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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Προϋπολογισµός 2017 
Η κυβέρνηση ενέκρινε (28/9) το προσχέδιο του 
κρατικού προϋπολογισµού του 2017 που θα 
κατατεθεί στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση και 
ψήφιση. Μεταξύ άλλων, το προσχέδιο υιοθετεί 
προβλέψεις για: αύξηση των κατώτατων συντάξεων 
στα 1.000 Ζλότυ, συνέχιση της χορήγησης του 
βοηθήµατος τέκνων, δωρεάν φαρµακευτική 
περίθαλψη ηλικιωµένων, πιθανή µείωση των 
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, δηµόσια έσοδα 
325,2 δισ. Ζλότυ, δηµόσιες δαπάνες 384,6 δισ. 
Ζλότυ, µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,6%, πληθωρισµό 
1,3%, αύξηση του ονοµαστικού µισθού κατά 5% και 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 5,5%.  
 
Αξιολόγηση Moody’s 
Η Moody's ανακοίνωσε (28/9) ότι ο πολωνικός 
τραπεζικός τοµέας διατήρησε την αξιολόγησή του ως 
«σταθερός», υπό το φως των γενικά καλών 
οικονοµικών συνθηκών. 
 
Πολωνική ανταγωνιστικότητα 
Η Πολωνία κατέλαβε την 36η θέση της διεθνούς 
κατάταξης οικονοµικής ανταγωνιστικότητας “Global 
Competitiveness Report” του World Economic Forum. 
Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση, κυριότερα 
πλεονεκτήµατα της Πολωνίας αποτελούν το µέγεθος 
της αγοράς της (21η) και το επίπεδο της ανώτερης 
και ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης (37η). Η 
χώρα καταλαµβάνει χαµηλότερες θέσεις σε 
αξιολογούµενους τοµείς όπως η καινοτοµία (60η), η 
αγορά εργασίας (79η) και η φορολογία.  
 
Πληθωρισµός 
Τον Αύγουστο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,8% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,5% 
κατά την Eurostat (HICP). 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του Αυγούστου του 2016 ήταν 
8,5% (από 8,6% τον προηγούµενο µήνα) κατά την 
πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Αύγουστο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 5,6% (σε σχέση µε τον Αύγουστο 

του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Αύγουστο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 7,5% (σε σύγκριση µε τον 
Αύγουστο του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Πολωνοί τουρίστες στην Ελλάδα 
Σύµφωνα µε στοιχεία της πολωνικής ένωσης tour 
operators (PZOT), το καλοκαίρι του 2016 η 
Ελλάδα ήταν ο δηµοφιλέστερος τουριστικός 
προορισµός για τους Πολωνούς που επέλεξαν να 
περάσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό. 
Μάλιστα, τα τουριστικά πρακτορεία-µέλη της 
PZOT κατέγραψαν 7% αύξηση όσον αφορά τα 
τουριστικά πακέτα προς Ελλάδα που πούλησαν 
το 2016. Στις επόµενες θέσεις της κατάταξης των 
προτιµώµενων προορισµών των Πολωνών 
τουριστών βρέθηκαν η Ισπανία (+40%) και η 
Βουλγαρία (+37%). Σηµαντική µείωση 
παρατηρήθηκε στις κρατήσεις ταξιδίων µε 
προορισµό την Τουρκία (-60%), την Αίγυπτο (-
68%) και την Τυνησία (-73%), συνεπεία των 
τροµοκρατικών επιθέσεων σε αυτές τις χώρες που 
προηγήθηκαν της θερινής τουριστικής περιόδου. 
 
Στάση Πολωνίας έναντι ΤΤΙP και CETA 
Μιλώντας σε δηµοσιογράφους (19/9), ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης Radoslaw Domagalski 
αναφέρθηκε στη στάση της πολωνικής 
κυβέρνησης έναντι των υπό διαπραγµάτευση 
ευρισκόµενων εµπορικών συµφωνιών TTIP και 
CETA, µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και µεταξύ ΕΕ και 
Καναδά αντίστοιχα. Ως προς τις 
διαπραγµατεύσεις για την TTIP, ο κ. Domagalski 
επεσήµανε ότι προέχουν η ποιότητα και το 
περιεχόµενο της συµφωνίας και ότι η πολωνική 
πλευρά δεν επείγεται για την ολοκλήρωσή τους 
«µε κάθε κόστος», όπως φαίνεται ότι προτιµούν 
τα βαλτικά και τα σκανδιναβικά κράτη-µέλη της 
ΕΕ, που καλούν την Ευρ. Επιτροπή να επιταχύνει 
τις συνοµιλίες. Ο 15ος διαπραγµατευτικός γύρος 
της διαδικασίας που ξεκίνησε το 2013 πρόκειται 
να λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη στις αρχές 
Οκτωβρίου. Αντικείµενα ειδικού ενδιαφέροντος 
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για την πολωνική πλευρά θεωρούνται οι µεταβατικές 
περίοδοι προστασίας για τη γεωργία και τη χηµική 
βιοµηχανία καθώς και ο τοµέας της ενέργειας. Όσον 
αφορά την CETA, ο Πολωνός Υφυπουργός τόνισε ότι 
η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της υπογραφής της τον 
προσεχή Οκτώβριο, µολονότι έχει εκφράσει τον 
προβληµατισµό της αναφορικά µε την απουσία 
Πολωνού δικαστή από τον προβλεπόµενο µηχανισµό 
διαιτησίας της συµφωνίας (Investment Court System 
- ICS), που πρόκειται να αντικαταστήσει τη ρήτρα 
ISDS (investor-state dispute settlement). Στις 28/9, η 
Πρωθυπουργός Beata Szydlo ανακοίνωσε ότι η 
κυβέρνηση θα καταλήξει στην επίσηµη θέση της για 
την CETA εντός της πρώτης εβδοµάδας του 
Οκτωβρίου. 
 
