηξίκελν η.έ. ήηαλ ηεο ηάμεο
ηνπ 3,3%.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
πξνζθάησο δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηεο, ην
πνισληθφ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα κεγεζπλζεί θαηά
3,3% ην 2014 θαη θαηά 3,5% ην 2015.
Αλεξγία
χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία, ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε ζην

13% ηνλ Απξίιην η.έ., απφ 13,5% ηνλ Μάξηην
η.έ.. ηα ηέιε Απξηιίνπ η.έ., νη
θαηαγεγξακκέλνη
άλεξγνη
ήζαλ
2,79
εθαηνκκχξηα.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Eurostat,
πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία,
ην πνζνζηφ αλεξγίαο ππνρψξεζε ζην 9,7%
ηνλ Απξίιην η.έ., απφ 9,8% ηνλ Μάξηην η.έ..
Γεκόζηα Οηθνλνκηθά
Ζ Κπβέξλεζε ελέθξηλε (3/5) ηελ θαηάζεζε
λνκνζρεδίνπ κε ην νπνίν ζα ηξνπνπνηείηαη ε
λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Με
ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε επηρεηξείηαη ε
κεηαθνξά ησλ ειεχζεξσλ πφξσλ ησλ ΝΠΓΓ,
πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζε ινγαξηαζκνχο
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Τπνινγίδεηαη φηη
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί δπλαηή ε
κείσζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαηά 4,5 δηζ. έσο 5,5 δηζ. Ειφηπ
εηεζίσο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2015.
ήκεξα, ην Γεκφζην εθδίδεη ρξεφγξαθα πνπ
αγνξάδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ηα
ρξήκαηα ησλ θαηαζέζεσλ ησλ ΝΠΓΓ.
ΑΞΔ
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, ζεηηθφ – θαηά 1,84 δηζ. Δπξψ –
ήηαλ ην ηζνδχγην ησλ ΑΞΔ κεηά ην α΄
ηξίκελν η.έ.. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο,
ζεκεηψλεηαη φηη ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2013, ην ηζνδχγην ήηαλ ζεηηθφ θαηά 182 εθ.
Δπξψ.
Δκπνξηθό ηζνδύγην
χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία, ε αμία ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλήιζε ζηα 706,4 εθ.
Δπξψ ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ
η.έ.. Ζ αμία ησλ κελ εμαγσγψλ αλήιζε ζηα
53,43 δηζ. Δπξψ (+6,6%), ησλ δε εηζαγσγψλ
ζηα 52,72 δηζ. Δπξψ (+3,3%).
Πνιωληθέο εμαγωγέο
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο νηθνλνκηθήο
εθεκεξίδαο
Puls
Biznesu,
λέεο
ελδηαθέξνπζεο αγνξέο γηα ηνπο Πνισλνχο
εμαγσγείο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ε
εξβία θαη νη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.
Μάιηζηα, ε εξβία απνηειεί ηελ ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελε εμαγσγηθή αγνξά, κεηαμχ
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ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ πνισληθά
πξντφληα αμίαο ηνπιάρηζηνλ 200 εθ. Δπξψ. Οη
πνισληθέο εμαγσγέο πξνο ηε εξβία απμήζεθαλ
ην 2013 θαηά 77%, αλεξρφκελεο ζηα 641 εθ.
Δπξψ, ελψ ζεκαληηθέο ήζαλ νη απμήζεηο θαη
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ
Δκηξάησλ (+66%), ηεο Μνιδαβίαο (+63%), ηεο
Μαιαηζίαο (+53%), ηεο ηγθαπνχξεο (+45%),
ηεο Βνπιγαξίαο (+41%) θαη ηεο ανπδηθήο
Αξαβίαο (+40%).
2. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο

Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνύ Διιείκκαηνο
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηέιεμε (3/6) ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε Πνισλία έρεη ελεξγήζεη
κέρξη
ζηηγκήο
απνηειεζκαηηθά
ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ζπζηάζεσλ ηνπ
πκβνπιίνπ πξνο ηα θξάηε-κέιε γηα ηα νπνία
εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ
ειιείκκαηνο. χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 10.12.2013, ε Πνισλία ζα
έπξεπε λα πεξηνξίζεη ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκά ηεο ζην 4,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζην
3,9% ην 2014 θαη ζην 2,8% ην 2015. Οη κέρξη
ηνχδε ελέξγεηεο ηεο πνισληθήο Κπβέξλεζεο
θξίλεηαη φηη έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Ωο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ
ειιείκκαηνο ζπλερίδεηαη γηα ηελ Πνισλία,
ρσξίο ηε δηαηχπσζε πξφζζεησλ ζπζηάζεσλ,
απφ πιεπξάο Δπηηξνπήο, γηα ηε ιήςε
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
πζηάζεηο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο
χκθσλα κε ζπζηάζεηο πνπ πηνζέηεζε (3/6) ε
Δπξ. Δπηηξνπή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνξείαο
αλάθακςεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ,
ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη ε ζχζηαζε πεξί δεκνζηνλνκηθήο
εμπγίαλζεο (ην έιιεηκκα πξέπεη λα επαλέιζεη ζε
πνζνζηφ θάησ ηνπ 3% ην 2015). Δπηπιένλ, απφ
ηελ Πνισλία αλακέλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε
πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηε
κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ (θαιχηεξε
δηαζχλδεζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
αγνξάο εξγαζίαο, αχμεζε ησλ ζέζεσλ
καζεηείαο θιπ.), ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ έληαμε
ησλ αγξνηψλ ζην γεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ
ζχζηεκα, ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ
θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ Έξεπλα &
Αλάπηπμε, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ αλάπηπμε

ηνπ ζπλδεηήξηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ κε
ηε Ληζνπαλία θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ
ραξαθηήξα
ησλ
επελδχζεσλ ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα.
Δπξωπαϊθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ αξκφδηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Αλάπηπμεο
(23/5), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηε
«ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο» κε ηελ
Πνισλία, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
επξσπατθψλ θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
ηε ρψξα ζηελ πεξίνδν 2014-2020. Ζ
Πνισλία ζα ιάβεη 119,5 δηζ. Δπξψ απφ ηνλ
θνηλνηηθφ
πξνυπνινγηζκφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 82,5 δηζ. ζην πιαίζην ηεο
Πνιηηηθήο πλνρήο, 32,1 δηζ. ζην πιαίζην ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη 5 δηζ. γηα
πξνγξάκκαηα φπσο ην Horizon 2020 θαη ην
Erasmus. Ζ «ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο»
απνηειεί πξντφλ δηαβνχιεπζεο ηνπ εθάζηνηε
θξάηνπο-κέινπο κε ηελ Δπηηξνπή θαη ζε
απηήλ εμεηδηθεχνληαη νη θχξηνη ηνκείο
επελδχζεσλ πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ
απφ
ηελ
ΔΔ
ζηε
δηάξθεηα
ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο (20142020).
Αγνξά ππεξεζηώλ πγείαο
χκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηεο εηαηξείαο
εξεπλψλ αγνξάο PMR, ε αμία ηεο πνισληθήο
αγνξάο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζα
απμάλεηαη θαηά 6% ζε εηήζηα βάζε ζην
δηάζηεκα 2014-2018, μεπεξλψληαο ηα 40 δηζ.
Ειφηπ ην 2016. Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο ζα
επηηαρπλζεί, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα
έηε, θαζψο αλακέλεηαη φηη ζα ζπλδπαζηεί κε
ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θιίκαηνο. Σν 2013 ε αμία ηεο αγνξάο αλήιζε
ζηα 35,4 δηζ. Ειφηπ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε
ηεο ηάμεο ηνπ 4,6%, ελψ ην 2014 ζα απμεζεί
πεξαηηέξσ θαηά 3,4%. Ζ αχμεζε ηνπ 2013
απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ζεηηθέο
κεηαβνιέο ησλ κεγεζψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
δαπαλψλ ησλ αζζελψλ γηα πξντφληα πγείαο
(θάξκαθα θαη ηαηξηθφο εμνπιηζκφο).
Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εώλεο
χκθσλα κε ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε
ιεηηνπξγίαο ησλ Δηδηθψλ Οηθνλνκηθψλ
Εσλψλ θαηά ην 2013, ε νπνία εγθξίζεθε απφ
ηελ θπβέξλεζε ζηηο 27/5 η.έ., νη επηρεηξήζεηο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο 14 πνισληθέο ΔΟΕ
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επέλδπζαλ ζε απηέο 7,3 δηζ. Ειφηπ ην 2013.
Έσο ηα ηέιε ηνπ παξειζφληνο έηνπο είραλ
ρνξεγεζεί 1.709 άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζε ΔΟΕ,
253 εθ ησλ νπνίσλ εληφο ηνπ 2013. Ζ
ζεκαληηθή πεξπζηλή αχμεζε (+51%) ησλ
ηειεπηαίσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 2012,
απνδίδεηαη ζηελ πξνζθάησο αλαθνηλσζείζα
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ΔΟΕ έσο ην 2026. ηα
ηέιε ηνπ 2013, ε κελ ζπλνιηθή αμία ησλ
επελδχζεσλ ζηηο πνισληθέο ΔΟΕ αλεξρφηαλ
ζηα 93,1 δηζ. Ειφηπ (7,3 δηζ. επελδχζεθαλ ην
2013) ην δε πιήζνο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο
266.700
(19.200
ζέζεηο
εξγαζίαο
δεκηνπξγήζεθαλ κφλν ην 2013). Σν 74% ησλ
θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηηο πνισληθέο
ΔΟΕ πξνέξρεηαη απφ ηελ Πνισλία, ηε
Γεξκαλία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Οιιαλδία, ηελ Ηηαιία
θαη ηελ Ηαπσλία. Οη θιάδνη κε ηε δπλακηθφηεξε
επελδπηηθή παξνπζία είλαη εθείλνη ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (26,4%) θαη ησλ
πιαζηηθψλ-ειαζηηθψλ (10,7%).
Δπελδύζεηο ζε ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
Ζ Κπβέξλεζε απνθάζηζε (27/5) λα απμήζεη ηηο
επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ. Οη απαηηνχκελνη πφξνη ζα
πξνέιζνπλ απφ ηελ αχμεζε ελφο ηέινπο
(surcharge) πνπ επηβάιιεηαη ζηε βελδίλε θαη
ζην πεηξέιαην πνπ πσινχληαη ζηελ Πνισλία.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο απνηειεί κία απφ ηηο
βαζηθέο πεγέο εζφδσλ ηνπ εζληθνχ Σακείνπ
ηδεξνδξφκσλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη, επίζεο,
θνηλνηηθά θνλδχιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα
ζρεηηθέο
επελδχζεηο.
Σν
ηακείν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ
ηελ
θξαηηθή
αλαπηπμηαθή ηξάπεδα Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK). Ζ αχμεζε ηνπ ηέινπο
θαπζίκσλ πξνυπνζέηεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηηw
κεηαθνξέο θαη ηνπο εηδηθνχο θφξνπο. Ζ αχμεζε
ζα είλαη πξνζσξηλή (γηα ην δηάζηεκα 20152019) θαη ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 25 Ειφηπ αλά
1.000 ιίηξα θαπζίκνπ. Πξνθεηκέλνπ λα κείλνπλ
ακεηάβιεηεο νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ε αχμεζε
ηνπ ηέινπο ζα ζπλδπαζηεί κε κείσζε ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ θαπζίκσλ θαηά 25 Ειφηπ/1.000
ιίηξα. Δλ ησ κεηαμχ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ αλαθνίλσζε φηη ελέθξηλε δάλεην
χςνπο 268 εθ. Δπξψ ζηελ “PKP PLK Polish
Railway Lines” γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 58km
ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ κεηαμχ Κξαθνβίαο
θαη Καηνβίηζε. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ

εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζηα 720 εθ. Δπξψ.
