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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Μαΐου 2016 ήταν 
9,1% (από 9,5% τον προηγούµενο µήνα) κατά την 
πολωνική GUS. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Μάιο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,9% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,4% 
κατά τη Eurostat (HICP - Ε∆ΤΚ). 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Μάιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,5% (σε σύγκριση µε τον Μάιο του 
2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Μάιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 2,2% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών α΄ τριµήνου τ.έ. 
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 1,29 δισ. Ζλότυ στο α΄ 
τρίµηνο του 2016, έναντι ελλείµµατος 2,03 δισ. Ζλότυ 
στο δ΄ τρίµηνο του 2015. Πλεονασµατικά ήταν τα 
ισοζύγια υπηρεσιών (11,6 δισ.) και αγαθών (5,2 
δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα ισοζύγια 
πρωτογενών εισοδηµάτων (13,4 δισ.) και 
δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (2,1 δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών 
αγαθών αυξήθηκε κατά 6,0%, ανερχόµενη στα 189,0 
δισ., των δε εισαγωγών κατά 7,2%, διαµορφούµενη 
στα 183,8 δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ]  
 
Επιπτώσεις Brexit 
Κατά τον Υπουργό Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki 
(27/6), το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος του 
Ηνωµένου Βασιλείου εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε 
επιβράδυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης 
της Πολωνίας κατά 0,5% έως 1% του ΑΕΠ, αλλά η 
κυβέρνηση δε σχεδιάζει να µειώσει τις δαπάνες της. 
Στις ίδιες δηλώσεις, ο κ. Morawiecki προσέθεσε ότι 
εκτός από τις απώλειες που θα προκύψουν για την 
Πολωνία στο σκέλος του διµερούς εµπορίου (στο 

Η.Β. καταλήγει το 7% των πολωνικών εξαγωγών), 
αναµένονται και ευκαιρίες, όπως στα µέτωπα της 
επιστροφής Πολωνών εργαζοµένων στην πατρίδα 
τους και της δυνατότητας προσέλκυσης 
επιχειρήσεων του χρηµατοοικονοµικού κλάδου 
από το Λονδίνο στη Βαρσοβία. Όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία του 
Ζλότυ (PLN), ο Υπουργός Οικονοµικών, Pawel 
Szalamacha, δήλωσε (28/6) ότι δεν απαιτείται, 
προς το παρόν, κυβερνητική παρέµβαση για την 
υποστήριξη του πολωνικού νοµίσµατος, 
δεδοµένου ότι η ισοτιµία φαίνεται να 
σταθεροποιείται, µετά από ένα σύντοµο διάστηµα 
αισθητής υποτίµησης αµέσως µετά τη 
γνωστοποίηση του αποτελέσµατος του 
βρετανικού δηµοψηφίσµατος. Ο κ. Szalamacha 
προσέθεσε ότι δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η 
υποτίµηση του Ζλότυ είχε θετικό αντίκτυπο στο 
εµπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά το πρώτο 
πεντάµηνο τ.έ., αφού κατέστησε ελκυστικότερα τα 
εξαγόµενα πολωνικά προϊόντα. 

