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1.Οικονομικοί Δείκτες 
 
Προβλέψεις Υπ. Οικονομίας 
Σύμφωνα με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας, τα κύρια μεγέθη της 

πολωνικής οικονομίας αναμένεται ότι θα 

διαμορφωθούν τελικά το 2014 ως εξής: 
μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,4%, αύξηση της 

κατανάλωσης κατά 3% (της ιδιωτικής 
κατανάλωσης κατά 3,1%), ανεργία 12% και 

αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 
3,3%. 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Σύμφωνα με την Eurostat, η πολωνική 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,6% 

τον Οκτώβριο τ.έ., σε σύγκριση με τον περυσινό 

Οκτώβριο, μετά από αύξηση 1,9% τον 

Σεπτέμβριο τ.έ.. Σύμφωνα με την πολωνική 
Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% 
τον Νοέμβριο τ.έ. σε σύγκριση με τον περυσινό 

Νοέμβριο, μετά από αύξηση 1,6% τον 

Οκτώβριο τ.έ. και αύξηση 4,2% τον Σεπτέμβριο 

τ.έ.. Η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων των δύο 

φορέων αποδίδεται στη χρήση διαφορετικών 

μεθοδολογιών υπολογισμού. 
 
Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία (GUS), οι τιμές 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 

μειώθηκαν τον Νοέμβριο τ.έ. κατά 0,6% σε 

σύγκριση με τον περυσινό Νοέμβριο και κατά 

0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο τ.έ.. 
Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 

(HICP/ΕΔΤΚ) υποχώρησαν κατά 0,3% τον 

Νοέμβριο τ.έ. σε σύγκριση με τον περυσινό 

Νοέμβριο. 
 
Ιδιωτικοποιήσεις 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Θησαυροφυλακίου Wlodzimierz Karpinski στο 

πολωνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο PAP 
(16.12 τ.έ.), τα έσοδα του Δημοσίου που θα 

προέλθουν από ιδιωτικοποιήσεις θα ανέλθουν 

φέτος στο 1 δισ. Ζλότυ – έναντι στόχου 3,7 δισ. 

– ενώ οι πληρωμές μερισμάτων θα ανέλθουν 

στα 4,36 δισ. Ζλότυ. Στις ίδιες δηλώσεις, ο κ. 

Karpinski επεσήμανε ότι τα χρήματα των 

ιδιωτικοποιήσεων χρηματοδοτούν πλέον το 

Πολωνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Η Polish 
Investments for Development, κρατική 

εταιρεία ειδικού σκοπού, έλαβε φέτος 1,2 

δισ. Ζλότυ, με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η 

υλοποίηση ενός σχεδίου εξόρυξης 

πετρελαίου από την πολωνική επιχείρηση 

Lotos, επένδυση στρατηγικής σημασίας για 

την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. 
 
Ανεργία 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία (GUS), το ποσοστό 

ανεργίας αυξήθηκε τον Νοέμβριο τ.έ. στο 

11,4%, από 11,3% τον Οκτώβριο τ.έ.. Στο 

τέλος του Νοεμβρίου τ.έ. υπήρχαν στη χώρα 

1.799.500 άνεργοι, 316.500 λιγότεροι σε 

σχέση με τον Νοέμβριο του 2013. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία (GUS), οι λιανικές 

πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,2% τον 

Νοέμβριο τ.έ. σε σύγκριση με τον περυσινό 

Νοέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των 

αναλυτών της αγοράς, που ανέμεναν αύξηση 

της τάξης του 2%. 
 
2. Εξωτερικό Εμπόριο - ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 
Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών ανήλθε στα 435 εκ. Ευρώ τον 

Οκτώβριο τ.έ., έναντι ελλείμματος 235 εκ.. 

Ευρώ τον Σεπτέμβριο τ.έ.. Πλεονασματικά 

ήταν το ισοζύγιο υπηρεσιών (648 εκ.), το 

εμπορικό ισοζύγιο (56 εκ.) και το ισοζύγιο 

τρεχουσών μεταβιβάσεων (105 εκ.), ενώ 

ελλειμματικό ήταν το ισοζύγιο εισοδημάτων 

(1.244 εκ.). Η αξία των μεν εξαγωγών 

αγαθών αυξήθηκε κατά 3,2%, ανερχόμενη 

στα 14,73 δισ., των δε εισαγωγών κατά 3,4%, 
ανερχόμενη στα 14,67 δισ. Ευρώ 
 
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις Πολωνίας 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας 

http://www.pir.pl/
http://www.pir.pl/
http://www.lotos.pl/en/
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Janusz Piechocinski (12.12 τ.έ.), η Πολωνία 

εντατικοποιεί τις διεθνείς οικονομικές επαφές 

της, αφού αυτό επιβάλλουν παράγοντες όπως η 

κρίση στην Ουκρανία και το διογκούμενο κύμα 

προστατευτισμού στις χώρες της ΕΕ. Μεταξύ 

άλλων, υπάρχουν σχέδια συνεργασίας της 

Πολωνίας με τις χώρες Benelux στους τομείς 

του διαμετακομιστικού εμπορίου και των 

μεταφορών. Επίσης, πάντα κατά τον κ. 

