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Οικονομικοί Δείκτες
Έκθεση
της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η Έκθεση τεκμηριώνει το ότι η Πολωνία είναι μία
από τις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες σε
μετάβαση με κάποια μεγέθη της να βρίσκονται στο
επίπεδο των ώριμων οικονομιών αγοράς. Ωστόσο,
αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις ειδικά στο
πλαίσιο της πράσινης και ανταγωνιστικής
οικονομίας.
Η Έκθεση αξιολογεί την πρόοδο που επετεύχθη
στην Πολωνία καθ' οδόν προς το στόχο της
ολοκλήρωσης της βιώσιμης ανοιχτής οικονομίας
καθώς και τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Εστιάζει στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και
κατατάσσει την Πολωνία σύμφωνα με τη
μεθοδολογία
αξιολόγησης
οικονομιών
σε
μετάβαση. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της EBRD
οι οικονομίες αξιολογούνται με τα κριτήρια της
ανταγωνιστικότητας,
ολοκλήρωσης,
καλής
διακυβέρνησης,
ανθεκτικότητας,
πράσινης
ανάπτυξης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η
έκθεση αποτελεί βάση για την μελλοντική έκδοση
της EBRD Country Strategy for Poland αλλά και
γνώμονα για τις επενδύσεις και την ακολουθητέα
πολιτική της Τράπεζας στη χώρα. Αναφέρονται
πέντε πεδία όπου παρουσιάζονται προσκόμματα
την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα:
1. Προσφορά και ποιότητα εργατικού
δυναμικού
2. Εξωστρέφεια
μικρών
και
μεσαίων
επιχειρήσεων και καινοτομία
3. Ανάπτυξη μη-τραπεζικών κεφαλαίων και
χρηματοπιστωτικών εργαλείων
4. Βελτίωση της διοίκησης των κρατικών
επιχειρήσεων
5. Διαφοροποίηση
του
ενεργειακού
μείγματος
Η Έκθεση είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο της
EBRD.
Πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Η Πολωνία κατέγραψε το πρώτο πλεόνασμα
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 22 χρόνια. Το
πλεόνασμα του 2017 ήταν € 346 εκατ. (0.1% του
ΑΕΠ) σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα.
Αύξηση ΑΕΠ
Το ΑΕΠ της Πολωνίας αυξήθηκε 5.1% σε ετήσια
βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την
Στατιστική Υπηρεσία (GUS) (το τρίτο τρίμηνο του

2017 είχε αυξηθεί κατά 4.9%). Στη διάρκεια του
έτους το πολωνικό ΑΕΠ αυξήθηκε 4.6% σε σχέση
με το 2016. Ταχύτερη του μέσου όρου αύξηση
καταγράφηκε στους τομείς της βιομηχανίας, των
κατασκευών, του εμπορίου και των μεταφορών.
Η συνολική κατανάλωση το τέταρτο τρίμηνο
2017 ήταν 5% μεγαλύτερη του περασμένου
έτους (ιδιωτική κατανάλωση 4.9% δημόσια
κατανάλωση 5.4%).
Οι επενδύσεις αυξήθηκαν 11.3% και η
εσωτερική ζήτηση αυξήθηκε κατά 6.1% σε
ετήσια βάση. Η εσωτερική ζήτηση υπήρξε ο
κύριος μοχλός αύξησης κατά το τελευταίο
τρίμηνο του 2017 κατά την GUS.
Πολωνική Οικονομία

Πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών.
Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Στεγαστικής
Μέριμνας που εποπτεύεται από τον ΠΘ δήλωσε
πως η πολωνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να
ξεκινήσει εντός των επόμενων 20 μηνών, την
κατασκευή 10.000 κατοικιών στο πλαίσιο του
προγράμματος Home Plus, (φθηνής κατοικίας).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτούς που,
εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, δεν έχουν
καταφέρει να αποκτήσουν κατοικία στην
ελεύθερη αγορά. Παλαιότερα στεγαστικά
προγράμματα απευθύνονταν σε περισσότερο
εύπορους Πολωνούς αλλά το συγκεκριμένο
απευθύνεται σε όλους που επιθυμούν είτε απλά
να ενοικιάσουν είτε να ενοικιάσουν με την
δυνατότητα απόκτησής του, δήλωσε ο π/ ΠΘ κ.
Morawiecki. Η λύση αυτή αναμένεται να
ανυψώσει το επίπεδο ζωής πολλών οικογενειών.