 
Επίσκεψη Προέδρου Λ∆ Κίνας 
Στις 20/6, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Κινέζου 
Προέδρου στη Βαρσοβία, οι Πρόεδροι Πολωνίας 
και Κίνας, Andrzej Duda και Xi Jinping, 
υπέγραψαν «∆ιακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής 
Σχέσης». Στη διακήρυξη επισηµαίνεται ότι κάθε 
µια από τις δύο χώρες θεωρεί την άλλη σταθερό 
και µακροπρόθεσµο στρατηγικό εταίρο και ότι οι 
δύο πλευρές θεωρούν ότι η ανάπτυξη µπορεί να 
αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για αµοιβαία 
επωφελή συνεργασία, δεδοµένης και της 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί 
σε πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, οι δύο χώρες 
δεσµεύονται να προσπαθήσουν για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διµερούς πολιτικής, 
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
συνεργασίας και για τη βελτίωση του 
συντονισµού και της συνεργασίας επί ζητηµάτων 
διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στην επιθυµητή 
εµβάθυνση της διµερούς συνεργασίας στους 
τοµείς της οικονοµίας και του εµπορίου, των 
χρηµατοοικονοµικών, των µεταφορών και των 
logistics, των υποδοµών, της πολιτικής 
αεροπορίας, της ενέργειας, της γεωργίας, του 
εµπορίου, της τεχνολογίας και της 
περιβαλλοντικής προστασίας. Οι δύο πλευρές 
δηλώνουν πρόθυµες να προσπαθήσουν για την 
εξισορρόπηση του διµερούς εµπορικού ισοζυγίου 
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µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των ξένων 
προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Ο όγκος του 
διµερούς εµπορίου είναι της τάξης των $ 17 δισ. 
(2015) και οι κινεζικές εξαγωγές στην Πολωνία είναι 
δεκαπλάσιες σε σχέση µε τις πολωνικές στην Κίνα. 
Στη διάρκεια της επίσκεψης Xi Jinping υπογράφηκαν 
περισσότερες από δέκα συµφωνίες στους 
προαναφερθέντες επιµέρους τοµείς ενδιαφέροντος. 
Στο πλαίσιο διµερούς επιχειρηµατικού συνεδρίου, ο 
Πρόεδρος της Λ∆Κ γνωστοποίησε ότι επενδύσεις 
ειδικά στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών, 
των υποδοµών και των τηλεπικοινωνιών θα 
υποστηριχθούν από πιστωτική διευκόλυνση ύψους 
10 δισ. δολαρίων. Στις 19/6, οι Πρόεδροι Πολωνίας 
και Κίνας υποδέχθηκαν σε συµβολική τελετή στη 
Βαρσοβία το πρώτο τρένο µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
από την κινεζική Chengdu. Στο ταξίδι της επιστροφής 
το τρένο θα είναι φορτωµένο µε 
πολωνικά/ευρωπαϊκά τρόφιµα. Το “China Railway 
Express” θα πραγµατοποιεί είκοσι δροµολόγια 
εβδοµαδιαίως και θεωρείται συµβατό µε την 
πρωτοβουλία “One Belt, One Road”, όπως 
επισηµάνθηκε στη διάρκεια σχετικού φόρουµ µε 
θέµα «∆ρόµος του Μεταξιού». Για την πολωνική 
πλευρά, πολύ σηµαντικό θεωρείται το άνοιγµα της 
κινεζικής αγοράς στα πολωνικά τρόφιµα. Έµφαση 
δίδεται, επίσης, στην προσέλκυση κινεζικών 
επενδύσεων. Ο Πολωνός Υφυπουργός Ανάπτυξης, 
R. Domagalski, δήλωσε ότι η Πολωνία είναι έτοιµη 
να δηµιουργήσει «ειδικές ζώνες» για την 
εξυπηρέτηση Κινέζων επενδυτών, ενδεχοµένως στις 
περιοχές του Lodz και της βόρειας περιφέρειας 
Pomorskie, προκειµένου να χρησιµεύσει ως πύλη 
εισόδου των κινεζικών επιχειρήσεων και κεφαλαίων 
στη ∆υτική Ευρώπη. Η επίσκεψη του Κινέζου 
Προέδρου πραγµατοποιήθηκε πέντε µήνες µετά από 
τη συµφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του 
σχήµατος συνεργασίας «16+1» (16 χωρών ΚΑ 
Ευρώπης και Κίνας) για την υλοποίηση επενδύσεων 
αξίας δισεκατοµµυρίων στην ευρύτερη περιοχή της 
ΚΑ Ευρώπης και λίγες µέρες µετά από την τελική 
κύρωση της πολωνικής συµµετοχής στην AIIB (Asian 
Infrastructure Investment Bank). 
 
Προστασία επιχ/σεων από επιθετικές εξαγορές 
Η επιχείρηση λιπασµάτων Grupa Azoty και η 
επιχείρηση χαλκού και αργύρου KGHM εντάχθηκαν 
από την κυβέρνηση σε κατάλογο πολωνικών 
επιχειρήσεων που προστατεύονται από εχθρικές 
εξαγορές. Οι προστατευόµενες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε τοµείς ειδικού 
ενδιαφέροντος για την εθνική ασφάλεια και το 
∆ηµόσιο (Υπουργείο Θησαυροφυλακίου) κατέχει 
σηµαντικά µερίδια µετοχών τους. Σύµφωνα µε 
νόµο που ψηφίστηκε το 2015, οι επενδυτές που 
ενδιαφέρονται για επιχειρήσεις αυτής της 
κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να 
ενηµερώνουν το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου 
για τις προθέσεις τους, ενώ ο αρµόδιος υπουργός 
έχει το δικαίωµα να εµποδίσει τη συναλλαγή, εάν 
κρίνει ότι απειλούνται η ασφάλεια και η δηµόσια 
τάξη. Ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα 
προσφυγής κατά της απόφασης του υπουργού. 
Το πολωνικό ∆ηµόσιο ελέγχει το 32,9%% των 
µετοχών της Grupa Azoty και το 31,79% των 
µετοχών της KGHM. 
 
