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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Ανταγωνιστικότητα 
Η Πολωνία κατετάγη στην 41η θέση (µεταξύ 140 
χωρών) της έρευνας “Global Competitiveness Report 
2015-2016” του World Economic Forum, από την 39η 
θέση της περυσινής έρευνας. Σηµαντική για την 
πολωνική πρόοδο ήταν η καλή αξιολόγηση του 
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, ως προς το οποίο 
καταγράφηκε άνοδος 17 θέσεων. Αρνητικά 
αξιολογούνται παράµετροι όπως η πολυπλοκότητα της 
φορολογικής νοµοθεσίας, η εργατική νοµοθεσία και οι 
φορολογικοί συντελεστές. Θετικά αξιολογούνται το 
επίπεδο προστασίας των επενδυτών και η 
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. 
 
Ανεργία 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία (GUS), το ποσοστό ανεργίας του µηνός 
Αυγούστου τ.έ. ήταν 10,0%. Σύµφωνα µε την Eurostat, 
που χρησιµοποιεί διαφορετική µεθοδολογία 
υπολογισµού, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 
7,2% τον Αύγουστο τ.έ., από 7,3% τον Ιούλιο τ.έ.. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Αύγουστο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 5,7% (σε σχέση µε τον περυσινό Αύγουστο) 
σύµφωνα µε την Eurostat και µειώθηκαν κατά 0,3% 
σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία (GUS). Οι δύο στατιστικές υπηρεσίες 
χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθοδολογίες 
υπολογισµού.  
 
ΑΕΠ 
Σύµφωνα µε προβλέψεις του ∆ΝΤ, το πολωνικό ΑΕΠ 
θα µεγεθυνθεί κατά 3,5% το 2016, δηλαδή όσο και το 
2015. Επίσης, θα καταγραφεί αποπληθωρισµός -0,8% 
φέτος και πληθωρισµός 1,0% το 2016. Η ανεργία θα 
ανέλθει στο 7,5% φέτος και στο 7,2% το 2016. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 6/10 τ.έ., το πολωνικό Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP) άφησε αµετάβλητα τα 
επιτόκια δανεισµού. Έτσι, το επιτόκιο αναφοράς της 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) εξακολουθεί να 
διαµορφώνεται στο 1,50%, το επιτόκιο lombard στο 
2,50%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 0,50% και το 
προεξοφλητικό επιτόκιο στο 1,75%. Υπενθυµίζεται ότι 
το RPP προχώρησε τελευταία φορά σε µείωση των 
επιτοκίων, κατά 50 µονάδες βάσης, τον Μάρτιο τ.έ.. 
 

Βιοµηχανική παραγωγή 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία GUS, η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 5,3% τον Αύγουστο τ.έ. σε 
σύγκριση µε τον Αύγουστο του 2014, µετά από 
αύξηση 3,8% τον Ιούλιο τ.έ.. Σύµφωνα µε την 
Eurostat, που χρησιµοποιεί διαφορετική 
µεθοδολογία υπολογισµού, η βιοµηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,1% τον Αύγουστο τ.έ. 
σε σύγκριση µε τον Αύγουστο του 2014, µετά από 
αύξηση 3,9% τον Ιούλιο τ.έ.. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Σεπτέµβριο τ.έ. οι τιµές καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών µειώθηκαν κατά 0,8% σε 
σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο του 2014 και κατά 
0,3% σε σχέση µε τον Αύγουστο τ.έ. [GUS].  
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών β΄ τριµ. τ.έ.. 
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 4,54 δισ. 
Ζλότυ στο β΄ τρίµηνο τ.έ., έναντι πλεονάσµατος 
6,9 δισ. Ζλότυ στο α΄ τρίµηνο τ.έ.. Πλεονασµατικά 
ήταν το εµπορικό ισοζύγιο/ισοζύγιο αγαθών (1,4 
δισ.), το ισοζύγιο υπηρεσιών (11,1 δισ.) και το 
ισοζύγιο δευτερογενών εισοδηµάτων/τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (1,5 δισ.), ενώ ελλειµµατικό ήταν το 
ισοζύγιο πρωτογενών εισοδηµάτων (9,5 δισ.). Η 
αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 
6,9%, ανερχόµενη στα 174,4 δισ., των δε 
εισαγωγών κατά 3,8%, διαµορφούµενη στα 173,0 
δισ. Ζλότυ. [Πολωνική Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ]  
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Αυγούστου 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 3,62 δισ. Ζλότυ τον 
Αύγουστο τ.έ., έναντι ελλείµµατος 5,04 δισ. Ζλότυ 
τον Ιούλιο τ.έ.. Πλεονασµατικό ήταν το ισοζύγιο 
υπηρεσιών (1,5 δισ.) ενώ ελλειµµατικά ήταν το 
ισοζύγιο πρωτογενών εισοδηµάτων (4,3 δισ.), το 
ισοζύγιο δευτερογενών εισοδηµάτων/τρεχουσών 
µεταβιβάσεων (0,4 δισ.) και το εµπορικό 
ισοζύγιο/ισοζύγιο αγαθών (0,4 δισ.). Η αξία των 
µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 8,6%, 
ανερχόµενη στα 53,5 δισ., των δε εισαγωγών 
κατά 6,7%, διαµορφούµενη στα 53,9 δισ. Ζλότυ. 
[ΝΒΡ]  
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Εµπορικό ισοζύγιο 
Η αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου 
του διαστήµατος Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ. ανήλθε 
στα € 2,21 δισ., καθώς η αξία των εξαγωγών ανήλθε 
στα € 115,6 δισ. (+7,2%) και η αξία των εισαγωγών 
στα € 113,38 δισ. (+3,3%). [GUS] 
 