Αντιπροσωπεία Katowice στη Silicon Valley 
Η βιοµηχανική πόλη Katowice της νότιας Πολωνίας 
πρόκειται να εγκαινιάσει (πιθανότατα εντός του 
Οκτωβρίου τ.έ.) γραφείο αντιπροσώπευσής της στο 
Palo Alto της Καλιφόρνια, προκειµένου να 
διευκολύνει τις προσπάθειες πολωνικών 
επιχειρήσεων να προωθήσουν της καινοτόµες ιδέες 
τους και να συνάψουν συνεργασίες µε εταιρείες της 
Silicon Valley. Σύµβουλος της πόλης του Katowice 
για τη συνεργασία µε τη Silicon Valley ορίστηκε ο 
καθηγητής του Stanford Piotr Moncarz, κατά τον 
οποίο οι σχετικές προσπάθειες πρέπει να 
επικεντρωθούν στους τοµείς των ΑΠΕ, της 
ηλεκτροκίνησης, των αυτόνοµων οχηµάτων και των 
υλικών που σχετίζονται µε αυτά τα πεδία. 
 
Εισαγωγές ζάχαρης 
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Αγοράς Αγροτικών 
Προϊόντων (ARR), οι εισαγωγές ζάχαρης αυξήθηκαν 
κατά 76% στο α΄ επτάµηνο τ.έ., σε σχέση µε το 
αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, φτάνοντας στους 
156.000 τόνους. 50.000 τόνοι εισήχθησαν από το 
Σουδάν, 25.000 τόνοι από τη Ζιµπάµπουε, 25.000 
από τη Μοζαµβίκη, 17.000 από τη Σουηδία και 
16.000 από τη Γερµανία. Σύµφωνα µε προβλέψεις, η 
φετινή εγχώρια παραγωγή θα είναι της τάξης των 2-
2,1 εκ. τόνων. 
 
Αεροπορική σύνδεση Βαρσοβίας-Πεκίνου 
Μετά από τον πολωνικό αεροµεταφορέα LOT, που 
συνδέει Βαρσοβία και Πεκίνο µε τρεις απευθείας 
πτήσεις εβδοµαδιαίως, και η κινεζική αεροπορική 
εταιρεία Air China πραγµατοποιεί πλέον τέσσερις 
απευθείας πτήσεις εβδοµαδιαίως µεταξύ των δύο 

πρωτευουσών. Αξιωµατούχοι των δύο χωρών, 
που αναφέρθηκαν στη νέα αεροπορική σύνδεση, 
υπογράµµισαν τη σηµασία της γεωγραφικής 
θέσης της Πολωνίας και τις θετικές προοπτικές 
των διµερών οικονοµικών και πολιτιστικών 
σχέσεων. 
 
Εξαγωγές αυτοκινητοβιοµηχανίας 
Σύµφωνα µε τον κλαδικό ιστότοπο 
AutomotiveSuppliers.pl, η αξία των φετινών 
εξαγωγών της πολωνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας 
(οχήµατα, ελαστικά, εξαρτήµατα, αξεσουάρ) 
αναµένεται να ανέλθει στα € 23,0 - 23,5 δισ., 
έναντι € 20,5 δισ. το 2015. Στο α΄ εξάµηνο του 
2016, η αξία των συνολικών εξαγωγών του 
κλάδου ανήλθε στα € 11,84 δισ. (+10,6%) και η 
αξία των εξαγωγών εξαρτηµάτων και αξεσουάρ 
στα 5,17 δισ. (+10,81%). 
 
Εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων 
Ο Υπουργός Γεωργίας, Krzysztof Jurgiel, 
ανακοίνωσε (26/9) ότι η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε 
στα € 11,5 δισ. στο α΄ εξάµηνο του 2016, 
καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2015. Περίπου 80% 
αυτών των εξαγωγών καταλήγει στις αγορές των 
κρατών-µελών της ΕΕ. 
 