Πολωνικές τράπεζες αλλοδαπών 
συµφερόντων 
Ο Υπουργός Επιστηµών & Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Jarosław Gowin, δήλωσε στην 
εφηµερίδα Financial Times ότι «τα ξένα κεφάλαια 
έχουν υπερβολική ισχύ» στον πολωνικό 
χρηµατοπιστωτικό κλάδο. Ο Πολωνός 
αξιωµατούχος προσέθεσε ότι το κράτος κρίνεται 
σκόπιµο να ενθαρρύνει την αύξηση της 
συµµετοχής πολωνικών κεφαλαίων στην 
ιδιοκτησία των τραπεζών, στο πλαίσιο ενός 
προγράµµατος «οικονοµικού πατριωτισµού». 
Μάλιστα, ο κ. Gowin εξέφρασε την άποψη ότι το 
πολωνικό ∆ηµόσιο πρέπει να εκµεταλλευτεί το 
γεγονός ότι ορισµένες τράπεζες ξένων 
συµφερόντων αντιµετωπίζουν δυσχέρειες και να 
προχωρήσει στην εθνικοποίησή τους, 
προκειµένου να τις ιδιωτικοποιήσει στη συνέχεια, 
προτιµώντας Πολωνούς επενδυτές. Πέραν αυτών, 
ο υπουργός εξέφρασε την ανησυχία της 
κυβέρνησης για την κυριαρχία ξένων, κυρίως 
γερµανικών, εταιρειών στον τοµέα των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης της χώρας. Σε δικές του 
δηλώσεις στον Τύπο, ο Υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, D. Jackiewicz, γνωστοποίησε 
ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για εξελίξεις στον 
εγχώριο τραπεζικό κλάδο όπως οι πιθανές 
πωλήσεις των πολωνικών θυγατρικών της 
ιταλικής Unicredit (Bank Pekao) και της 
αυστριακής Raiffeisen (Raiffeisen Polbank). 
Μάλιστα, δεν απέκλεισε την ανάληψη 
πρωτοβουλιών από πλευράς πολωνικών 
επιχειρήσεων που ελέγχονται από το ∆ηµόσιο, 
στην κατεύθυνση της εξαγοράς των 
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προαναφερθεισών τραπεζών, µε στόχο την αύξηση 
της συµµετοχής πολωνικών κεφαλαίων στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ο οποίος ελέγχεται σήµερα 
σε ποσοστό 60% από ξένους επενδυτές. Στο ίδιο 
θέµα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki, 
τάχθηκε (28/6) υπέρ της εξεύρεσης µιας «καλύτερης 
ισορροπίας» ξένου και πολωνικού κεφαλαίου σε 
µερικούς τοµείς της πολωνικής οικονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του τραπεζικού. Πάντως, ο κ. 
Morawiecki επεσήµανε ότι η κυβέρνηση δεν 
ενδιαφέρεται για την εθνικοποίηση τραπεζών «µε 
κάθε κόστος» και ότι πρωτοβουλίες αναµένεται να 
αναληφθούν µόνο αν παρουσιαστούν σηµαντικές 
ευκαιρίες στην αγορά. Από πλευράς πιθανώς 
ενδιαφερόµενων πολωνικών τραπεζών, ο ∆/νων 
Σύµβουλος της µεγαλύτερης εγχώριας τράπεζας, 
PKO BP, που ελέγχεται από το ∆ηµόσιο, δήλωσε 
στις 30/6 ότι η PKO BP δεν ενδιαφέρεται για την 
εξαγορά της δεύτερης µεγαλύτερης τράπεζας της 
χώρας, Bank Pekao (συµφερόντων ιταλικής 
UniCredit). Το ίδιο στέλεχος απέφυγε να απαντήσει 
σε ερώτηση αναφορικά µε ενδιαφέρον εξαγοράς της 
Raiffeisen Polbank (συµφερόντων αυστριακής 
Raiffeisen) από την PKO BP. 
 