Piechocinski, καταβάλλονται προσπάθειες 

συνέχισης του ρωσοπολωνικού διαλόγου όσον 

αφορά ζητήματα όπως η διαλειτουργικότητα, η 

τεχνική ουδετερότητα, η σταθερότητα της 

συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών και 

των συνόρων, καθώς και φυτουγειονομικά και 

κτηνιατρικά ζητήματα. Πάντως, ο Πολωνός 

αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες 

αυτές δεν σηματοδοτούν σε καμία περίπτωση 

μεταβολή της πολωνικής στάσης στα πολιτικά 

ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες.  
 
Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 
Πολωνίας-Λευκορωσίας 
Την 1

η Δεκεμβρίου τ.έ. έλαβε χώρα στη 

Βαρσοβία Επενδυτικό Συνέδριο Πολωνίας-
Λευκορωσίας, με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, 

του Πολωνού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 

και Υπουργού Οικονομίας κ. Janusz 
Piechocinski και του Αντιπροέδρου της 

λευκορωσικής Κυβέρνησης κ. Mikhail Rusyi. 
Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους 

για εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής-
εμπορικής συνεργασίας, παρά τις παρενέργειες 

της ουκρανικής κρίσης (βλ. ρωσική 

απαγόρευση εισαγωγών), οι οποίες έχουν μεν 

πλήξει αρκετές πολωνικές επιχειρήσεις, δεν 

έχουν μειώσει όμως το ενδιαφέρον των 

τελευταίων για δραστηριοποίηση στις χώρες 

στα ανατολικά της Πολωνίας. Στην ομιλία του, 

ο κ. Piechocinski εξήρε την πραγματιστική και 

ισορροπημένη προσέγγιση της Λευκορωσίας 

στο ουκρανικό ζήτημα, υπενθύμισε ότι η 

Λευκορωσία αποτελεί τον τρίτο σημαντικότερο 

ανατολικό εμπορικό εταίρο της Βαρσοβίας και 

υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης 

εξυπηρετικών μεταφορικών αξόνων που 

ενώνουν τη Δύση με την Ανατολή. Σύμφωνα με 

την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία 

(GUS), ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε 

το 2013 στα 3 δισ. δολάρια (+7%), με τις 

λευκορωσικές εξαγωγές να αυξάνονται και 

τις πολωνικές να μειώνονται κατά τι. Στους 

πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., ο όγκος των 

διμερών εμπορικών συναλλαγών ανήλθε στα 

2,3 δισ. δολάρια (+2,7%), με την αξία των 

πολωνικών εξαγωγών να ανέρχεται στα 1,6 

δισ. και την αξία των εισαγωγών από τη 

Λευκορωσία να διαμορφώνεται στα 697 εκ. 

δολάρια. Στη δική του τοποθέτηση, ο 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της 
Λευκορωσίας κ. Rusyi επεσήμανε ότι η 

Πολωνία αποτελεί πλέον τον έκτο 

μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα του και 

ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της 
επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων των δύο χωρών. Σύμφωνα με 

την πολωνική Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ), στο 

τέλος του 2013 η αξία των πολωνικών ΑΞΕ 

στη Λευκορωσία ανερχόταν στα 163,3 εκ. 

δολάρια, ενώ η αξία των λευκορωσικών 

επενδύσεων στην Πολωνία στα 22,9 εκ. 

δολάρια. Εκτός των παραπάνω, κατά την εδώ 

επίσκεψη του Λευκορώσου αξιωματούχου 

συζητήθηκαν οι προοπτικές διμερούς 

συνεργασίας στους τομείς επιπλοποιίας και 

πετροχημικών, συνεδρίασε η ΜΔΕ 

Πολωνίας-Λευκορωσίας και υπογράφηκε 

σχετικό πρωτόκολλο. 
 
Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 
Πολωνίας-Ουκρανίας 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ουκρανού 
Προέδρου Petro Poroshenko στη Βαρσοβία 
στις 17 Δεκεμβρίου τ.έ. έλαβε χώρα 

οικονομικό συνέδριο διμερούς 

(ουκρανοπολωνικού) ενδιαφέροντος. Στον 
χαιρετισμό που απηύθυνε, παρουσία του 
Ουκρανού Προέδρου και του Πολωνού 

ομολόγου του Bronislaw Komorowski, ο 

Αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και 

Υπουργός Οικονομίας Janusz Piechociński 
παρατήρησε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

Πολωνών εξαγωγέων και επενδυτών στην 

ουκρανική αγορά, η οποία προϋποθέτει όμως 

τον τερματισμό της διένεξης στη γειτονική 

χώρα, που θα επιτρέψει με τη σειρά της τη 

σταθεροποίηση της κατάστασης στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και στην αγορά 

συναλλάγματος. Επίσης, ο κ. Piechociński 
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εξέφρασε την προθυμία της πολωνικής πλευράς 

να υποστηρίξει τη γείτονα μέσω της παροχής 

τεχνογνωσίας στους τομείς του 

μετασχηματισμού και της οικονομικής 

ανάπτυξης. Στη διάρκεια του συνεδρίου 

υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας – μεταξύ 

πολωνικής Gaz-System και ουκρανικής 

UkrTransGaz – για τη διερεύνηση της 
σκοπιμότητας διασύνδεσης των συστημάτων 
μεταφοράς αερίου των δύο χωρών. Η Ουκρανία 

αποτελεί τον 8
ο σημαντικότερο προορισμό των 

πολωνικών εξαγωγών και μια από τις 21 

σημαντικότερες χώρες προέλευσης των 

πολωνικών εισαγωγών (στοιχεία 2013). Στην 

Ουκρανία εξάγουν περισσότερες από 8.000 

πολωνικές επιχειρήσεις, ενώ από την Ουκρανία 

εισάγουν προϊόντα λιγότερες από 2.000. Ο 

όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε το 2013 

στα 8 δισ. δολάρια (+1,4%), καθώς η αξία των 

πολωνικών εξαγωγών ανήλθε στα USD 5,7 δισ. 