Συγκρότηση “Polish Investment & Trade 
Agency” 
Ο Tomasz Pisula, στέλεχος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και νωρίτερα της Bank Zachodni WBK, 
ανέλαβε νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
πολωνικού οργανισµού προσέλκυσης 
επενδύσεων PAIiIZ, αντικαθιστώντας τον 
προσωρινό δ/ντα σύµβουλο B. Pawlak. Βασική 
αποστολή του νέου επικεφαλής του PAIiIZ θα 
είναι η οµαλή µετάβαση στον νέο οργανισµό 
επενδύσεων και εξωτερικού εµπορίου µε 
διακριτικό τίτλο “Polish Investment and Trade 
Agency”, που θα διαδεχθεί τον PAIiIZ και θα 
αποτελεί τµήµα του Πολωνικού Αναπτυξιακού 
Ταµείου. Ο νέος φορέας – η συγκρότηση του 
οποίου θα ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες – 
θα έχει προϋπολογισµό της τάξης των 100 εκ 
Ζλότυ στο πρώτο έτος λειτουργίας του, έναντι 
προϋπολογισµού 12 εκ. Ζλότυ που είχε φέτος ο 
PAIiIZ. 
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3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Ανασχηµατισµός 
Η Πρωθυπουργός Beata Szydlo ανακοίνωσε (28/9) 
την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονοµικών, 
Pawel Szalamacha, από τον Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης και Υπουργό Ανάπτυξης, Mateusz 
Morawiecki. Μάλιστα, ο τελευταίος πρόκειται να 
διατηρήσει το χαρτοφυλάκιο της Ανάπτυξης 
παράλληλα µε την ανάληψη του χαρτοφυλακίου των 
Οικονοµικών, καθιστάµενος έτσι «υπερυπουργός» 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης και τιθέµενος 
επικεφαλής νέας Οικονοµικής Επιτροπής της 
κυβέρνησης. Η κα Szydlo αιτιολόγησε την απόφασή 
της στη βάση του προγράµµατος του κυβερνώντος 
κόµµατος PiS, της ανάγκης πραγµατοποίησης 
αλλαγών δοµικού χαρακτήρα και της σκοπιµότητας 
συντονισµού της ταχείας υλοποίησης του «Σχεδίου 
Υπεύθυνης Ανάπτυξης», που έχει εκπονηθεί από τον 
Μ. Morawiecki. 
 
Φόρος λιανεµπορίου    
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε (19/9) την αναστολή 
της εφαρµογής του νέου προοδευτικού φόρου 
λιανεµπορίου, που τέθηκε σε ισχύ την 1/9, µέχρι να 
ολοκληρωθεί σχετική έρευνά της. Η αναστολή 
διατάχθηκε µε το αιτιολογικό της διακριτικής 
µεταχείρισης επιχειρήσεων µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και αναµένεται να έχει αρνητική 
επίπτωση στα δηµόσια έσοδα, µε τα οποία η 
πολωνική κυβέρνηση (PiS) σχεδίαζε να 
χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα προνοιακών 
παροχών της. Ο νόµος προβλέπει φορολόγηση των 
µηνιαίων εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεµπορίου µε συντελεστές 0,8% (για αξία 17 εκ. 
έως 170 εκ. Ζλότυ) και 1,4% (αξία άνω των 170 εκ. 
Ζλότυ), καθώς και απαλλαγή δραστηριοτήτων όπως 
το ηλεκτρονικό εµπόριο, η διανοµή φυσικού αερίου, 
πετρελαίου θέρµανσης και νερού σε νοικοκυριά, οι 
πωλήσεις άνθρακα και άλλων στερεών καυσίµων, 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων και γευµάτων που 
προσφέρονται στα εστιατόρια. Στη σχετική 
ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι 
διατάξεις του νόµου ευνοούν επιχειρήσεις µε χαµηλό 
κύκλο εργασιών έναντι των ανταγωνιστών τους, κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων. Αναφερόµενος στην απόφαση, ο 
Πολωνός Υπουργός Οικονοµικών, Pawel 
Szalamacha (PiS), δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα 
αναστείλει την είσπραξη του επίµαχου φόρου και θα 

εισηγηθεί σύντοµα την ψήφιση ενός νέου φόρου 
για τις µεγάλες αλυσίδες λιανεµπορίου, µέσω του 
οποίου θα εισπραχθούν τα έσοδα που 
προβλεπόταν να εισπραχθούν µέσω του 
ανασταλέντος φόρου το 2017. Πέραν αυτών 
σχολίασε ότι η απόφαση της Επιτροπής ευνοεί τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν 
φόρους στην Πολωνία και εντάσσεται στο 
οικονοµικό δόγµα στο οποίο οφείλεται η 
στασιµότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 
Συµπλήρωσε ότι η απόφαση της Επιτροπής ήταν 
προειληµµένη και ότι δεν ελήφθη υπ’ όψιν η 
επιχειρηµατολογία της πολωνικής πλευράς. Ως 
ανεµένετο, η Επιτροπή αρνήθηκε, µε σχετική 
ανακοίνωσή της, τις κατηγορίες του Πολωνού 
Υπουργού Οικονοµικών, τονίζοντας ότι η 
απόφασή της στηρίχθηκε σε αντικειµενικά 
δεδοµένα. 
 