Υποψηφιότητα Lodz για φιλοξενία EXPO 2022 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Πολιτισµού Ρ. Glinski και η ∆ήµαρχος του Lodz H. 
Zdanowska υπέβαλαν στις 15/6 στο ΒΙΕ (Bureau 
International des Expositions) την υποψηφιότητα του 
Lodz για τη διοργάνωση της έκθεσης “Expo 2022”. 
Θέµα της υποψηφιότητας της πόλης της κεντρικής 
Πολωνίας θα είναι η αναζωογόνηση αστικών 
περιοχών και κεντρικό σύνθηµα της υποψηφιότητας 
θα είναι το “City Re:Invented”. Η επιλογή της πόλης 
που θα φιλοξενήσει την Expo του 2022 θα 
πραγµατοποιηθεί το 2017. 
 
Πολωνικά έργα Connecting Europe Facility 
Η Ευρ. Επιτροπή γνωστοποίησε (17/6) ότι 17 
πολωνικά έργα του τοµέα µεταφορών θα λάβουν 
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση ύψους € 1,9 δισ. στο 
πλαίσιο της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης CEF 
(Connecting Europe Facility). Περίπου € 900 εκ. θα 
διατεθούν για έργα αναβάθµισης σιδηροδροµικών 
υποδοµών και € 400 εκ. για έργα σιδηροδροµικής 
σύνδεσης των θαλάσσιων λιµένων Gdynia, Gdansk, 
Szczecin και Swinoujscie. Με € 93,7 εκ. θα 
χρηµατοδοτηθεί η βελτίωση του εσωτερικού του 
λιµένα του Gdansk και µε € 123 εκ. η κατασκευή 
συστήµατος διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας. 

Ιατρικός τουρισµός στην Πολωνία 
Σύµφωνα µε την Πολωνική Ένωση Ιατρικού 
Τουρισµού, ολοένα και περισσότεροι αλλοδαποί 
επισκέπτονται την Πολωνία στο πλαίσιο ιατρικού 
τουρισµού, δηλαδή για παροχή ιδιωτικών 
ιατρικών υπηρεσιών. ∆ηµοφιλέστερες είναι οι 
επεµβάσεις πλαστικής χειρουργικής και οι 
οδοντιατρικές υπηρεσίες. Το 2015, οι επισκέπτες 
δαπάνησαν περίπου € 340 εκ. για υπηρεσίες 
ιατρικής φροντίδας, ποσό διπλάσιο σε σχέση µε 
το 2011 (177 εκ.). Οι ξένοι ασθενείς δαπανούν 
έως και € 17.000 για τις προαναφερθείσες 
υπηρεσίες και προέρχονται συνήθως από το 
Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και τα 
σκανδιναβικά κράτη. [www.pamt.org]  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 
Το 55% των Πολωνών αντιτίθεται στην προοπτική 
υιοθέτησης του Ευρώ, έναντι 12% που τάσσεται 
υπέρ αυτής και 23% που δηλώνει αδιάφορο για 
τη συγκεκριµένη συζήτηση. Το ποσοστό των 
αντιτιθέµενων στο κοινό νόµισµα έχει αυξηθεί 
κατά 5% το τελευταίο εξάµηνο. Οι Πολωνοί 
θεωρούν σε ποσοστό 66% ότι η ένταξη στην 
Ευρωζώνη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους 
προϋπολογισµούς των νοικοκυριών και σε 
ποσοστό 12% ότι θα είναι επωφελής. Τέλος, οι 
πολίτες εκτιµούν σε ποσοστό 51% ότι η ένταξη 
στην Ευρωζώνη θα είναι επιβλαβής για την εθνική 
οικονοµία και σε ποσοστό 21% ότι θα είναι 
επωφελής. [∆ηµοσκόπηση TNS Polska, 3-8/6, 
δείγµα 1.027] 
 
Φορολογία επιχειρήσεων 
Η κυβέρνηση ενέκρινε (21/6) την κατάθεση (προς 
ψήφιση στο Κοινοβούλιο) νοµοσχεδίου που 
προβλέπει τη µείωση του φορολογικού 
συντελεστή που επιβάλλεται στο εισόδηµα 
νοµικών προσώπων και οντοτήτων στην 
περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων, από το 
19% στο 15%. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι ο νέος 
νόµος θα τεθεί σε ισχύ την 01.01.2017. Ως 
«µικρές» γίνονται αντιληπτές επιχειρήσεις µε 
ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 1,2 
εκ. Ευρώ.  
 