(+8,5) και η αξία των εισαγωγών στα 2,2 δισ. (-
13%). Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

2014, ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε 

στα USD 4,9 δισ. και ήταν μειωμένος κατά 15% 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό 

διάστημα. Οι πολωνικές εξαγωγές ήταν 

μειωμένες κατά 25,3% (3,1 δισ.), ενώ οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,7% (1,7 δισ.). 

Όσον αφορά στις επενδύσεις, εκτιμάται ότι η 

αξία των πολωνικών ΑΞΕ στην Ουκρανία είναι 

της τάξης των 822 εκ. δολαρίων. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
ΔΝΤ – Νέα πιστωτική γραμμή για Πολωνία 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αναπληρωτού 

Γεν. Δ/ντού του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου David Lipton, η Πολωνία 

πληροφόρησε το Ταμείο ότι ενδιαφέρεται για τη 
χορήγηση μιας νέας Ευέλικτης Πιστωτικής 

Γραμμής (Flexible Credit Line: FCL) διετούς 

διάρκειας και ότι η νέα πιστωτική γραμμή θα 

είναι μικρότερη από την προηγούμενη. Η 

εκπρόσωπος τύπου του πολωνικού Υπ. 

Οικονομικών Wieslawa Drozdz σχολίασε 

συναφώς, μιλώντας στο Πολωνικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων (22.12 τ.έ.), ότι η Πολωνία αιτείται 

την έγκριση νέας FCL λόγω της συνεχιζόμενης 

ύπαρξης εξωτερικών απειλών για την οικονομία 

της, καθώς η συνεχιζόμενη επιβράδυνση στην 

Ευρωζώνη και στις αναδυόμενες αγορές είναι 

πιθανό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 

εμπόριο και στην αγορά. Εκτός αυτών, 

ανησυχία εμπνέουν η διατήρηση της έντασης 

που χαρακτηρίζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις 

στη γειτονική Ουκρανία και η αντίδραση των 

αγορών στη μεταβολή της αμερικανικής 

νομισματικής πολιτικής. Η απόφαση του 

ΔΝΤ αναμένεται στα μέσα Ιανουαρίου του 

2015. Η Πολωνή αξιωματούχος δεν θέλησε 

να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τις 

διαστάσεις της νέας πιστωτικής γραμμής. 

Πάντως, νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών 

Mateusz Szczurek είχε δηλώσει ότι η νέα 

πιστωτική γραμμή θα μπορούσε να είναι 

μικρότερη από την προηγούμενη κατά 25% 

έως 33%. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 

2013 το ΔΝΤ παρέτεινε τη δυνατότητα 

πρόσβασης της Πολωνίας σε Ευέλικτη 

Πιστωτική Γραμμή αξίας SDR 22 δισ. 

(περίπου USD 33,7 δισ.) για δύο ακόμη έτη. 
 
Υιοθέτηση Ευρώ: Δημοσκόπηση 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής 

δημοσκόπησης της εταιρείας ερευνών 

γνώμης TNS Polska (δείγμα 1.000 ατόμων, 

διάστημα 5-10 Δεκ. τ.έ.), το 40% των 

ερωτηθέντων τάσσεται κατά της υιοθέτησης 

του κοινού νομίσματος, ενώ το 49% θεωρεί 

ότι η χώρα θα πρέπει αργά η γρήγορα να 

εγκαταλείψει το Ζλότυ για χάρη του Ευρώ. 
 
Ε.Π. «Υποδομές & Περιβάλλον» 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 17 

Δεκ. τ.έ. το πολωνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές & Περιβάλλον», 

μέσω του οποίου θα εκταμιευτούν κατά τα 

έτη 2014-2020 ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 
ύψους 27,4 δισ. Ευρώ (προερχόμενες από το 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 

Ταμείο Συνοχής) για την υλοποίηση έργων 
στους τομείς της οδοποιίας, των 

σιδηροδρόμων, της ενέργειας και του 

περιβάλλοντος. Σκοπός των έργων που θα 

χρηματοδοτηθούν θα είναι η ενίσχυση της 

επενδυτικής ελκυστικότητας της Πολωνίας 

και ο μετασχηματισμός της πολωνικής 

οικονομίας σε οικονομία χαμηλών 

εκπομπών. Μέχρι το τέλος του 

προγράμματος, η Πολωνία θα πρέπει να έχει 

file://K-t/shareoey/Δελτία/en.gaz-system.pl
http://www.utg.ua/en
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.tnsglobal.pl/
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αυξήσει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο εθνικό 

ενεργειακό μίγμα στο 15% και να έχει μειώσει 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 

20,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. 
 