Φορολογία εισοδήµατος 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Andrzej Duda, 
προχώρησε (23/9) στην κύρωση ψηφισµένου 
νόµου µε τον οποίο µειώνεται για ορισµένες 
κατηγορίες µικρών επιχειρήσεων (νεοφυείς 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις µε ετήσιες 
πωλήσεις αξίας µικρότερης των € 1,2 εκ.) ο 
συντελεστής του φόρου εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων από 19% σε 15%. Ο ίδιος νόµος, που 
θα τεθεί σε ισχύ την 01.01.2017, περιέχει 
διατάξεις µε τις οποίες απαγορεύεται το 
«σπάσιµο» εταιρειών σε µικρότερες µονάδες µε 
σκοπό την αποφυγή της  φορολογίας. Λίγες 
ηµέρες µετά, ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου 
Henryk Kowalczyk επιβεβαίωσε (26/9) ότι έχει 
ληφθεί η πολιτική απόφαση για την καθιέρωση 
ενός ενιαίου φόρου που θα προκύψει από τη 
συγχώνευση του φόρου εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων και των ασφαλιστικών εισφορών. Η 
σχετική νοµοθεσία αναµένεται να ψηφιστεί στα 
τέλη του 2016 ή στις αρχές του 2017 και να τεθεί 
σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018. 
 
Καταναλωτικές συνήθειες: discount stores 
Όπως επισηµαίνεται σε σχετική έρευνα της GfK 
(www.gfk.com/pl), το 26% των συνολικών αγορών 
τροφίµων των Πολωνών γίνεται µέσω των 
καταστηµάτων discount, κυρίως µέσω των 
αλυσίδων Biedronka και Lidl. Σύµφωνα µε τη 
σηµερινή διάρθρωση της αγοράς, σε κάθε 11.000 
Πολωνούς αντιστοιχεί ένα κατάστηµα discount, µε 
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τη σχέση να κυµαίνεται από 1/13.800 στη Βαρσοβία 
έως 1/6.300 στο Πόζναν, όσον αφορά τα µεγάλα 
αστικά κέντρα. Κορεσµός παρατηρείται στις πόλεις 
µεσαίου µεγέθους, όπως οι Ostrołęka, Słupsk και 
Jelenia Góra, όπου κάθε κατάστηµα εξυπηρετεί 
δυνητικά λιγότερα από 5.000 άτοµα. Η 
πορτογαλικών συµφερόντων Biedronka (Jerónimo 
Martins) διαθέτει περίπου 2.700 καταστήµατα και η 
γερµανική Lidl περίπου 520. 
 
Πτωχεύσεις επιχειρήσεων 
Σύµφωνα µε την Coface Polska (www.coface.pl), το 
2016 αναµένεται να καταγραφούν 8,9% λιγότερες 
πτωχεύσεις επιχειρήσεων σε σχέση µε το 2015, ενώ 
για το 2017 προβλέπεται περαιτέρω µείωση κατά 
4,8%. Στο α΄ εξάµηνο του 2016 καταγράφηκαν 328 
πτωχεύσεις (-14,1%). Οι αναλυτές της Coface 
επισηµαίνουν ότι οι νέες διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης, που υφίστανται από φέτος, είναι 
αρκετά δηµοφιλείς µεταξύ των εταιρειών που 
αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και επιθυµούν 
να τις ξεπεράσουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν 
αντί να πτωχεύσουν. 
 
Κατάργηση Υπ. Θησαυροφυλακίου 
Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Ιουλίου, αναφορικά µε 
την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 
Υπουργείο Θησαυροφυλακίου (αρµόδιο για τις 
αποκρατικοποιήσεις και την εποπτεία των 
επιχειρήσεων στις οποίες διατηρεί συµµετοχή ή τις 
οποίες ελέγχει το ∆ηµόσιο), η Β. Szydlo απήλλαξε 
(15/9) από τα καθήκοντά του τον Υπουργό 
Θησαυροφυλακίου Dawid Jackiewicz. Το έργο της 
εποπτείας των εταιρειών για τις οποίες ήταν αρµόδιο 
το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου θα µεταφερθεί 
εντός του α΄ τριµήνου του 2017 σε νέο οργανισµό, 
του οποίου θα προΐσταται στέλεχος προερχόµενο 
από την αγορά και όχι πολιτικό πρόσωπο. Ο νέος 
οργανισµός θα εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό. 
Ορισµένες σηµαντικές επιχειρήσεις του κλάδου της 
ενέργειας (π.χ. καύσιµα) εποπτεύονται ήδη από το 
Υπουργείο Ενέργειας. Πλέον, η Πρωθυπουργός κα 
Szydlo αναµένει τις προτάσεις του Υπουργού Henryk 
Kowalczyk, στον οποίο ανατέθηκε η ολοκλήρωση της 
κατάργησης του Υπουργείου Θησαυροφυλακίου, 
σχετικά µε την εποπτεία σηµαντικών επιχειρήσεων 
(ασφαλιστική PZU, επιχείρηση χαλκού KGHM, 
επιχείρηση λιπασµάτων Azoty) από τα πλέον 
κατάλληλα υπουργεία. 
 