Η Επιτροπή θα εργασθεί επί του νομοθετικού
πλαισίου για την εξάλειψη εμποδίων στις
επενδύσεις και θα συζητήσει τους τρόπους
αναδιαμόρφωσης υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών καθώς και τα νέα τεχνικά και οικιστικά
πρότυπα. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν
πέραν του ΠΘ, Υπουργοί καθώς και στελέχη της
κρατικής
στεγαστικής
τράπεζας
BGK
Nieruchomosci. 06-02-2018
Πρόγραμμα Πολωνο-ρωσικής συνεργασίας
Το π/Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως
υιοθέτησε το Πρόγραμμα Πολωνία-Ρωσία στο
πλαίσιο του οποίου η ΕΕ θα συνεισφέρει EUR 41
εκατ. για Πολωνο-ρωσικά πρότζεκτ. Το
Πρόγραμμα συμφωνήθηκε μεταξύ Βαρσοβίας,
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Μόσχας και Ε. Επιτροπής. Το συνολικό Πρόγραμμα
ανέρχεται σε EUR 62,5 εκατ. εκ των οποίων η
Επιτροπή διαθέτει EUR 41.7 εκατ. και η Ρωσία EUR
20.8 εκατ. (μόνον σε Ρώσους αποδέκτες). Σύμφωνα
με το Πρόγραμμα, διμερής κοινοπραξίες με
τουλάχιστον έναν εταίρο από τις βόρειες πολωνικές
περιφέρειες (Warminsko-Mazurskie, Podlaskie,
Pomorskie) καθώς και έναν εταίρο από το ρωσικό
Kaliningrad δύνανται να εισπράξουν έως 90% της
χρηματοδότησης (έως EUR 2.5 εκατ.).
Οι
πρωτοβουλίες
που
θα
χρηματοδοτηθούν
εμπίπτουν στα εξής:
-προώθηση τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής
κληρονομιάς
-περιβαλλοντική προστασία
-καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής
-βελτίωση της προσβασιμότητας των περιφερειών
-ανάπτυξη κλιματικών μεταφορών και δικτύων
επικοινωνιών
-υποστήριξη
συνοριακής
προστασίας
και
διαχείρισης
-διαχείριση κινητικότητας και μετανάστευσης. 1801-2018
Συμφωνία για γεωλογική έρευνα στον Ατλαντικό
Η Πολωνία υπέγραψε συμφωνία με την Διεθνή
Αρχή Θαλασσίων Βυθών για την έρευνα
πολυμεταλλικού θείου στον Ατλαντικό σύμφωνα με
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Jedrysek. Ο
κ.Jedrysek τόνισε πως το π/ενδιαφέρον εστιάζεται
σε θειούχες ενώσεις χαλκού, αργύρου και
πολύτιμων μετάλλων και ο βυθός του Ατλαντικού
είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε ποσότητες μετάλλων.
Ο Υφυπουργός τόνισε πως αν και το κόστος
εκμετάλλευσης είναι υψηλό - PLN 550 εκατ. (EUR
131.84 εκατ.) σε βάθος 15 ετών- η εκτιμώμενη αξία
ενός κοιτάσματος δύναται να ανέλθει σε PLN 1
τρισ.(EUR 240 δισ.). Σύμφωνα με την ανακοίνωση
η Πολωνία πρόκειται να ναυλώσει πλοίο για την
υποθαλάσσια γεωλογική έρευνα στο ΜεσοΑτλαντικό Ρήγμα. Η Συμφωνία με τον διεθνή
οργανισμό καλύπτει έκταση 10.000 τ. χιλιομέτρων
ενώ τα κοιτάσματα βρίσκονται σε βάθος 1,400 με
2,800 μέτρων. 14-02-2018
Θα εισέλθει η Πολωνία στην Ευρωζώνη;
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Πολωνίας κ. Adam
Glapiński δήλωσε πως η Πολωνία θα σκεφθεί την
είσοδό της στην ευρωζώνη όταν το ποσοστό
σύγκλισης είναι μεγάλο και όταν αποκτήσει 70%
του μ.ο. οικονομικής ευρωστίας των χωρών της
ευρωζώνης, δηλαδή σε περίπου 20 με 40 χρόνια.

Υπάρχουν επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον
Διοικητή, που επιθυμούν την είσοδο της χώρας
στην ευρωζώνη, ήδη, αλλά για το σύνολο της
οικονομίας και κοινωνίας θα αποτελέσει
επιδείνωση των συνθηκών. Ο ΠΘ κ. Morawiecki
δήλωσε σε σχετική συνέντευξη πως δεν είναι
πεπεισμένος ότι τα προβλήματα της ευρωζώνης
έχουν λυθεί και πως δεν υπάρχει ακόμα
σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης με την
πολωνική οικονομία. Η Διοικητής της Κ.Τ.