Σα έξγα ζα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ η.έ. θαη ζα
νινθιεξσζνχλ ην 2016, επηηξέπνληαο ζηα
ηξέλα λα θηλνχληαη κε ηαρχηεηεο 160
ρικ./ψξα.
Κηλεδηθέο επελδύζεηο
ηα ηέιε Μαΐνπ η.έ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Πνισλία
επίζθεςε
επηρεηξεκαηηθήο
απνζηνιήο ηνπ Κηλεδηθνχ Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ γηα ηηο Δηζαγσγέο &
Δμαγσγέο Μεραλνινγηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ
Δμνπιηζκνχ (CCCME). Ζ απνζηνιή
δηνξγαλψζεθε ζε ζπλέρεηα πεξπζηλήο
ζπλάληεζεο ηνπ Πνισλνχ Π/Θ θ. Donald
Tusk κε ηνλ Κηλέδν νκφινγφ ηνπ θαη ζην
πιαίζην ηεο εθπεθξαζκέλεο βνχιεζεο ηεο
θηλεδηθήο θπβέξλεζεο γηα εληαηηθνπνίεζε
ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο
ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. Οη ζπλαληήζεηο ησλ
Κηλέδσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε Βαξζνβία
πξνεηνηκάζηεθαλ απφ ην Κέληξν ΠνισλνΚηλεδηθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ηνπ
πνισληθνχ
νξγαληζκνχ
πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ
PAIiIZ,
θέληξν
πνπ
δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε δηεπθφιπλζε
ησλ θηλεδηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ
λα επελδχζνπλ ζηελ Πνισλία. χκθσλα κε
ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ CCCME, θ. Shi
Yonghong, ην δηκεξέο εκπφξην αλακέλεηαη
φηη ζα απμεζεί θαηά 100% εληφο ηεο
πξνζερνχο πεληαεηίαο,. Πξνηεξαηφηεηεο ηεο
θηλεδηθήο
πιεπξάο
απνηεινχλ
ηνκείο
ζπλεξγαζίαο φπσο απηνί ησλ ππνδνκψλ θαη
ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ο
Κηλέδνο αμησκαηνχρνο δελ παξέιεηςε λα
ηνλίζεη φηη ε Πνισλία απνηειεί ηνλ
ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο ρψξαο
ηνπ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.
χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΔ, ν
φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ απμήζεθε θαηά
13% ην 2013. Καηά 20% απμήζεθαλ νη
πνισληθέο εμαγσγέο ζηελ Κίλα θαη θαηά 10%
νη θηλεδηθέο ζηελ Πνισλία.
πκβνύιην Αληαγωληζηηθόηεηαο
Ζ πξφεδξνο ηεο πνισληθήο ζπλνκνζπνλδίαο
εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα “Lewiatan”,
θα Henryka Bochniarz, εμέθξαζε, ζε
δειψζεηο ηεο, ηελ πεπνίζεζε ηνπ θνξέα πνπ
εθπξνζσπεί, φηη είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία
πκβνπιίνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο ππφ ηνλ
Πξσζππνπξγφ. Σν ελ ιφγσ ζπκβνχιην ζα
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πξέπεη, θαηά ηελ θα Bochniarz, λα απαξηίδεηαη
απφ επηρεηξεκαηίεο, εθπξνζψπνπο νξγαλψζεσλ
εξγαδνκέλσλ,
εθπξνζψπνπο
νξγαλψζεσλ
θαηαλαισηψλ θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη λα
θαηαξηίζεη
ζρέδην
αλαβάζκηζεο
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πνισληθήο νηθνλνκίαο.