Φορολογική διοίκηση 
Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου (21/9), ο Υπ. 
Οικονοµικών Pawel Szalamacha αναφέρθηκε 
στον κυβερνητικό σχεδιασµό για τη δηµιουργία 
µιας αποτελεσµατικής Εθνικής Φορολογικής 
∆ιοίκησης (KAS) το αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα, µε σκοπό την αύξηση των φορολογικών 
εσόδων. Σχετικό νοµοσχέδιο αποτελεί ήδη 
αντικείµενο συζήτησης στην Κάτω Βουλή. Κατά 
τον κ. Szalamacha, η νέα φορολογική και 
τελωνειακή υπηρεσία (KAS) θα είναι σε θέση να 
προσελκύσει νέους εργαζόµενους µε προσόντα 
και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
υπαλλήλων που εργάζονται σήµερα στις 
υπηρεσίες τελωνείων, φορολογικών ελέγχων και 
είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Στην ίδια 
συνέντευξη, ο Υφυπουργός Οικονοµικών Marian 
Banas παρατήρησε ότι το κόστος συλλογής 
φόρων στην Πολωνία αντιστοιχεί στο 1,6% των 
φορολογικών εσόδων, έναντι 0,85% στην 
Ιρλανδία και 0,67% στην Ισπανία. Στην χώρα 
λειτουργούν 16 φορολογικά επιµελητήρια, 400 
φορολογικά γραφεία, 16 γραφεία φορολογικών 
ελέγχων, 16 τελωνειακά επιµελητήρια, 45 
τελωνειακά γραφεία και 141 υποκαταστήµατα 
τελωνειακών γραφείων, τα οποία αυξάνουν 
σηµαντικά το κόστος είσπραξης των φορολογικών 
εσόδων.  
 
Αγορές κατά την αργία της Κυριακής 
Σύµφωνα µε στοιχεία της εφηµερίδας 
Rzeczpospolita και του ιστότοπου σύγκρισης 
τιµών προϊόντων Ceneo, οι Πολωνοί ψωνίζουν 
της Κυριακές σε ποσοστό 80%. Οι εν λόγω 
αγορές αφορούν κυρίως τρόφιµα, είδη ένδυσης 
και µικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 
Μάλιστα, το 73% όσων ψωνίζουν τις Κυριακές 
έχει λάβει τη σχετική απόφαση από πριν και δεν 
καλύπτει κάποια έκτακτη ανάγκη της ίδιας 
ηµέρας, ούτε ψωνίζει αυθόρµητα επειδή εκείνη 
την ηµέρα επιθύµησε να πραγµατοποιήσει τη 
συγκεκριµένη αγορά. Πάντως, σύµφωνα µε 
δηµοσκόπηση του CBOS, οι περισσότεροι 
Πολωνοί (60%) τάσσονται (µε ή χωρίς 
επιφυλάξεις) υπέρ της απαγόρευσης των 
εµπορικών δραστηριοτήτων την Κυριακή. Οι 
συµφωνούντες παρακινούνται κυρίως από την 
επιθυµία να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις 
την ίδια ηµέρα. Στις αρχές Σεπτεµβρίου 
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κατατέθηκε στο κοινοβούλιο πρόταση νόµου για την 
απαγόρευση του εµπορίου τις Κυριακές, µε 
ορισµένες εξαιρέσεις (πρατήρια καυσίµων, 
περίπτερα κλπ.).  
 
Κυβερνητικό στεγαστικό πρόγραµµα  
Το υπουργικό συµβούλιο αποφάσισε την έναρξη της 
υλοποίησης του «Εθνικού Προγράµµατος Στέγασης» 
εντός του δ΄ τριµήνου τ.έ.. Μέσω του προγράµµατος 
θα ενθαρρύνονται η ενοικίαση κατοικίας µε απώτερο 
στόχο την αγορά του ακινήτου, η ανέγερση κατοικιών 
και η αποταµίευση για την απόκτηση στέγης. Στο 
πλαίσιο του προγράµµατος, το Εθνικό Ταµείο 
Στέγασης (NFM) θα συγκεντρώσει οικόπεδα 
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου που θα µεταβιβάσει στη 
συνέχεια στον Εθνικό ∆ιαχειριστή Στέγασης (NOM), 
προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν για την 
ανέγερση κατοικιών προς πώληση ή ενοικίαση σε 
προσιτές τιµές. Εφόσον πρόκειται για ενοικίαση, η 
τιµή θα είναι της τάξης των 10-20 Ζλότυ / τ.µ., ενώ 
εάν πρόκειται για µίσθωση µε στόχο την αγορά η 
τιµή θα είναι της τάξης των 12-24 Ζλότυ / τ.µ.. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξυπηρέτηση 
πολυτέκνων και οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα 
αλλά επιλέξιµοι θα θεωρούνται όλοι οι πολίτες. 
Παράλληλα, θα υποστηριχθεί από την κυβέρνηση η 
παροχή διαφόρων ειδών στεγαστικών 
διευκολύνσεων προς τους πολίτες από ΟΤΑ, 
επιχειρηµατικές κοινοπραξίες και άλλα νοµικά 
πρόσωπα. Τέλος, θα ενθαρρυνθεί η διατήρηση 
αποταµιευτικών λογαριασµών µε στόχο την 
απόκτηση κατοικίας, µε τη δηµιουργία Ατοµικών 
Στεγαστικών Λογαριασµών (IKM) που θα 
συνδυάζονται µε φοροαπαλλαγές. 
 