Σιδηροδρ/κές εμπορευματικές μεταφορές 
Σύμφωνα με την επιχείρηση διαμετακομιστικού 

εμπορίου Hatrans, που εδρεύει στο Lodz της 

κεντρικής Πολωνίας, περισσότεροι από 30.000 

τόνοι αγαθών έχουν μεταφερθεί από την Κίνα 

(Chengdu) στην Πολωνία (Lodz) μέσω της 

σιδηροδρομικής εμπορευματικής σύνδεσης των 

δύο χωρών, που ξεκίνησε να λειτουργεί τον 

Απρίλιο του 2013. Πραγματοποιείται ένα 

δρομολόγιο εβδομαδιαίως και οι Κινέζοι 

αποκαλούν την εν λόγω σύνδεση «νέο δρόμο 

του μεταξιού». 41 βαγόνια μεταφέρουν 

υφάσματα, υποδήματα, ηλεκτρονικές και 
ηλεκτρικές συσκευές, είδη διακόσμησης και 
κήπου, εκτυπωτικά μηχανήματα και άλλα 

αγαθά. Το ταξίδι των εμπορευμάτων από την 

Κίνα στο Lodz – μέσω Καζακστάν, Ρωσίας και 

Λευκορωσίας – διαρκεί 14 ημέρες, ενώ από εκεί 

τα αγαθά μεταφέρονται σε άλλους προορισμούς 

στην Πολωνία (90%) και άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες (10%). Σημειώνεται ότι η μεταφορά των 

ίδιων εμπορευμάτων δια της θαλάσσιας οδού θα 

διαρκούσε 45 ημέρες. Η δυνατότητα αποστολής 

αγαθών στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από 

την Πολωνία στην Κίνα, υφίσταται από φέτος, 

αλλά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
 
Επιβολή περιορισμών σε επενδύσεις σε 

τομείς στρατηγικής σημασίας 
Όπως ανακοίνωσε στις 18.12 τ.έ. ο αρμόδιος 
υπουργός Wlodzimierz Karpinski, το Υπουργείο 

Θησαυροφυλακίου προετοιμάζει νομοσχέδιο με 

το οποίο θα δίνεται στο Δημόσιο η δυνατότητα 

να ακυρώνει τη μεταβίβαση μετοχών 

πολωνικών εταιρειών που θεωρούνται ως 

επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, εφόσον 

κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής 
ασφάλειας. Νωρίτερα, το Υπουργείο 

Θησαυροφυλακίου είχε κατονομάσει 22 τέτοιες 

επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων τη χημική 

βιομηχανία Grupa Azoty, τα διυλιστήρια PKN 
Orlen, την επιχείρηση πετρελαιοειδών Lotos, 
την τράπεζα PKO BP και την ασφαλιστική 

PZU. Κατά τον κ. Karpinski, η κυβερνητική 

πρωτοβουλία ελήφθη σε συνέχεια της 

διαπίστωσης της ανάγκης θωράκισης 

απέναντι στο ενδεχόμενο εχθρικών 

εξαγορών, ενώ ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα κατονομάστηκε η υπόθεση της 

απόπειρας εξαγοράς της Grupa Azoty από τη 

ρωσική Acron. To 2012, το Υπ. 

Θησαυροφυλακίου αποφάσισε τη 

συγκέντρωση των κρατικών επιχειρήσεων 

της χημικής βιομηχανίας κάτω από την 

ομπρέλα της Grupa Azoty, σε μια 

προσπάθεια να αμυνθεί στην «επίθεση» της 

Acron. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα 

βασίζονται σε αντίστοιχες πρόνοιες στη 

νομοθεσία χωρών όπως η Γερμανία και η 

Αυστρία και θα είναι συμβατές με το δίκαιο 

της ΕΕ. Στόχος είναι η προώθηση του 

νομοσχεδίου προς ψήφιση εντός του α΄ 

εξαμήνου του 2015. 
 
Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής 
Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης με τίτλο “IT 
market in Poland 2014. Development 
forecasts for 2014-2018” που εκπόνησε η 

εταιρεία ερευνών αγοράς PMR, ολοένα 

λιγότερες επιχειρήσεις του εγχώριου κλάδου 

πληροφορικής αντιλαμβάνονται τη δύσκολη 

μακροοικονομική κατάσταση ως μείζον 

εμπόδιο για την ανάπτυξη της πολωνικής 

αγοράς ΤΠ. Τα διοικητικά στελέχη των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου είναι 
φέτος περισσότερο αισιόδοξα σε σύγκριση με 

το 2013, ενώ σημαντικότερο εμπόδιο για την 

ανάπτυξη της αγοράς – κατά την άποψη των 

ερωτηθέντων – δεν αποτελεί πλέον το 

μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά η 

έλλειψη κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων στον κλάδο. Σύμφωνα με την 

ίδια μελέτη, η αξία της αγοράς ΤΠ εκτιμάται 

ότι θα αυξηθεί το 2015 κατά 8,3%. 
 