δήλωσε πως ο ίδιος δεν θεωρεί πως συντρέχει
λόγος εισόδου αλλά εκτιμά πως όταν υπάρξει η
πολιτική βούληση θα διεξαχθεί δημοψήφισμα
για να αποφασισθεί η είσοδος της Πολωνίας
στην ευρωζώνη ή όχι. 26-01-2018
Το Πολωνικό Επενδυτικό Ταμείο επενδύει στην
βιοτεχνολογία.
Ο πρόεδρος κ.Pawel Borys ανακοίνωσε πως το
Πολωνικό Επενδυτικό Ταμείο θα επενδύσει PLN
300 εκατ. (EUR 71.6 εκατ.) στα επόμενα τρία
χρόνια στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Στις
αρχές Μαρτίου το Ταμείο επένδυσε PLN 40 εκατ.
(EUR 9.5 εκατ.) στην πολωνική εταιρεία Selvita
μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού PFR Life
Science. Η Selvita δραστηριοποιείται στην
δημιουργία και ανάπτυξη φαρμάκων για την
ογκολογία. Ο πρόεδρος του Ταμείου δήλωσε
πως ο τομέας της βιοτεχνολογίας είναι από τα
βασικά αναπτυξιακά πρότζεκτ της πολωνικής
οικονομίας και περιλαμβάνεται στην Στρατηγική
για την Υπεύθυνη Ανάπτυξη που έχει εκπονήσει
η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
προγράμματος θα συγχρηματοδοτηθούν άλλες
δύο εταιρείες με PLN 40-50 εκατ. (EUR 9.5 - 11.9
εκατ). Η Υπουργός Επιχειρηματικότητας και
Τεχνολογίας κα Jadwiga Emilewicz δήλωσε πως η
βιοτεχνολογία κατέχει βαρύνοντα ρόλο στην
οικονομία. Πρόκειται για πεδίο επενδύσεων
υψηλού ρίσκου. Το Υπουργείο σχεδιάζει
πρόγραμμα ανάπτυξης του τομέα που θα
περιλαμβάνει νέο νομοθετικό πλαίσιο για
διευκόλυνση της κλινικής έρευνας, φορολογικές
ελαφρύνσεις
καθώς
και
επαγγελματική
κατάρτιση φοιτητών. Η PFR Life Sciences
πρόκειται
να
χορηγήσει
κεφαλαιουχική
ενίσχυση σε εταιρείες ειδικά για κλινική
έρευνα.01-03-2018
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Πολωνική βιομηχανία κατασκευής μικρών
σκαφών αναψυχής
Η Πολωνία κατασκευάζει περίπου 22.000 σκάφη
κάθε χρόνο, με εξειδίκευση στα σκάφη έως 9
μέτρα. Στο τομέα αυτό η Πολωνία έρχεται δεύτερη
μετά τις ΗΠΑ. Η Πολωνία εκπροσωπήθηκε στο
διεθνές Boat Show στο Dubai στο τέλος Ιανουαρίου
αλλά οι κύριες αγορές της είναι η Σκανδιναβία και
η Δυτική Ευρώπη ενώ
προσφάτως και η
Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Από το 2009 η
αύξηση της παραγωγής είναι της τάξεως του 10%.
Η μεγαλύτερη κατηγορία στην παραγωγή είναι τα
σκάφη έως 9 μέτρα με εξωλέμβια μηχανή.
Παράγονται περίπου 17.000 ετησίως και 2.000
ιστιοπλοϊκά σκάφη ετησίως. Κατά τον πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Βιομηχανίας Ακτοπλοΐας κου Bak
κάθε τρίτο σκάφος σε Ευρωπαϊκά ύδατα είναι
πολωνικής κατασκευής όπως και άνω του 50% των
εξωλέμβιων σκαφών έως 9 μέτρα. 23-02-2018
Μείωση απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα.