AIIB 
Ο Πρέσβυς της Πολωνίας στην Κίνα συνυπέγραψε 
(9/10) τη συµφωνία ίδρυσης της Ασιατικής 
Επενδυτικής Τράπεζας Υποδοµών (Asian 
Infrastructure Investment Bank / AIIB), στην οποία η 
Πολωνία σχεδιάζει να συµµετάσχει µε USD 830 εκ. 
(0,83% του αρχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Η ΑΙΙΒ 
αποτελεί την πρόταση της Κίνας για τη δηµιουργία 
ενός εναλλακτικού σχήµατος µε ρόλο ανάλογο µε 
εκείνον του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η 
Πολωνία θα είναι η µόνη χώρα της ΚΑ Ευρώπης που 
θα συγκαταλέγεται στα 57 ιδρυτικά µέλη του νέου 
θεσµού. Οι δραστηριότητες της νέας τράπεζας θα 
επικεντρωθούν στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής 
στους τοµείς των σιδηροδρόµων, των οδικών 
δικτύων, των υδάτων και  των τηλεπικοινωνιών, στο 
πλαίσιο των οποίων αναµένεται να παρουσιαστούν 
αρκετές ευκαιρίες για τις πολωνικές επιχειρήσεις. Το 
αρχικό κεφάλαιο της AIIB θα είναι USD 100 δισ., ενώ 
µεγαλύτεροι µέτοχοι της τράπεζας θα είναι η Κίνα, η 
Ινδία και η Ρωσία. [ΥΠΟΙΚ] 
 
Εξαγωγές ιχθυηρών στη Ρωσία 
Επικαλούµενες τη νοµοθεσία της Ευρασιατικής 
Οικονοµικής Ένωσης, οι ρωσικές φυτοϋγειονοµικές 
αρχές απαγόρευσαν (30/9) την εισαγωγή πολωνικών 
κονσερβοποιηµένων ιχθυηρών, µετά από την 
άρνηση Πολωνών παραγωγών να δεχθούν 
επιθεωρητές στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους. 
Κατά το Υπ. Γεωργίας, η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων στη Ρωσία 
αντιπροσωπεύει πολύ µικρό τµήµα της αξίας των 
συνολικών εξαγωγών επεξεργασµένων ιχθυηρών, 
που ανήλθε στα € 188 εκ. το 2014. Η πολωνική 
πλευρά καταλογίζει πολιτική σκοπιµότητα στη 
ρωσική, σηµειώνοντας ότι πρόκειται επί της ουσίας 
για επέκταση της απαγόρευσης εισαγωγής 
πολωνικών προϊόντων που επιβλήθηκε στα µέσα του 
2014 και επισηµαίνοντας ότι οι πολωνικές 
επιχειρήσεις έχουν ήδη εκτρέψει το µεγαλύτερο 
µέρος της παραγωγής που διέθεταν στη Ρωσία σε 
νέες αγορές.  
 