Δπηρεηξεκαηηθή δηαθζνξά
χκθσλα κε έξεπλα ηεο Ernst & Young (“13th
Global Fraud Survey”), ε επηρεηξεκαηηθή
δηαθζνξά ππνρψξεζε κελ ηα ηειεπηαία έηε ζηελ
Πνισλία, εμαθνινπζεί φκσο λα απνηειεί
πξφβιεκα γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. ε
πνζνζηφ 14%, ηα εξσηεζέληα πςειφβαζκα
δηνηθεηηθά ζηειέρε πνισληθψλ επηρεηξήζεσλ
ζεσξνχλ φηη ε δηαθζνξά είλαη δηαδεδνκέλε ζηε
ρψξα (έλαληη πνζνζηνχ 47% ζηελ ΚΑ
Δπξψπε). Αλ θαη ε Πνισλία θαηαηάζζεηαη
ρακειά ζην ζθέινο ησλ απαηψλ, ζρεδφλ νη
κηζνί
εξσηεζέληεο
δήισζαλ
φηη
ζα
ζπλαηλνχζαλ ζε αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά
πνπ ζα σθεινχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο
επηρείξεζήο ηνπο. Σν 36% απήληεζε φηη ζα
πξφζθεξε θάπνηαο κνξθήο δηαζθέδαζε, ην 12%
φηη ζα πξνζέθεξε δψξα θαη ην 20% φηη ζα
πξνζέθεξε ρξήκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ή ηε
ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο (έλαληη
δηεζλνχο κέζνπ φξνπ 42%). Όζνλ αθνξά ζηε
ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο, κφιηο ην
12% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πξφζπκν λα
ηηκσξήζεη εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο γηα
ηελ αλάκημή ηνπο ζε πεξηζηαηηθφ δηαθζνξάο
(έλαληη δηεζλνχο κ.φ. 35%). ηελ ίδηα κειέηε
ζεκεηψλεηαη φηη φζνη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θξνχζκαηα δηαθζνξάο δελ
απνιακβάλνπλ θακηάο λνκηθήο πξνζηαζίαο
ζηελ Πνισλία. ρνιηάδνληαο ηα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο, ν Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Adam
Rapacki παξαηήξεζε φηη απηά αθνξνχλ κφλν
κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ην 70% ηνπ
πνισληθνχ
ΑΔΠ
δεκηνπξγείηαη
απφ
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζηελ πεξίπησζε ησλ
νπνίσλ ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ ρεηξφηεξε. ηελ
έξεπλαο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξα απφ 2.700
αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 59 ρψξεο.
3. Δλέξγεηα

Φπζηθό αέξην
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, θ.
Janusz Piechocinski, ε θπβέξλεζε ζπλνκηιεί κε

ηελ ακεξηθαληθή θαη ηελ θαλαδηθή πιεπξά
ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο
πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα
παξαδίδεηαη ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ LNG
ηνπ Swinoujscie ησλ αθηψλ ηεο Βαιηηθήο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη ζηαιεί ζηηο ΖΠΑ
ζρεηηθά
εμνπζηνδνηεκέλε
πνισληθή
δηεξεπλεηηθή απνζηνιή. Πάλησο, ν θ.
Piechocinski δηεπθξίληζε φηη, κνινλφηη
αλαδεηνχληαη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο, ε
Ρσζία παξακέλεη ε θζελφηεξε πεγή θπζηθνχ
αεξίνπ γηα ηελ Πνισλία. Όζνλ αθνξά ζηνλ
πξνβιεπφκελν ρξφλν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ππφ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ
Swinoujscie, ν Πνισλφο Τπνπξγφο δήισζε
φηη ην έξγν κπνξεί λα παξαδνζεί ζηα ηέιε
η.έ. ή ζηηο αξρέο ηνπ 2015. χκθσλα κε
αλαθνίλσζε (28/5) ηεο επελδχηξηαο εηαηξείαο
Polish LNG, ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ – απφ
θνηλνπξαμία κε επηθεθαιήο ηελ ηηαιηθή
Saipem – έρεη νινθιεξσζεί ζε πνζνζηφ 87%.