Ο αριθμός των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα
στην Πολωνία μειώθηκε κατά 4.400 το 2017
σύμφωνα με την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού
Ελέγχου (UKNF). Ο τομέας, στον οποίο η
απασχόληση μειώνεται σταθερά από το 2011,
απασχολεί 164.85 εργαζομένους το 2017 (από
168.821 το 2016). Στο εσωτερικό τραπεζικό δίκτυο
τα υποκαταστήματα μειώθηκαν κατά 404 (σε
6.644) στο τέλος του 2017. 19-02-2018
Θετική χρονιά το 2017 για τον αγροτικό τομέα
στην Πολωνία
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονομίας
της Πολωνίας το 2017 υπήρξε θετικό κυρίως λόγω
της αύξησης τιμών στις πρώτες ύλες στην αγροτική
παραγωγή, μολονότι οι συνθήκες αγοράς
χειροτέρεψαν σε σχέση με το 2016 εξαιτίας της
αύξησης των τιμών των κεφαλαιουχικών αγαθών
της παραγωγής. Οι αυξήσεις σημειώθηκαν κυρίως
στην ενέργεια, στα δομικά υλικά, τα αγροτικά
μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα. Οι τιμές αγοράς
των βασικών πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 3.6%
ενώ οι λιανικές τιμές τροφίμων αυξήθηκαν κατά
5.4% ( με πληθωρισμό 2,1%). Η αποπληθωρισμένη
αύξηση των τιμών των τροφίμων στην περίοδο
2013-2017 ήταν της τάξεως του 4.0%.

Ενέργεια – Περιβάλλον
Η Πολωνία θα κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό.
Η Πολωνία θα κατασκευάσει τον πρώτο της
πυρηνικό σταθμό δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας
κ. Krzysztof Tchorzewski. Διαβεβαίωσε πως το
Υπουργείο του είναι έτοιμο να εκπονήσει
χρηματοδοτικό μοντέλο. Η Πολωνία χρειάζεται
να επενδύσει σε ενεργειακή πηγή μηδενικών
εκπομπών ώστε να εξισορροπήσει την ρύπανση
που προκαλούν οι μονάδες καύσης άνθρακα
που επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί. Τον
περασμένο Σεπτέμβριο ο Υπουργός είχε δηλώσει
πως η κατασκευή τριών πυρηνικών μονάδων θα
κοστίσει PLN 75 δισ. (EUR 18 δισ.) έως το 2040.
Δηλώσεις Πολωνού ΠΘ περί αγωγού φυσικού
αερίου Nord Stream 2.
Ο π/ΠΘ κ. Morawiecki έκανε δηλώσεις στην
γερμανική εφημερίδα Die Welt σχετικά με τον,
υπό σχεδιασμό, αγωγό φυσικού αερίου Nord
Stream 2 την προηγούμενη της συνάντησης του
με την Καγκελάριο κα Merkel.
Κατά τον π/ ΠΘ ο αγωγός δημιουργεί σημεία
τριβής μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών τα οποία
δεν είναι αναγκαία. Η Ουκρανία σήμερα, είπε,
είναι σχετικά ασφαλής καθώς ελέγχει τις
διασυνδέσεις φ/α προς την Κεντρική Ευρώπη.
Όταν κατασκευαστεί ο Nord Stream 2 και οι
αγωγοί που διαπερνούν την Ουκρανία
αχρηστευθούν, τότε η Ρωσία θα είναι σε θέση
να κλιμακώσει την ένταση και η κατασκευή του
αγωγού είναι ένα βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση. Σε ερώτηση εάν φοβάται την
σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δήλωσε
πως η κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού
δύναται να καταστήσει το σενάριο αυτό πιο
πιθανό. Ο κ. Morawiecki πρόσθεσε πως χάρη
στους διασυνδετήριους αγωγούς αλλά και τους
σταθμούς για υγροποιημένο φ/α (LNG), η
Ευρώπη ήδη είναι σε θέση να εισάγει 180 δισ.
κυβ. μέτρα φ/α το χρόνο για την κάλυψη της
ζήτησης. Ακόμα και η Γερμανία, πρόσθεσε,
προγραμματίζει κατασκευή σταθμού LNG στο
Brunsbuettel.
Εν κατακλείδι, κατά τον π/ ΠΘ ο Nord Stream 2
δεν είναι αναγκαίος, είναι επιβλαβής και διχάζει
την Δυτική κοινότητα (community).
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Πρόταση συγχώνευσης εταιρειών καυσίμων
LOTOS και ORLEN.