Εποπτεία τραπεζών 
Η Πρωθυπουργός Beata Szydlo δήλωσε (21/6) 
στον Τύπο ότι εξετάζει το ενδεχόµενο της 
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µεταφοράς της αρµοδιότητας της εποπτείας των 
πολωνικών τραπεζών από την αρχή 
χρηµατοοικονοµικής εποπτείας KNF στην Κεντρική 
Τράπεζα ΝΒΡ, σε συνέχεια σχετικής πρότασης του 
νέου ∆ιοικητή της ΝΒΡ, Adam Glapinski. Σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα της εφηµερίδας Puls Biznesu, σε µια 
τέτοια κίνηση αντιτίθεται ο Υπουργός Οικονοµικών 
Pawel Szalamacha. Στις 27/6, η κυβέρνηση ενέκρινε 
την κατάθεση (προς ψήφιση) νοµοσχεδίου για την 
ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της KNF, µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη εποπτεία της αγοράς. 
 
∆ηµιουργία οργανισµού αξιολόγησης  
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση (27/6) του 
Υπουργού Ανάπτυξης, M. Morawiecki, το 
Χρηµατιστήριο Βαρσοβίας (WSE) και το Πολωνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο πρόκειται να δηµιουργήσουν 
έναν εθνικό οργανισµό αξιολόγησης για την κάλυψη 
των αναγκών µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους 
κυρίαρχους οίκους αξιολόγησης (πιστοληπτικής 
ικανότητας). 
 
Πρόγραµµα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε (15/6) ότι η 
Πολωνία θα διαθέσει χρηµατοδοτήσεις ύψους 3 δισ. 
Ζλότυ στο πλαίσιο του προγράµµατος 
#StartInPoland για την υποστήριξη της ανάπτυξης 
νεοφυών επιχειρήσεων (start-up). Πρόκειται για το 
σηµαντικότερο πρόγραµµα του είδους στην περιοχή 
της ΚΑ Ευρώπης. Το #StartInPoland θα απευθύνεται 
σε επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις από την Πολωνία 
και το εξωτερικό. Κοµβικό ρόλο στην υλοποίησή του 
θα διαδραµατίσει το νεοσυσταθέν Πολωνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο (www.pfr.pl). Στόχος είναι η 
δηµιουργία έως και 1.500 επιχειρήσεων µε 
δραστηριότητα βασιζόµενη σε κάποια µορφή 
καινοτοµίας εντός της επόµενης επταετίας. Οι πόροι 
του προγράµµατος θα προέλθουν κατά βάση από 
την ΕΕ (πρόγραµµα Smart Growth 2014-2020) αλλά 
εκτιµάται ότι σύντοµα θα υπάρξει χρηµατοδότηση και 
από ιδιώτες επενδυτές και µεγάλες δηµόσιες 
επιχειρήσεις (Energa, Enea, PGE, PKN Orlen, Lotos, 
Azoty).  
 
Τιµές τροφίµων 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat για το 2015, το 
επίπεδο των τιµών των τροφίµων και µη 
οινοπνευµατωδών ποτών στην Πολωνία είναι το 
χαµηλότερο µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, αφού 
αντιστοιχεί στο 63% του µέσου όρου της Ένωσης, 

έναντι 103% της Ελλάδας. Στην κατηγορία του 
ψωµιού και των δηµητριακών οι πολωνικές τιµές 
ανέρχονται στο 61% του µ.ό. της ΕΕ, στην 
κατηγορία του κρέατος στο 54%, στην κατηγορία 
των γαλακτοκοµικών και των αυγών στο 65%, 
στην κατηγορία του καπνού στο 62% και στα 
οινοπνευµατώδη ποτά στο 85%. Η έρευνα της 
Eurostat έλαβε υπ’ όψιν τις τιµές περίπου 440 
συγκρίσιµων προϊόντων. 
 