 

Αναπτυξιακή βοήθεια 
Η Κυβέρνηση ενέκρινε (6/10) το πολωνικό 
πρόγραµµα αναπτυξιακής βοήθειας για τα έτη 
2016-2020, µειώνοντας τον αριθµό των ληπτριών 
χωρών-περιοχών από 20 σε 10 (Λευκορωσία, 
Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Αιθιοπία, Κένυα, 
Μιανµάρ, Παλαιστίνη, Σενεγάλη, Τανζανία). 
Τοµείς προτεραιότητας του εγκριθέντος 
προγράµµατος αποτελούν η καλή διακυβέρνηση, 
η δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, η επιχειρηµατικότητα και ο 
ιδιωτικός τοµέας, η περιβαλλοντική προστασία, η 
αειφορική γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, ενώ 
οι λήπτριες χώρες επιλέγονται από τον κατάλογο 
δικαιούχων κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας 
(ODA) του ΟΟΣΑ (OECD/DAC). 
 
ΕΟΖ 
Μιλώντας σε οικονοµικό συνέδριο, η Υφυπουργός 
Οικονοµίας Ilona Antoniszyn-Klik εξέφρασε την 
άποψη ότι είναι εσφαλµένη η εντύπωση ότι οι 
Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες της χώρας αποτελούν 
ασφαλές καταφύγιο µόνο για ξένους επενδυτές. 
Σχεδόν οι µισές από τις εκδοθείσες άδειες 
λειτουργίας στις πολωνικές ΕΟΖ έχουν χορηγηθεί 
σε πολωνικές επιχειρήσεις, ενώ η αξία των 
πολωνικών επενδύσεων στις ΕΟΖ ανερχόταν στα 
20 δισ. Ζλότυ στα µέσα του 2015 (από 7,2 δισ. το 
2006), επί επενδύσεων (πολωνικών και ξένων) 
συνολικής αξίας 107 δισ. Ζλότυ στις 14 ΕΟΖ της 
χώρας.  
 
PAIiIZ: Ίδρυση παραρτήµατος Katowice 
Ο Υπουργός Οικονοµίας J. Piechocinski 
ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ιδρυθεί παράρτηµα 
του πολωνικού οργανισµού προσέλκυσης 
επενδύσεων PAIiIZ στην πόλη του Katowice της 
νότιας Πολωνίας, µε στόχο την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στις τοπικές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Αγορά εργασίας 
Σε ποσοστό 32% οι πολωνικές µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο 
προσωπικό. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό 
της τελευταίας εξαετίας, σηµαντικά πάνω από τον 
µ.ό του 15-20% των τελευταίων ετών.  [Έρευνα 
Grant Thornton International] 
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Παραγωγή µπύρας 
Η πολωνική παραγωγή µπύρας ήταν της τάξης των 
29 εκ. εκατολίτρων (hl) στο α΄ οκτάµηνο τ.έ.. 
πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση της δεκαετίας. 
Μόνο την τελευταία πενταετία, η παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 7 εκ. hl. Εφόσον οι πωλήσεις µπύρας 
παραµείνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο, η φετινή 
χρονιά είναι πιθανό να κλείσει µε παραγωγή 38 εκ. 
hl, δηλαδή ανάλογη εκείνης της χρονιάς-ρεκόρ 2012. 
Η πολωνική παραγωγή εξάγεται κυρίως σε Ουγγαρία 
(40.000 hl), Ολλανδία (35-36.000 hl), Γερµανία (35-
36.000 hl) και Ιταλία (35-36.000 hl), αλλά και σε 
µακρινές αγορές όπως αυτές της Χιλής, της 
Μαλαισίας, της Βραζιλίας, των Φιλιππίνων, του 
Βιετνάµ, του Μεξικού και της Κούβας. [GUS, Dziennik 
Gazeta Prawna] 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Η Πολωνία κατατάσσεται 39η διεθνώς όσον αφορά 
την αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά κεφαλή. Το 2014, η µέση ακαθάριστη 
αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά κεφαλή στην Πολωνία ανήλθε στα € 
9.900. Σε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων ανήκουν οι τραπεζικές καταθέσεις, τα 
οµόλογα και η συµµετοχή σε συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα αποταµίευσης. Με την αφαίρεση του 
χρέους από τη µέση ακαθάριστη αξία, η µέση 
καθαρή αξία διαµορφώνεται στα € 6.200. Σε επίπεδο 
ΕΕ, αυτό σηµαίνει ότι η µέση αξία των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά 
κεφαλή στην Πολωνία αντιστοιχεί περίπου στο 50% 
της µέσης αξίας των εν λόγω περιουσιακών 
στοιχείων στην Ελλάδα (€ 11.600) και στην Τσεχία 
(€ 11.200), υπολείπεται εκείνων στην Ουγγαρία (€ 
9.200) και στη Λετονία (€ 8.600) και είναι µεγαλύτερη 
µόνο από τα αντίστοιχα µεγέθη της Σλοβακίας (€ 
5.200) και της Ρουµανίας (€ 4.200). Η «ψαλίδα» δεν 
αναµένεται να κλείσει σύντοµα, καθώς η 
προαναφερθείσα αξία αυξήθηκε κατά 4,5% στην 
Πολωνία το 2014, έναντι αύξησης 7,1% διεθνώς. 
[Έρευνα Allianz] 
 