Άδειες LTE 
Η Πολωνία παρέλαβε επίσηµη προειδοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη διαδικασία 
εκχώρησης των συχνοτήτων LTE και ειδικότερα 
όσον αφορά την εκχώρηση των συχνοτήτων 800 
MHz στην εταιρεία Sferia το 2013 κατά παρέκκλιση 
της νοµοθεσίας της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή 
αναφέρεται στην επιστολή της σε πιθανή 
ασυµβατότητα της πολωνικής εθνικής νοµοθεσίας µε 
την κοινοτική νοµοθεσία περί τηλεπικοινωνιών από 
την Πολωνία. Πλέον, αναµένεται η γραπτή απάντηση 
του πολωνικού Υπουργείου Ψηφιακών Υποθέσεων. 
 
 
 

4. Ενέργεια 
 
Προοπτική µεταφοράς φ/α από τη Νορβηγία 
Μιλώντας σε σχετική συνέντευξη Τύπου (15/9), ο 
πρωθυπουργικός σύµβουλος Piotr Naimski, 
επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση των 
θεµάτων ενεργειακών υποδοµών, δήλωσε 
αισιόδοξος για την προοπτική δηµιουργίας ενός 
συστήµατος αγωγών για τη µεταφορά ποσοτήτων 
(10 bcm ετησίως) νορβηγικού αερίου στην 
Πολωνία. Πρόκειται για την τρίτη σχετική απόπειρα 
(µετά από δύο αποτυχηµένες προσπάθειες το 2001 
και το 2007), η οποία αυτή τη φορά θα έχει τη 
µορφή της κατασκευής ενός υποβρύχιου αγωγού 
φυσικού αερίου (Baltic Pipe) µεταξύ ∆ανίας και 
Πολωνίας και ενός ακόµη αγωγού µεταξύ ∆ανίας 
και Νορβηγίας. Η πολωνική πλευρά θεωρεί ότι 
αυτή τη φορά το πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον 
είναι ευνοϊκότερο. Κοµβικό ρόλο αναµένεται να 
διαδραµατίσει η πολωνική επιχείρηση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου PGNiG, που εξορύσσει 
ετησίως περίπου 0,5 bcm αερίου στη Νορβηγία, µε 
προοπτική αύξησης της εν λόγω ποσότητας στα 2-
2,5 bcm µέχρι το 2022. Το 2022 λήγει συµφωνία 
µεταξύ PGNiG και Gazprom για την προµήθεια 
ρωσικού φυσικού αερίου. Μέχρι τότε εκτιµάται 
επίσης ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε 
λειτουργία ο νέος υποθαλάσσιος αγωγός, που θα 
επιτρέψει τη µείωση της εξάρτησης της Πολωνίας 
από το ρωσικό αέριο, η οποία ήδη επιχειρείται µε 
την προµήθεια φ.α. από το Κατάρ µέσω του νέου 
σταθµού επαναεριοποίησης LNG στο Swinoujscie 
των ακτών της Βαλτικής (δυναµικότητα 5 bcm 
ετησίως, µε προοπτική αύξησης στα 7-7,5 bcm). 
Υπό αυτό το πρίσµα, επεσήµανε ο κ. Naimski, η 
πολωνική κυβέρνηση δε σχεδιάζει την 
ανανέωση/παράταση της συµφωνίας µε την 
Gazprom µε τους σηµερινούς όρους. Η Πολωνία 
καταναλώνει κάθε χρόνο 14-15 bcm φυσικού 
αερίου, το 75% των οποίων προέρχεται από τη 
Ρωσία. Η ενεργειακή σύνδεση Νορβηγίας-
Πολωνίας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική 
δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού διαδρόµου Βορρά-
Νότου, από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο. 
 
Πρόταση εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων 
EDF 
Οι (ελεγχόµενες από το ∆ηµόσιο) πολωνικές 
επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας PGE, Enea, 
Energa και PGNiG Termika ανακοίνωσαν (16/9) ότι 
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κατέθεσαν κοινή αρχική και µη δεσµευτική προσφορά 
για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της 
γαλλικής EDF στην Πολωνία. Σε αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία συγκαταλέγονται τα εργοστάσια 
ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερµότητας σε 
Rybnik, Κρακοβία, Gdansk και Gdynia και άλλες 
εγκαταστάσεις και δίκτυα διανοµής σε Torun, Wroclaw 
και Zielona Gora. 
 