Συνεργασία Πολωνίας με Παγκ. Τράπεζα 
Σύμφωνα με δηλώσεις της Δ/ντριας 

Κεντρικής Ευρώπης & Βαλτικής της 

Παγκόσμιας Τράπεζας Mamta Murthi στο 

Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τράπεζα 

θα υποστηρίξει την Πολωνία στην 

προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου 

μηχανισμού ανακατανομής των δημόσιων 

πόρων (financial equalization mechanism) 

grupaazoty.com
http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/en/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pzu.pl/
file://K-t/shareoey/Δελτία/grupaazoty.com
http://www.acron.ru/en
http://www.research-pmr.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.pap.pl/
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μεταξύ των περιφερειών της χώρας, στη θέση 

του υφιστάμενου μηχανισμού ανακατανομής, 
γνωστού ως “janosikowe” ή «μεταβιβάσεις 

Ρομπέν των Δασών». Κατά την κα Murthi, οι 

δύο κύριες αδυναμίες του ισχύοντος 

συστήματος ανακατανομής συνοψίζονται στα 

εξής: Πρώτον, μεταφέρονται πόροι από τις 

πλουσιότερες στις φτωχότερες περιφέρειες, 

χωρίς να δίνονται κίνητρα στους 

φορολογούμενους των πλούσιων περιφερειών. 

Δεύτερον, ο υπολογισμός του ύψους των 

μεταβιβάσεων βασίζεται στα προ διετίας 

περιφερειακά εισοδήματα, επιβαρύνοντας έτσι 

δυσανάλογα περιφέρειες που έχουν εν τω 

μεταξύ πληγεί από κάποια κρίση. Σε συνέχεια 

σχετικού αιτήματος του Πολωνού Υπουργού 

Οικονομικών Mateusz Szczurek, η Παγκόσμια 

Τράπεζα θα βοηθήσει την πολωνική κυβέρνηση, 

παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και 

πληροφορώντας την πολωνική πλευρά σχετικά 

με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε 

άλλες χώρες. 
 
4. Ενέργεια 
 
Διάδρομος Αερίου Βορρά-Νότου 
Στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Ζάγκρεμπ, ο 

Υπουργός Θησαυροφυλακίου Wlodzimierz 
Karpinski δήλωσε ότι ο Διάδρομος Αερίου 

Βορρά-Νότου (North-South Gas Corridor / 
NSGC) – που θα αποτελείται από ένα σύστημα 

αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που θα 

ενώνουν τους τερματικούς σταθμούς 

(επαναεριοποίησης) Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου (LNG) του Swinoujscie των πολωνικών 

ακτών της Βαλτικής και του Krk της Κροατίας 

– θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. 

Μετά από συναντήσεις με τους Κροάτες 

Υπουργούς Οικονομίας και Εξωτερικών, ο κ. 

Karpinski επεσήμανε ότι τα επενδυτικά σχέδια 

Κροατίας και Πολωνίας είναι συμβατά, 

συμπληρώνοντας ότι ο NSGC, που θα 

καταστήσει δυνατή τη μεταφορά αερίου από τη 

Βαλτική στην Αδριατική, είναι πολύ 

σημαντικός για την ενεργειακή ασφάλεια 

ολόκληρης της ΕΕ, καθώς δίνει σάρκα και οστά 

στην ιδέα της δημιουργίας μιας ενεργειακής 

ένωσης και διευκολύνει την ενοποίηση των 

περιφερειακών αγορών αερίου. Στο πλαίσιο των 

ίδιων επαφών, ο Κροάτης Υπουργός 

Οικονομίας Ivan Vrdoljak δήλωσε ότι ο 

σταθμός LNG του Krk σχεδιάζεται να 

λειτουργήσει το 2019.   
 
Εισαγωγή αμερικανικού LNG 
Σύμφωνα με το Reuters, η πολωνική εταιρεία 

διαχείρισης του εθνικού συστήματος αγωγών 

μεταφοράς φυσικού αερίου Gaz-System 
συνομιλεί με τρεις εταιρείες της Βορείου 

Αμερικής (δύο από τις ΗΠΑ και μία από τον 

Καναδά), σχετικά με τη δυνατότητα 

παράδοσης ποσοτήτων υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG) στον πολωνικό 

σταθμό επαναεριοποίησης του Świnoujście 
των ακτών της Βαλτικής,  ο οποίος εκτός 

απροόπτου θα τεθεί σε λειτουργία το 2015 

και θα τροφοδοτείται αρχικά με καταρινό 

φυσικό αέριο. Υπολογίζεται ότι η παράδοση 

ποσοτήτων βορειοαμερικανικού φυσικού 

αερίου θα μπορούσε να ξεκινήσει το 

νωρίτερο το 2018-2019, εφόσον ευοδωθούν 

οι διαπραγματεύσεις και υπό τη διπλή 

προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ θα έχει 

καταστεί τεχνικώς εφικτή η εξαγωγή LNG 
από τις ΗΠΑ και θα έχει ολοκληρωθεί ο 

Διάδρομος Αερίου Βορρά Νότου (North-
South Gas Corridor / NSGC), που θα 

επιτρέψει τη μεταφορά αερίου από τη 

Βαλτική στην Αδριατική. 
 