Πολύ µικρές επιχειρήσεις 
Το 2014, οι πολωνικές πολύ µικρές επιχειρήσεις (<9 
εργαζόµενους) απασχολούσαν 3,57 εκ. άτοµα. Ο 
αριθµός ήταν αυξηµένος κατά 128.000 σε σχέση µε 
το 2013. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτού του 
µεγέθους εντοπίζονται στους κλάδους του εµπορίου 
και των συνεργείων αυτοκινήτων (30%) καθώς και 
στον κατασκευαστικό κλάδο (12,7%). [GUS] 

Μετανάστευση Πολωνών 
Περίπου 2,32 εκ. Πολωνοί ζούσαν προσωρινά 
στο εξωτερικό στα τέλη του 2014, 124.000 
περισσότεροι σε σχέση µε το 2013. Από αυτούς, 
2,01 εκ. κατοικούσαν στην Ευρώπη (1,9 εκ. στην 
ΕΕ), κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο (685.000), 
στη Γερµανία (614.000), στην Ιρλανδία (113.000), 
στην Ολλανδία (109.000) και στην Ιταλία 
(96.000). Εν τω µεταξύ, περισσότεροι από 3 εκ. 
Πολωνοί – το 50% αυτών ηλικίας κάτω των 34 – 
σκέφτονται να µεταναστεύσουν για οικονοµικούς 
λόγους. Από αυτούς, το 27% σκέπτεται να 
εγκαταλείψει την Πολωνία σε µόνιµη βάση, µε 
δηµοφιλέστερους πιθανούς προορισµούς τη 
Γερµανία, το Ην. Βασίλειο και τη Νορβηγία. 
Πάντως, ο αριθµός των Πολωνών που εξετάζουν 
σοβαρά το ενδεχόµενο της οικονοµικής 
µετανάστευσης έχει µειωθεί αρκετά σε σύγκριση 
µε τον Ιανουάριο τ.έ.. Τέλος, το 70% των 
Πολωνών υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου που 
ήδη απασχολούνται σε θέσεις υψηλής 
εξειδίκευσης στη Μ. Βρετανία δε σχεδιάζει να 
επιστρέψει στην Πολωνία. [GUS, Dziennik Gazeta 
Prawna, Work Service, CEED Institute, 
Rzeczpospolita, BCG] 
 
Κλάδος κατασκευών 
Η αξία της εγχώριας αγοράς κατασκευών του 
τοµέα υποδοµών αναµένεται να αυξηθεί κατά 11% 
το 2016 σε σχέση µε το 2015, ανερχόµενη στα 59 
δισ. Ζλότυ. Ανοδική θα είναι η τάση πρωτίστως 
στους τοµείς της οδοποιίας και των έργων 
ενεργειακών υποδοµών. [Έρευνα PMR]  
 