Δθφζνλ ηεξεζεί απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα, ν
ζηαζκφο ζα ιεηηνπξγήζεη δνθηκαζηηθά έσο
ηνλ Μάην/Ηνχλην ηνπ 2015 θαη ηφηε ζα ηεζεί
ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία (ζε αξρηθέο
πξνβιέςεηο γηλφηαλ ιφγνο γηα ιεηηνπξγία ήδε
απφ ηνλ Ηνχλην η.έ.), θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ
εηζαγσγή έσο θαη 5 δηζ. θ.κ. (κε πξννπηηθή
αχμεζεο ζηα 7,5 δηζ. θ.κ.) θπζηθνχ αεξίνπ
εηεζίσο. Ο Πνισλφο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε,
επίζεο, ζε εθηηκήζεηο Ακεξηθαλψλ εηδηθψλ
φζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πνπ ζα
εκθαληζηνχλ ηελ επφκελε πεληαεηία, θαηά
ηελ νπνία ε εθαξκνγή Οδεγίαο ηεο ΔΔ
ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ
πινίσλ ζε ζείν ζα ελζαξξχλεη ηελ
θπθινθνξία πεξίπνπ 500-600 πινίσλ ζηε
Βαιηηθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ LNG σο
θαχζηκν. πλαθψο, ε εηαηξεία PGNiG –
κεγαιχηεξε ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο ζηε ρψξα
– γλσζηνπνίεζε φηη εμεηάδεη ην ελδερφκελν
εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο ΖΠΑ,
εθηηκψληαο φηη απηφ ζα θαηαζηεί δπλαηφ ζε
3-4 έηε, ζε ηηκέο πηζαλψο ειθπζηηθφηεξεο ζε
ζχγθξηζε κε εθείλεο ησλ Qatargas θαη
Gazprom. Ζ ζχκβαζε πξνκήζεηαο “Yamal”
κε ηελ Gazprom ιήγεη ην 2022, ελψ ε PGNiG
ζα πξνκεζεχεηαη 1,3 δηζ. θ.κ. εηεζίσο απφ
ηελ Qatargas απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 θαη
γηα ηα είθνζη επφκελα έηε.
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ρηζηνιηζηθό αέξην
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αλαπιεξσηή
Γ/λνληνο πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο θ. Zbigniew
Skrzypkiewicz, ε πνισληθή επηρείξεζε θπζηθνχ
αεξίνπ PGNiG ζρεδηάδεη λα δαπαλήζεη 300 εθ.
Ειφηπ γηα ηελ εμεξεχλεζε θνηηαζκάησλ
ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ ην 2014, δηαλνίγνληαο 10
θάζεηεο γεσηξήζεηο. Οη νθηψ γεσηξήζεηο ζα
δηαλνηρζνχλ ζηνλ Βνξξά θαη νη δχν ζηα ΝΑ ηεο
ρψξαο, ελψ νη έξεπλεο ζα πξνρσξήζνπλ ζην
ζηάδην ηεο πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο (hydraulic
fracturing/ fracking) ην 2015. πλαθψο, ν
Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θ. Maciej Grabowski
δήισζε (3/6) φηη εληφο ηνπ η.έ. ζα επηβεβαησζεί,
πηζαλφηαηα,
ε
δπλαηφηεηα
εμαγσγήο
εκπνξεχζηκσλ πνζνηήησλ αεξίνπ απφ κία απφ
ηηο δηαλνηρζείζεο γεσηξήζεηο. χκθσλα κε
ζηνηρεία κηαο άιιεο κεγάιεο πνισληθήο
επηρείξεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ηεο PKN
Orlen, νη δπλαηφηεηεο εμφξπμεο ζρηζηνιηζηθνχ
αεξίνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθά κηθξέο,
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ δνθηκψλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο.
Δπίζεο, ε θεξδνθνξία ηνπ εγρεηξήκαηνο
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην πςειφ θφζηνο
ησλ εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ, ην νπνίν
απνδίδεηαη ζην κεγάιν βάζνο ζην νπνίν
βξίζθνληαη ηα απνζέκαηα, θαζψο θαη ζηηο
πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ην γεσινγηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο. Δμάιινπ,
νη ηδηάδνπζεο πνισληθέο γεσινγηθέο ζπλζήθεο
δελ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε κεηαθνξά
ηερλνινγηψλ εμεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
απφ ηηο ΖΠΑ.