Συμφωνία Gaz-System και UkrTransGaz 
Η πολωνική εταιρεία διαχείρισης του εθνικού 

συστήματος αγωγών μεταφοράς φυσικού 

αερίου Gaz-System και η αντίστοιχη 

ουκρανική επιχείρηση UkrTransGaz 
υπέγραψαν (17 τ.μ., Βαρσοβία), παρουσία 

των Προέδρων των δύο κρατών Bronislaw 
Komorowski και Petro Poroshenko, 
συμφωνία συνεργασίας για την εκπόνηση 

μελέτης σκοπιμότητας αναφορικά με τη 

διασύνδεση των συστημάτων μεταφοράς 

αερίου των δύο χωρών.  
 
Σχιστολιθικό αέριο 
Σύμφωνα με δηλώσεις του γεωλόγου και 

συμβούλου του Ινστιτούτου Ενεργειακών 

Σπουδών της Βαρσοβίας κ. Pawel Poprawa 
στο Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με 

δεδομένη τη μέχρι στιγμής σημειωθείσα 

πρόοδο στην εξερεύνηση κοιτασμάτων 

http://www.reuters.com/
en.gaz-system.pl
en.gaz-system.pl
http://www.utg.ua/en
http://www.en.ise.com.pl/
http://www.en.ise.com.pl/
http://www.pap.pl/
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σχιστολιθικού αερίου στην Πολωνία, η εξόρυξη 
αερίου θα μπορούσε να ξεκινήσει σε πέντε με 

δέκα έτη από σήμερα. Ο κ. Poprawa απέδωσε 

τον βραδύ ρυθμό της προόδου των ερευνών στη 

σταδιακή απόσυρση ξένων ενδιαφερομένων από 

το 2012 και μετά. Πλέον, λίγοι ξένοι 

ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν τις έρευνες στην 

Πολωνία, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε 

συνεργασία με τις πολωνικές PKN Orlen και 

PGNiG. Ως αίτια της αποχώρησης των ξένων 

εταιρειών ο ειδικός αναλυτής κατονόμασε τη 

γραφειοκρατία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των πολωνικών κοιτασμάτων. Τέλος, ο κ. 

Poprawa τόνισε ότι η ύπαρξη των κοιτασμάτων 

είναι επιβεβαιωμένη αλλά δεν έχει βρεθεί μέχρι 

στιγμής ο κατάλληλος τρόπος για την εμπορική 

τους αξιοποίηση. Για την ανάδειξη της 

κατάλληλης μεθόδου θα χρειαστούν περίπου 

100-200 οριζόντιες γεωτρήσεις ακόμη. 
 
5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Bank BPH 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Reuters και 

Bloomberg, η αμερικανική General Electric 
μεταβίβασε μέρος (1,9%) των μετοχών που 

κατείχε (89,16% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου) στην πολωνική τράπεζα Bank BPH, 
έναντι τιμήματος 42,5 Ζλότυ / μετοχή. 
Πρόκειται για ένα από τα πρώτα βήματα της 

General Electric στην προσπάθειά της να 

εκχωρήσει μέρος του ελέγχου της Bank BPH, 
κατόπιν σχετικών πιέσεων της πολωνικής αρχής 

χρηματοοικονομικής εποπτείας KNF. 
 
Πτώχευση πιστωτικής ένωσης SKOK 
Wolomin 
Η Πολωνική Αρχή Χρηματοοικονομικής 

Εποπτείας KNF προχώρησε στην αναστολή της 

λειτουργίας της πιστωτικής ένωσης SKOK 
Wolomin, ενός από τους μεγαλύτερους 

πιστωτικούς συνεταιρισμούς της χώρας, αφού 

διαπίστωσε την αδυναμία της τελευταίας να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η απόφαση 

της KNF ελήφθη ομόφωνα στις 11.12 τ.έ., 

αρκετές εβδομάδες μετά από τον ορισμό 

επιτρόπου για τη διαχείριση της εν λόγω 

πιστωτικής ένωσης. Τα σοβαρά προβλήματα 

της επιχείρησης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο τ.έ., 

όταν συνελήφθησαν ο Δ/νων Σύμβουλος της 

SKOK Wolomin και ο αναπληρωτής του, 

κατηγορούμενοι για ενέργειες ενάντια στο 
συμφέρον της εταιρείας και συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση. Μετά από τη λήψη 

της απόφασης αναστολής των 

δραστηριοτήτων της SKOK Wolomin, η 

KNF διερεύνησε τη δυνατότητα παροχής 

στήριξης του προβληματικού συνεταιρισμού 

από τη γενική συνέλευση των πολωνικών 

πιστωτικών ενώσεων Kasa Krajowa, η οποία, 

όμως, ισχυρίστηκε ότι το ισχύον νομικό 

πλαίσιο δεν της επιτρέπει να ενισχύσει τη 

ρευστότητα της SKOK Wolomin, καθώς ένα 

«δάνειο ρευστότητας» προς την τελευταία θα 

μπορούσε να χορηγηθεί μόνον υπό την 

προϋπόθεση ότι η δανειολήπτρια θα 

μπορέσει να το αποπληρώσει. Έτσι, οι 

πελάτες της SKOK Wolomin θα χρειαστεί 

πιθανότατα να στραφούν στο πολωνικό 

Ταμείο Τραπεζικών Εγγυήσεων (BFG) για 

την αποζημίωσή τους (στην περίπτωση 

καταθέσεων αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ). Οι 

πιστωτικές ενώσεις καλύπτονται από τις 

τραπεζικές εγγυήσεις του BFG από τον 

Νοέμβριο του 2013, καθώς πριν από αυτό το 
χρονικό σημείο δεν εποπτεύονταν από την 
KNF.  
 