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
Σύµφωνα µε το «Σχέδιο Ανάπτυξης της 
Ηλεκτροκίνησης» (Electromobility Development Plan) 
του Υπουργείου Ενέργειας, που τέθηκε σε δηµόσια 
διαβούλευση στις 19/9, µέχρι το 2025 θα 
κυκλοφορούν στους δρόµους της Πολωνίας ένα 
εκατοµµύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στόχοι του 
σχεδίου είναι η αναβάθµιση της ενεργειακής 
ασφάλειας της χώρας και η µείωση των ρύπων που 
οφείλονται στις µεταφορές. Επίσης, κατά τον Υπουργό 
Ενέργειας, Krzysztof Tchorzewski, η ανάπτυξη της 
ηλεκτροκίνησης θα συµβάλλει στην οικονοµική 
ανάπτυξη. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί µέρος του 
ευρύτερου κυβερνητικού «Σχεδίου Υπεύθυνης 
Ανάπτυξης» και προβλέπει, επίσης, ευρεία χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στις δηµόσιες συγκοινωνίες. Το 
αρµόδιο Υπουργείο σκοπεύει, µέχρι το 2018, να 
προωθήσει νέα νοµοθεσία µε αντικείµενο τη ρύθµιση 
της ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και να 
συγκροτήσει ειδικό ταµείο για τη χρηµατοδότηση της 
έρευνας και παραγωγής πολωνικών ηλεκτρικών 
οχηµάτων. Μια εβδοµάδα νωρίτερα, οι τέσσερις 
µεγαλύτερες πολωνικές εταιρείες παραγωγής 
ενέργειας (PGE, Tauron, Enea, Energa) ανακοίνωσαν 
ότι θα δηµιουργήσουν µια νέα εταιρεία, την 
ElectroMobilityPoland, αποστολή της οποίας θα είναι 
η προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 
χωρίς να διευκρινίζεται αν προτίθενται να 
ασχοληθούν και µε την παραγωγή των εν λόγων 
οχηµάτων. Σηµειώνεται ότι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες 
Volkswagen, General Motors/Opel και Fiat διαθέτουν 
ήδη παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Πολωνία. 
 
Συνδετήριος αγωγός φ.α. GIPL 
Η λιθουανική κυβέρνηση γνωστοποίησε (26/9) ότι 
µετατίθεται από το 2019 στο 2021 ο αναµενόµενος 
χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του 
πολωνολιθουανικού συνδετήριου αγωγού µεταφοράς 
φυσικού αερίου “GIPL”. Λίγες εβδοµάδες νωρίτερα, η 
εταιρεία διαχείρισης του πολωνικού δικτύου φυσικού 
αερίου, Gaz-System, είχε αναφερθεί σε «µερικά 

προβλήµατα τεχνικής φύσης» ως αιτία 
παράτασης των σχετικών εργασιών.  
Περισσότερες πληροφορίες για τον GIPL 
περιέχονται σε ενηµερωτική καταχώριση της Ευρ. 
Επιτροπής (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

15-5845_en.htm). 
 
Συµφωνία των Παρισίων (κλιµατική αλλαγή) 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Reuters (26/9), ο 
Πολωνός Υπουργός Περιβάλλοντος, Jan Szyszko, 
απέστειλε επιστολή προς τους οµολόγους του των 
υπολοίπων κρατών-µελών της ΕΕ. Σε αυτήν εξηγεί 
ότι η χώρα του προτίθεται να προωθήσει την 
κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων για την 
Κλιµατική Αλλαγή µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, µόνον εφόσον ληφθούν επαρκώς 
υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες ανάγκες της πολωνικής 
οικονοµίας, της οποίας ο βαθµός εξάρτησης από 
τον ρυπογόνο άνθρακα είναι υψηλός. Η ΕΕ 
επιθυµεί την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
κύρωσης της συµφωνίας το ταχύτερο δυνατό. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Uber  
Η αµερικανική εταιρεία υπηρεσιών ταξί Uber 
εγκαινίασε Κέντρο Αριστείας στην περιοχή της 
Κρακοβίας. Η αξία της επένδυσης ανήλθε στα 40 
εκ. Ζλότυ. Στο κέντρο της Κρακοβίας θα 
απασχολούνται 90 εργαζόµενοι, µε προοπτική 
αύξησης του προσωπικού στα 150 άτοµα. Είναι η 
δεύτερη εγκατάσταση αυτού του είδους της Uber 
στην Ευρώπη. Το Κέντρο θα δραστηριοποιείται 
στην επίλυση προβληµάτων των χρηστών και στην 
ανάπτυξη λύσεων για την αποφυγή της 
επανεµφάνισης των προβληµάτων. Η διοίκηση της 
Uber θεωρεί ότι η Πολωνία είναι η τρίτη 
σηµαντικότερη αγορά της στην ΕΕ, µετά από το Ην. 
Βασίλειο και τη Γαλλία.  Η εταιρεία µετρά περίπου 
300.000 χρήστες και αρκετές χιλιάδες οδηγούς σε 
επτά πολωνικές πόλεις. 
 