Η πολωνική κρατική εταιρεία καυσίμων PKN Orlen
απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών επιστολή
πρόθεσης απόκτησης κατ’ελάχιστον 53% του
έτερου ομίλου καυσίμων (Grupa) Lotos. Πρόθεση
της Orlen είναι η δημιουργία μίας ενιαίας δυνατής
επιχείρησης που θα είναι ανθεκτική σε
διακυμάνσεις τιμών μέσω συνεργιών διαχείρισης
κόστους μεταξύ των ομίλων και που θα βρίσκεται
σε θέση να ανταγωνισθεί διεθνώς. Η Orlen
αναμένει να ολοκληρώσει την συγχώνευση (ή την
εξαγορά) σε ένα περίπου έτος. Το πολωνικό
δημόσιο διαθέτει 53.19% του ομίλου Grupa Lotos
και δεν υπάρχουν μέτοχοι με παραπάνω από 5%
έκαστος.
Ο
επικεφαλής
της
επιτροπής
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στην
Πολωνία κ. Niechcial, δήλωσε πως λόγω του κύκλου
εργασιών των δυο ομίλων, θα πρέπει να η
συγχώνευση της Lotos και Orlen να εγκριθεί από
την Ε. Επιτροπή.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον
Υπουργό Ενέργειας κ. Krzysztof Tchorzewski, η
συγχώνευση των ομίλων δεν πρόκειται να
επηρεάσει τους καταναλωτές. Υπάρχουν μεγάλοι
ευρωπαϊκοί όμιλοι που λειτουργούν στην Πολωνία
και κατά τον Υπουργό η συγχώνευση αυτή θα
ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Επίσης δήλωσε πως πολλές ευρωπαϊκές χώρες
έχουν προωθήσει τέτοιες συγχωνεύσεις εταιρειών
πετροχημικών . 27-02-2018

Επιχειρηματικές ειδήσεις
Επένδυση τουρκικής εταιρείας
H τουρκική εταιρεία Ulus Metal, παραγωγός
μεταλλικών
προϊόντων
για
την
αυτοκινητοβιομηχανία, αγόρασε έκταση στην
Ειδική Οικονομική Ζώνη του Zabrze (Νότια
Πολωνία) για την κατασκευή μονάδος κόστους
PLN 40 εκατ. (EUR 9.6 εκατ.) με δυναμικό 80
εργαζομένους.
Η επένδυση παραγωγής
τμημάτων αυτοκινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε
2 έτη. Στην ίδια ΕΟΖ η Κορεατική εταιρεία ERAE
πρόκειται να ανοίξει (έως το τέλος του 2018)
μονάδα κατασκευής κλιματιστικών κόστους PLN
50 εκατ. (EUR 12 εκατ.). 05-02-2018
Κινεζική επένδυση
Η κινεζική εταιρεία TPV που κατασκευάζει
τηλεοράσεις LCD και OLED και οθόνες θα
κατασκευάσει ευρωπαϊκό κέντρο διανομής στο
Gorzow Wielkopolski στην Δυτική Πολωνία. Η
επένδυση θα περιλαμβάνει αποθήκες 30.000
τ.μ. με υποδομές logistics. Μέχρι στιγμής η
εταιρεία έχει επενδύσει PLN 200 εκατ. (EUR 48
εκατ.) στην Οικονομική Ζώνη του KostrzynSlubice. 8-01-2018

Μείωση εξάρτησης από ρωσικό φυσικό αέριο.
Η κρατική πολωνική εταιρεία φ/α PGNiG
ανακοίνωσε πως ενώ το 2015, το 90% των
εισαγωγών φ/α της Πολωνίας προέρχονταν από τη
Ρωσία, τα στοιχεία του 2017 μειώνουν το ποσοστό
σε 70%. Το 2017 αγόρασαν 0,6 δισ. κυβικά μέτρα
λιγότερα από την Gazprom σε στοιχεία 2016. Οι
ποσότητα αντικαταστάθηκε από αποστολή LNG. Η
εταιρεία ανακοίνωσε ακόμα πως λόγω της χαμηλής
θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών η ημερήσια
ζήτηση φ/α έφτασε σε ιστορικά υψηλό ρεκόρ. Το
εικοσιτετράωρο (της 28/2) η PGNiG πούλησε 78 εκ.
κυβ. μέτρα (περίπου ⅔ ενός φορτίου LNG από το
Κατάρ). Ενώ η συνολική ζήτηση των 24 ωρών άγγιξε
τα 81 εκατ. κυβ. μέτρα σε όλη τη χώρα. Η PGNiG
δήλωσε πως είναι επαρκώς προετοιμασμένη για το
ρεκόρ ζήτησης από τα αποθέματα και από την ισχύ
που έχει δεσμεύσει σε εθνικό και διασυνοριακό
δίκτυο. 01-03-2018
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