Raiffeisen Polbank 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters (16 
τ.μ.), η αυστριακή τράπεζα Raiffeisen Bank 
International (RBI) προτίθεται να πωλήσει 

την πολωνική θυγατρική της Raiffeisen 
Polbank, έχοντας, μάλιστα, αναθέσει στη 

Citigroup την εξεύρεση υποψήφιων 

αγοραστών. Η Raiffeisen Polbank είναι η 

όγδοη μεγαλύτερη τράπεζα της Πολωνίας, με 

καθαρά κέρδη 172 εκ. Ζλότυ στο α΄ 

εννεάμηνο τ.έ.. Σημειώνεται ότι η RBI 
αγόρασε την Polbank το 2012 από την 

ελληνική EFG Eurobank, έναντι τιμήματος 

460 εκ. Ευρώ. 
 
LOT 
Ο πολωνικός εθνικός αερομεταφορέας LOT 
Polish Airlines θα λάβει, εντός του τρέχοντος 

μηνός, κρατική ενίσχυση ύψους 127 εκ. 

Ζλότυ, προκειμένου να μπορέσει να 

συνεχίσει και να ολοκληρώσει το πρόγραμμα 

αναδιάρθρωσης που υλοποιεί έως το τέλος 

http://www.orlen.pl/
http://www.pgnig.pl/
http://www.bph.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://skok.wolomin.pl/
http://skok.wolomin.pl/
https://www.bfg.pl/
http://www.reuters.com/
http://www.rbinternational.com/
http://www.rbinternational.com/
raiffeisenpolbank.com
raiffeisenpolbank.com
http://www.citigroup.com/
http://www.lot.com/
http://www.lot.com/
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του 2015. Πρόκειται για τη δεύτερη δόση της 

ενίσχυσης που χορηγείται από το Δημόσιο στη 

LOT, η οποία (β΄ δόση) είναι κατά 254 εκ. 

Ζλότυ μικρότερη από την προβλεπόμενη, χάρις 

στα καλά αποτελέσματα της LOT τους 

τελευταίους μήνες (κέρδη άνω των 70 εκ. 

Ζλότυ, έναντι ζημιών ύψους 4 εκ. Ζλότυ το 

2013). 
 
AgustaWestland 
Η επιχείρηση κατασκευής ελικοπτέρων 

AgustaWestland και τέσσερις θυγατρικές του 

Πολωνικού Ομίλου Εξοπλισμών PGZ 
κατέληξαν (18.12 τ.έ.) σε συμφωνίες 

αντισταθμιστικών οφελών σχετικές με την 

πιθανή προμήθεια στρατιωτικών ελικοπτέρων 

για τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις από τη 

θυγατρική της AgustaWestland PZL Swidnik. Η 

τελευταία συμμετέχει σε διαγωνισμό του 

πολωνικού Υπουργείου Άμυνας για την 

προμήθεια 70 στρατιωτικών ελικοπτέρων, 

προτείνοντας τα ελικόπτερα τύπου AW149. Οι 

τέσσερις προαναφερθείσες συμφωνίες 

αντισταθμιστικών οφελών καλύπτουν την 

παραγωγή μερών των AW149 (στο εργοστάσιο 

του Radom), τη δημιουργία κέντρου 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (στο 

Lodz), τις επισκευές του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και των γεννητριών των AW149 

(στο Bydgoszcz) και την παραγωγή όπλων και 

πυρομαχικών για τα ελικόπτερα (στο Tarnow). 
Η αξία τους υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 800 
εκ. Ευρώ. Ο διαγωνισμός του Υπουργείου 

Άμυνας προκηρύχθηκε την άνοιξη του 2012 – 
αρχικά για την προμήθεια 26 ελικοπτέρων – και 

σε αυτόν συμμετέχουν επίσης η Sikorsky 
(ελικόπτερα S-70i Black Hawk) και η Airbus 
Helicopters (ελικόπτερα EC725 Caracal). 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών είναι η 30.12.2014. 
 
PwC 
Όπως ανακοίνωσε η ίδια, η συμβουλευτική 

εταιρεία PwC ενισχύει την παρουσία της στην 

πολωνική αγορά, ανοίγοντας ένα νέο 

“competence centre” στο Gdansk, μέσω του 

οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες σε 

χρηματοοικονομικούς πελάτες από τη Δυτική 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το νέο κέντρο θα 

ειδικεύεται στους διεθνείς κανονισμούς που 

σχετίζονται με τον χρηματοοικονομικό 

τομέα. Η PwC διαθέτει ήδη ένα “shared 
services centre” στο Katowice, ενώ στο 

Gdansk υπάρχει ήδη περιφερειακό γραφείο 

της εταιρείας, με 40 στελέχη, που ειδικεύεται 

στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και 

συμβουλών για φορολογικά θέματα και 

θέματα επιχειρηματικότητας. Το κέντρο του 

Gdansk θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 

2015 και θα απασχολεί αρχικά περίπου 50 

άτομα. Πρόκειται για την τέταρτη επένδυση 

αυτού του είδους που υλοποιεί η εταιρεία σε 

διεθνές επίπεδο, μετά από αντίστοιχες 

κινήσεις στις ΗΠΑ, τη Β. Ιρλανδία και την 

Ινδία. Το υφιστάμενο γραφείο του Gdansk 
και το νέο κέντρο του Gdansk θα 

λειτουργούν ξεχωριστά. 
 