Πρόγραµµα COSME 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι από 
την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν διατεθεί 
χρηµατοδοτήσεις ύψους 189 εκ. Ζλότυ (44 εκ. 
Ευρώ) σε 1.308 πολωνικές µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
COSME της ΕΕ (µε συνολικό προϋπολογισµό 2,3 
δισ. Ευρώ). Σηµειώνεται ότι για την Πολωνία 
προορίζονται συνολικά 82,5 δισ. Ευρώ πόρων 
Συνοχής στο πλαίσιο της προγραµµατικής 
περιόδου 2014-2010. 
 
 
 
4. Ενέργεια 
 
Σταθµός LNG Swinoujscie 
Το πλοίο “Al-Nuaman”, που µετέφερε 210.000 κ.µ. 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από το 
Κατάρ, έφτασε στις 17/6 στον προσφάτως 
ολοκληρωθέντα σταθµό επαναεριοποίησης LNG 
του Swinoujscie των πολωνικών ακτών της 
Βαλτικής. Πρόκειται για το πρώτο φορτίο που 
προορίζεται για εµπορική χρήση. Η συγκεκριµένη 
ποσότητα θα αεριοποιηθεί και θα διοχετευτεί στο 
πολωνικό δίκτυο από τη διαχειρίστρια του 
τελευταίου, Gaz-System. Σε εκτέλεση σχετικής 
σύµβασης µε την πολωνική επιχείρηση φυσικού 
αερίου PGNiG, ο ίδιος προµηθευτής (Qatargas) 
θα παραδίδει ένα φορτίο αερίου κάθε µήνα τους 
επόµενους µήνες. Ο σταθµός φέρει το όνοµα του 
πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, 
Lech Kaczynski, που έχασε τη ζωή του σε 
αεροπορικό δυστύχηµα το 2010. Κατά τον 
σηµερινό Πτ∆, Andrzej Duda, που τίµησε µε τη 
παρουσία του σχετική τελετή ονοµατοδοσίας στις 
17/6, η ενεργειακή ασφάλεια κατείχε κοµβική 
θέση στο όραµα του Lech Kaczynski, ο οποίος 
πρότεινε την κατασκευή του σταθµού του 
Swinoujscie το 2006.   
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Nord Stream 2 
Το πολωνικό Υπουργείο Ενέργειας διέψευσε 
πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου Tass, 
σύµφωνα µε τις οποίες η Πολωνία ζήτησε να 
προµηθευτεί 11 bcm ρωσικού φυσικού αερίου που 
πρόκειται να µεταφερθεί στην Ευρώπη µέσω του 
αγωγού Nord Stream 2. Το Tass επικαλέστηκε 
σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Gazprom, 
Alexander Medvedev, στις 23/6 στο Βερολίνο. Στην 
ανακοίνωση του πολ. Υπουργείου Ενέργειας 
επισηµαίνεται ότι η Πολωνία αντιτίθεται στην 
κατασκευή του Nord Stream 2. Ανάλογη ανακοίνωση 
διάψευσης εκδόθηκε από τη διαχειρίστρια του 
πολωνικού δικτύου µεταφοράς φυσικού αερίου, Gaz-
System. Ο Nord Stream 2 (µε δυνατότητα µεταφοράς 
55 bcm ετησίως) σχεδιάζεται να µεταφέρει 
υποθαλάσσια φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη 
Γερµανία. Στον σχεδιασµό, που προωθείται από την 
Gazprom και ορισµένες δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες 
του ενεργειακού τοµέα, αντιτίθενται η Πολωνία, τα 
κράτη της Βαλτικής και η Ουκρανία, που θεωρούν ότι 
ο αγωγός υπονοµεύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
ασφάλεια. 
 
Νοµοθεσία ΑΠΕ 
Ο Πολωνός Πτ∆, Andrzej Duda, κύρωσε νόµο µε τον 
οποίο ρυθµίζονται θέµατα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές. Ως ηµ/νία έναρξης ισχύος του 
νόµου έχει οριστεί η 1η Ιουλίου τ.έ.. Η συµµετοχή 
των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό µείγµα θα πρέπει να 
ανέλθει στο 15% έως το 2020 (από 13% σήµερα), 
σύµφωνα και µε τη στόχευση της ΕΕ. Η κυβέρνηση 
θα στηρίζει στο εξής κατά προτεραιότητα «σταθερές 
ΑΠΕ» (βιοµάζα και συµπαραγωγή από βιοµάζα και 
άνθρακα) και λιγότερο εκείνες που συνδέονται µε 
«λιγότερο προβλέψιµη παραγωγή» (αιολικά και 
φωτοβολταϊκά). Στις προβλέψεις του νέου νόµου 
αντιτίθενται η αντιπολίτευση και αρκετές ενώσεις 
παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ.  
 