Οικονοµική δυσπραγία Alma Market 
Σύµφωνα µε το Reuters και τοπικά µέσα 
ενηµέρωσης όπως το money.pl, η αλυσίδα 
supermarket Alma Market (www.almamarket.pl), 
ιδιοκτησίας J. Mazgaj, αντιµετωπίζει προβλήµατα 
στις συναλλαγές µε τους προµηθευτές της και δεν 
έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει πλέον οµαλά τα 
καταστήµατά της µε προϊόντα. Σύµφωνα µε τις 
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ίδιες πηγές, η εταιρεία  αναγκάστηκε στα µέσα 
Σεπτεµβρίου τ.έ. να ζητήσει από δικαστήριο της 
Κρακοβίας την προστασία των περιουσιακών της 
στοιχείων έναντι πιστωτών και προµηθευτών, 
προκειµένου να µπορέσει να υλοποιήσει πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης, το οποίο θα 
περιλαµβάνει πιθανότατα το κλείσιµο ορισµένων 
καταστηµάτων και την πώληση περιουσιακών 
στοιχείων, προκειµένου να τακτοποιηθούν οφειλές 
προς συνεργάτες και προµηθευτές. Στα καταστήµατα 
της αλυσίδας διατίθενται ακόµη και σήµερα αρκετά 
ελληνικά προϊόντα (τρόφιµα, ποτά).  
 
PLAY 
H εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY (www.play.pl), 
µέλος του Οµίλου Olympia, συµφερόντων Πάνου 
Γερµανού, τιµήθηκε µε τη διάκριση «Εταιρεία της 
Χρονιάς» για το 2015, κατά τη διάρκεια του 26ου 
Οικονοµικού Φόρουµ Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης στην Krynica (www.forum-ekonomiczne.pl). 
Το 2015 ήταν µία επιτυχηµένη χρονιά για την PLAY, 
καθώς αυξήθηκαν τόσο τα οικονοµικά της µεγέθη 
όσο και η βάση συνδροµητών της, ενώ το µερίδιό της 
στην αγορά ξεπέρασε το 25%. [Capital.gr και 
πολωνικά ΜΜΕ]  
 
Netflix 
Η Netflix Inc (www.netflix.com) προτίθεται να παρέχει 
περισσότερες υπηρεσίες στους Πολωνούς 
συνδροµητές της, αυξάνοντας το υποτιτλισµένο ή 
µεταγλωττισµένο περιεχόµενό που διατίθεται στην 
πολωνική αγορά και σχεδιάζοντας την παραγωγή 
προγραµµάτων/εκποµπών/σειρών/ταινιών στην 
Πολωνία έως το 2020. Η Netflix εγκαινίασε την 
παρουσία της στην πολωνική αγορά τον Ιανουάριο 
του 2016. [WBJ.pl] 
 
Raiffeisen Bank Polska 
Η Alior Bank, τραπεζικός βραχίονας της πολωνικής 
κρατικής ασφαλιστικής PZU, ανακοίνωσε στις 21/9 
ότι ξεκίνησε αποκλειστικές διαπραγµατεύσεις για την 
αγορά του σκέλους των τραπεζικών εργασιών της 
Raiffeisen Bank Polska από την αυστριακή 
Raiffeisen Bank International. Την ίδια ηµέρα έγινε 
γνωστό ότι η µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα, PKO 
BP, ξεκίνησε όµοιες διαπραγµατεύσεις µε τη 
Raiffeisen για την απόκτηση του 100% της 
πολωνικής µονάδας leasing της τελευταίας. [The 
Warsaw Voice] 
 

MIT Enterprise Forum Poland 
Στις 28/9 ξεκίνησε στη Βαρσοβία το δεύτερο “MIT 
Enterprise Forum Poland” (http://mitefpoland.org), 
µε στόχο την επιλογή και υποστήριξη πολλά 
υποσχόµενων τεχνολογικών νεοφυών 
επιχειρήσεων (start-ups). Τοµείς προτεραιότητας 
του φετινού φόρουµ είναι οι τοµείς 
χρηµατοοικονοµικών, ενέργειας, πρώτων υλών 
και υγείας. 
 
Κτηριακό συγκρότηµα High5ive (Κρακοβία) 
Η σκανδιναβική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων 
Skanska ξεκίνησε (28/9) την κατασκευή του 
κτηριακού συγκροτήµατος γραφείων “High5ive” 
στην Κρακοβία. Το πρώτο στάδιο του έργου, που 
θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2017 µε την 
παράδοση δύο κτηρίων, αναµένεται να κοστίσει 
48 εκ. Ευρώ. Το project περιλαµβάνει την 
ανέγερση πέντε κτηρίων γραφείων συνολικού 
εµβαδού 70.000 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. 
 
PKP Cargo 
Η µεγαλύτερη πολωνική εταιρεία σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών µεταφορών PKP Cargo είχε 
ζηµίες 30 εκ. Ευρώ στο β΄ τρίµηνο του 2016. Τα 
µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα αποδίδονται 
στην κακή κατάσταση του κλάδου, την 
περιορισµένη ζήτηση και τις χαµηλές τιµές του 
άνθρακα. Στο α΄ εξάµηνο του 2016 η PKP Cargo 
δαπάνησε 60 εκ. Ευρώ για την απόκτηση νέων 
αµαξοστοιχιών και την επισκευή και τον 
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων. 
 