China Exim Bank 
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της CEE-Equity 
Partners Ltd, επενδυτικού συμβούλου του 

Ταμείου Επενδυτικής Συνεργασίας Κίνας – 
ΚΑ Ευρώπης “China-CEE Fund”, που 

ιδρύθηκε από την China Exim Bank με 

αρχικό κεφάλαιο USD 500 εκ., η China Exim 
Bank αποφάσισε να διαθέσει USD 1 δισ. 

ακόμη για την υλοποίηση επενδύσεων στην 

περιοχή της ΚΑ Ευρώπης. Στην περίπτωση 

της Πολωνίας, οι πρώτες κινεζικές 

επενδύσεις δρομολογήθηκαν κατά το τ.έ. και 

αφορούν στη συμμετοχή στην ενεργειακή 

Polenergia του ομίλου Kulczyk και στη 

συμμετοχή σε σχέδιο ανάπτυξης αιολικών 

πάρκων σε συνεργασία με την Enlight. 
 
General Electric  
Η General Electric υπέγραψε συμφωνία με 

την πολωνική Lewandpol για την προμήθεια 

27 στροβίλων αιολικής ενέργειας που θα 

εγκατασταθούν σε ένα από τα μεγαλύτερα 

αιολικά πάρκα της χώρας, στη νότια 

Πολωνία. Οι στρόβιλοι της General Electric 
θα έχουν παραγωγική δυναμικότητα 67,5 
MW, ενώ υπενθυμίζεται ότι η πολωνική 

κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την 

παραγωγή 13 GW αιολικής ενέργειας έως το 

2030 και 21 GW έως το 2050. 
 
 
 

http://www.agustawestland.com/
http://en.pgzsa.pl/
http://www.pzl.swidnik.pl/
http://www.sikorsky.com/
http://www.airbushelicopters.com/
http://www.airbushelicopters.com/
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
http://cee-equity.com/
http://cee-equity.com/
file://K-t/shareoey/Δελτία/english.eximbank.gov.cn/en
file://K-t/shareoey/Δελτία/english.eximbank.gov.cn/en
file://K-t/shareoey/Δελτία/english.eximbank.gov.cn/en
http://www.pepsa.com.pl/
kulczykinvestments.com
http://www.enlightenergy.co.il/eng
http://www.ge.com/
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MBDA – Thales - Raytheon 
Οι MBDA και Thales, πιθανοί προμηθευτές 

συστήματος αεράμυνας μεσαίας εμβέλειας για 

τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, υπέγραψαν 

(22.12 τ.έ.) στη Βαρσοβία επιστολές προθέσεων 

συνεργασίας με τις ακόλουθες πολωνικές 

επιχειρήσεις: Air Force Institute of Technology, 
Defence Equipment Works of Grudziadz και 

PIT-Radwar S.A. Η προτεινόμενη συνεργασία 

αφορά στην παραγωγή εκτοξευτήρων και στην 

πραγματοποίηση δοκιμών για τους πυραύλους 

Aster 30 του συστήματος αεράμυνας που 

προσφέρει η ευρωπαϊκή κοινοπραξία. Η 

αμερικανική Raytheon, ανταγωνίστρια των 

MBDA και Thales, είχε υπογράψει νωρίτερα 

ανάλογες επιστολές προθέσεων συνεργασίας με 

πολωνικές επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να 

εξασφαλίσει προβάδισμα στην υπόθεση της 

επιλογής του προμηθευτή από το πολωνικό 

Υπουργείο Άμυνας το 2015. Η συνεργασία των 

υποψήφιων αναδόχων με πολωνικές 

επιχειρήσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη διεκδίκηση των εν λόγω συμβάσεων 

προμήθειας. 
 
PGE EJ1 
Η εταιρεία PGE EJ1, στην οποία έχει ανατεθεί η 

δημιουργία του πρώτου πολωνικού εργοστασίου 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας (που θα πρέπει 

να παραδοθεί μέχρι τα τέλη του 2024), διέκοψε 

τη συνεργασία της με την αυστραλέζικη 
WorleyParsons, στην οποία είχε αναθέσει με τη 

σειρά της την εκπόνηση περιβαλλοντικών 

μελετών σχετικά με το έργο. Η PGE EJ1 
απέδωσε την απόφασή της σε καθυστερήσεις 

και αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα από 

πλευράς WorleyParsons. 
 
 

http://www.mbda-systems.com/
https://www.thalesgroup.com/en
https://www.itwl.pl/en/
http://www.wzu.p/
http://www.pitradwar.com/
http://www.raytheon.com/
http://www.pgeej1.pl/
http://www.worleyparsons.com/