Αιολική ενέργεια 
Πρόσφατο σχόλιο της Moody's αναφέρεται σε 
πολωνικό νοµοθέτηµα που ρυθµίζει τα της 
δηµιουργίας και λειτουργίας αιολικών πάρκων (Act 
on Investments in Wind Farms). Η Moody's 
επισηµαίνει ότι η νοµοθεσία, που απαγορεύει την 
κατασκευή αιολικών πάρκων κοντά σε δοµηµένες 
περιοχές και εθνικά πάρκα, ενδέχεται να 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις στον τοµέα της 
πράσινης ενέργειας και να αυξήσει τα φορολογικά 
βάρη για τα αιολικά πάρκα, ευνοώντας 

«συµβατικούς» παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
όπως οι επιχειρήσεις PGE και Energa. 
 
Φορτίο ιρανικού αργού κατευθύνεται στην 
Πολωνία 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Reuters (30/6), 
δεξαµενόπλοιο που µεταφέρει φορτίο ιρανικού 
αργού πετρελαίου κατευθύνεται στον πολωνικό 
λιµένα του Gdansk στη Βαλτική, σε µία από τις 
πρώτες προσπάθειες του Ιράν να ανακτήσει το 
µερίδιο της διεθνούς αγοράς που κατείχε πριν 
από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του. ∆εν 
έχει γίνει γνωστό αν ο αγοραστής του φορτίου 
είναι η πολωνική PKN Orlen ή η επίσης πολωνική 
Grupa Lotos, όπως επίσης δεν έχει γίνει γνωστό 
αν το φορτίο θα παραµείνει στην Πολωνία ή θα 
προωθηθεί στη Γερµανία, µε την οποία συνδέεται 
ο αγωγός που ξεκινά από το Gdansk. Ανεξάρτητα 
από τον τελικό προορισµό του φορτίου, πρόκειται 
για την πρώτη ποσότητα (2 εκ. βαρέλια) που 
πωλείται σε αυτή την περιοχή της Βαλτικής µετά 
από τη άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν 
τον Ιανουάριο τ.έ.. Το δεξαµενόπλοιο (VLCC) 
αναχώρησε από την ιρανική νήσο Kharg στις 
27/6. Τα πολωνικά διυλιστήρια, που είναι πλήρως 
εξαρτηµένα από το ρωσικό αργό, προσπαθούν να 
εκµεταλλευτούν τον εντεινόµενο διεθνή 
ανταγωνισµό, προµηθευόµενα ποσότητες αργού 
από τη Σαουδική Αραβία και τώρα πιθανώς από 
το Ιράν. Τον Μάιο τ.έ. ο Πολωνός Υφυπουργός 
Ενέργειας γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση 
συνοµιλεί µε το Ιράν σχετικά µε τη διµερή 
συνεργασία στους τοµείς του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Jeronimo Martins - Atlanta Poland 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Reuters, η 
Jeronimo Martins Polska SA, στην οποία ανήκει η 
µεγάλη αλυσίδα supermarket BIEDRONKA, 
ανέστειλε την παραλαβή προϊόντων (ξηρών 
καρπών) από την επιχείρηση Atlanta Poland, 
λόγω αρνητικών ευρηµάτων που προέκυψαν στο 
πλαίσιο λογιστικού ελέγχου. Η Atlanta Poland 
προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την 
προστασία των συµφερόντων της, καθώς στην 
συνεργασία µε την Jeronimo Martins 
αντιστοιχούσε το 24% του συνόλου των εσόδων 
της επιχείρησης. 
[www.reuters.com/article/idUSL8N19813E] 
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BSH 
Η επιχείρηση BSH Bosch Siemens Hausgeraete 
πρόκειται να επενδύσει 500 εκ. Ζλότυ σε δύο 
ανενεργά σήµερα εργοστάσια κατασκευής οικιακών 
συσκευών (ψυγείων και φούρνων) και στο πλαίσιο 
αυτό να προσλάβει περίπου 1.000 άτοµα στην 
περιοχή του Wroclaw της Ν∆ Πολωνίας. Η BSH 
απέκτησε πέρυσι τα δύο εργοστάσια από τη 
FagorMastercook που πτώχευσε προ διετίας. Η 
επένδυση της BSH θα αφορά την αναβάθµιση των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων και τη δηµιουργία νέων 
γραµµών παραγωγής, µε στόχο την κατασκευή σχεδόν 
2 εκ. συσκευών σε ετήσια βάση.  
 