4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο

Totolotek
Ζ ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT ζηελ Πνισλία,
Totolotek, ππέγξαςε ηξεηο ρνξεγηθέο ζπκθσλίεο
δηεηνχο
δηάξθεηαο
κε
ηνπο
επηθαλείο
πνδνζθαηξηθνχο ζπιιφγνπο Wisła Kraków,
Lechia Gdańsk θαη Górnik Zabrze, πνπ
αγσλίδνληαη ζηελ πνισληθή “T -Mobile Super
League”. Οη ρνξεγίεο εληάζζνληαη ζην
πξφγξακκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο
εηαηξείαο. Ζ Totolotek ζα είλαη ν επίζεκνο
ρνξεγφο θαη ησλ ηξηψλ ζπιιφγσλ. ην πιαίζην
ησλ ζπκθσληψλ, ην ινγφηππν ηεο επηρείξεζεο
ζα πξνβάιιεηαη ζηα γήπεδα θαη ζηηο επίζεκεο
ηζηνζειίδεο ησλ ηξηψλ νκάδσλ, ελψ ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζεκεία πψιεζεο γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Totolotek κέζα

ζηα γήπεδα. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία καδί κε
ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ζπιιφγνπο ζα
πξαγκαηνπνηήζεη
εηδηθέο
πξνσζεηηθέο
ελέξγεηεο γηα ηνπο νπαδνχο ηνπ πνδνζθαίξνπ
ζηα γήπεδα θαη ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο.
Ακπληηθή βηνκεραλία
Ο Τπνπξγφο Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. W.
Karpinski ππέγξαςε (29/5) ζπκθσλίεο γηα
ηελ ελζσκάησζε 17 επηρεηξήζεσλ – πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ
Τπνπξγείσλ Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Άκπλαο
θαη
ηνπ
Οξγαληζκνχ
Βηνκεραληθήο
Αλάπηπμεο (ARP) – ζηνλ Πνισληθφ
Ακπληηθφ Όκηιν (PGZ) πνπ ηδξχζεθε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2013. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε
δειψζεηο ηνπ θ. Karpinski, γηα έλα
ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
δεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνχ νκίινπ ηεο
ακπληηθήο βηνκεραλίαο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη
ηoλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πνισληθψλ ελφπισλ
δπλάκελσλ. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ 17 λέσλ
κειψλ ηνπ νκίινπ PGZ, αλέξρεηαη ζηα 3,9
δηζ. Ειφηπ. ηνλ φκηιν ζα απαζρνινχληαη
9.700
εξγαδφκελνη.
Ζ
ζπγρψλεπζε
εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ζρέδην εμπγίαλζεο
ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο πνπ
εμαγγέιζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2013. πλνιηθά, ζηνλ φκηιν
PGZ ζα εληαρζνχλ 30 παξαγσγηθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.
Google: Κέληξν ηερλνινγηθώλ start-ups
Ζ Google Polska αλαθνίλσζε (4/6) φηη
πξφθεηηαη λα αλνίμεη έλα ζχγρξνλν θέληξν
γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο ζηε Βαξζνβία ζην α΄ εμάκελν
ηνπ 2015. Σν “Warsaw Campus”, πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί, ζα πξνζθέξεη 1.800 η.κ.
ρψξσλ γξαθείσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα
κηζζψζνπλ νη λενθπείο επηρεηξήζεηο, π.ρ. γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε
επελδπηέο. Δπίζεο, ζην “Warsaw Campus”
ζα δηνξγαλψλνληαη δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη
εξγαζηήξηα. Σν ίδην ην Google Campus δελ
ζα ζπκκεηέρεη σο επελδπηήο ζηηο λενθπείο
επηρεηξήζεηο. Σν “Warsaw Campus” ζα είλαη
ην ηξίην ηνπ είδνπο ζηνλ θφζκν (ηα άιια δχν
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην Λνλδίλν θαη ζην Σει
Αβίβ).
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