Uniwheels 
Η κατασκευάστρια ζαντών αυτοκινήτων Uniwheels 
άνοιξε νέο εργοστάσιο στη Stalowa Wola της ΝΑ 
Πολωνίας, όπου σκοπεύει να παράγει 2 εκ. τεµάχια 
ετησίως. Το εργοστάσιο της γερµανικής επιχείρησης 
απασχολεί σήµερα 250 άτοµα, που πρόκειται να 
γίνουν 400 το 2017.  
 
Tesco 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της βρετανικής Telegraph, η 
Tesco πρόκειται να ανοίξει έναν νέο µεγάλο 
διαµετακοµιστικό κόµβο στην Πολωνία, παρά τη 
φηµολογία του τελευταίου διαστήµατος περί 
σχεδιαζόµενης απόσυρσής της από την αγορά της 
Ανατολικής Ευρώπης. Το νέο κέντρο αποθήκευσης και 
µεταφοράς εµπορευµάτων θα δηµιουργηθεί στην 
περιοχή του Πόζναν και θα εξυπηρετεί 140 
καταστήµατα της Tesco στην ευρύτερη περιφέρεια 
από τον Σεπτέµβριο του 2016. Το 2015, η εταιρεία 
έκλεισε εννέα καταστήµατά της στην Πολωνία. 
 
Αντιδράσεις σε νέο φόρο λιανεµπορίου 
Η πολωνική οµοσπονδία εµπορίου POHiD, µέσω της 
οποίας εκπροσωπούνται, µεταξύ άλλων, οι ξένες 
επιχειρήσεις Auchan, Carrefour, Castorama, 
E.Leclerc, Kaufland, Lidl, Metro, Jeronimo Martins και 
Tesco, οι οποίες διατηρούν πολωνικές θυγατρικές που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του λιανεµπορίου, 
εξέφρασε την αντίθεσή της στο νοµοσχέδιο µε το 
οποίο αναµένεται να επιβληθούν δύο νέοι και 
διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές επί του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων λιανεµπορίου από 
01.08.2016. Η POHiD εξέφρασε την άποψη ότι το 
σχέδιο ισοδυναµεί µε (αρνητική) διακριτική 
µεταχείριση των αλυσίδων λιανεµπορίου αλλοδαπών 
συµφερόντων, οι οποίες έχουν επενδύσει στην 
Πολωνία 50 δισ. Ευρώ και έχουν δηµιουργήσει 

200.000 θέσεις εργασίας. Υπενθυµίζεται ότι, 
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, αφορολόγητος θα είναι 
κύκλος εργασιών έως 17 εκ. Ζλότυ, συντελεστής 
0,8% θα ισχύει στην περίπτωση επιχειρήσεων µε 
κύκλο εργασιών µεταξύ 17 εκ. και 170 εκ. Ζλότυ, 
ενώ συντελεστής 1,4% θα ισχύει στην περίπτωση 
επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών άνω των 170 εκ. 
Ζλότυ. ∆ε θα φορολογηθεί το διαδικτυακό εµπόριο 
και κατά τον υπολογισµό της φορολογικής βάσης 
δε θα λαµβάνεται υπ’ όψιν ο ΦΠΑ. Από τον νέο 
φόρο λιανεµπορίου απαλλάσσονται οι λιανικές 
πωλήσεις φυσικού αερίου και νερού προς 
νοικοκυριά, άνθρακα και άλλων στερεών 
καυσίµων, αερίων υδρογονανθράκων που 
χρησιµοποιούνται για θέρµανση, πετρελαίου 
θέρµανσης, συνταγογραφούµενων φαρµάκων και 
γευµάτων που προσφέρονται σε εστιατόρια.  
 