Ποδηλατικές υποδοµές 
Η Πολωνία θα επενδύσει € 375 εκ. στην ανάπτυξη 
ποδηλατικών υποδοµών, στο πλαίσιο της 
χρηµατοδοτικής περιόδου 2014-2020. Το 2014, οι 
πολωνικές τουριστικές ποδηλατικές διαδροµές 
είχαν µήκος 19.000 χλµ. και τα  ποδηλατικά 
µονοπάτια µήκος 9.000 χλµ.. Μέσω 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 
πρόκειται να κατασκευαστούν  2.000 χλµ. 
ποδηλατικών διαδροµών σε πέντε περιφέρειες της 
ανατολικής Πολωνίας. Ο προϋπολογισµός των 
τελευταίων έργων είναι της τάξης των 300 εκ. 
Ζλότυ, µε ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση ύψους 
263,3 εκ. Ζλότυ. Η ενίσχυση της κυκλοφορίας 
ποδηλάτων και πεζών αποτελεί προτεραιότητα 
της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης του τοµέα 
των Μεταφορών έως το 2020. Στην Πολωνία 



 5

πωλούνται περίπου ένα εκατοµµύριο καινούρια 
ποδήλατα κατ’ έτος, ενώ το 63% των νοικοκυριών 
διαθέτει τουλάχιστον ένα ποδήλατο. [Υπουργείο 
Υποδοµών & Ανάπτυξης] 
 
Αύξηση αριθµού µικρών καταστηµάτων 
Ο αριθµός των καταστηµάτων µικρού εµβαδού 
αυξάνεται σταδιακά, µε τη σηµαντικότερη αύξηση να 
παρατηρείται στο σκέλος των καταστηµάτων µε 
επιφάνεια µικρότερη από 1.000 τ.µ.. Στο τέλος του 
2014 υπήρχαν στην Πολωνία 355.000 καταστήµατα 
(+0,3%). Η συνολική επιφάνειά τους ήταν αυξηµένη 
κατά 3,4%, διαµορφούµενη στα 34,9 εκ. τ.µ..Ο 
αριθµός των καταστηµάτων µε επιφάνεια µέχρι 99 
τ.µ. και ο αριθµός των καταστηµάτων µε επιφάνεια 
400-999 τ.µ. ήταν αυξηµένοι κατά 4,6%. Τα µικρά 
καταστήµατα αποτελούν το 44% του συνόλου των 
καταστηµάτων της χώρας. [GUS] 
 
∆ίκτυο οπτικών ινών 
30.000 χλµ. οπτικών ινών θα έχουν εγκατασταθεί 
στην πολωνική επικράτεια µέχρι το τέλος του 2015. 
Με τα υλοποιηθέντα έργα, ο σκελετός των εθνικών 
δικτύων οπτικών ινών έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 
97%, καθιστώντας εφικτή την πρόσβαση σε 
διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. 
Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της τάξης του € 1 δισ. θα 
δαπανηθεί για τον ίδιο λόγο κατά τα έτη 2015-2020. 
[Υπουργείο ∆ηµ. ∆ιοίκησης & Ψηφιοποίησης] 
 
4. Ενέργεια 
 
Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις 
Η Πολωνία θα λάβει ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση 
ύψους 12 δισ. Ζλότυ για την υλοποίηση έργων του 
τοµέα ενέργειας στο πλαίσιο της προγραµµατικής 
περιόδου 2014-2020. Πρόκειται για χρηµατοδότηση 
αυξηµένη κατά 50% σε σχέση µε την περίοδο 2007-
2013, κατά την οποία συγχρηµατοδοτήθηκε η 
υλοποίηση 23 σηµαντικών έργων συνολικού 
προϋπολογισµού 6,7 δισ. Ζλότυ. Σε αυτά 
συγκαταλέγονται 145 χλµ. γραµµών διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας, 361 αιολικά πάρκα και 
περισσότερα από 1.000 χλµ. αγωγών φυσικού 
αερίου. Στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020, 
κύρια πηγή χρηµατοδότησης έργων του κλάδου θα 
είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές & 
Περιβάλλον», µε συνολικό προϋπολογισµό € 32,26 
δισ. και εθνική συµµετοχή € 4,85 δισ.. Άξονες 
προτεραιότητας του Ε.Π. θα είναι οι µεταφορές, η 

περιβαλλοντική προστασία, η ενέργεια, και η 
µείωση εκποµπών. [Υπουργείο Οικονοµίας] 
 
Εµπορία εκποµπών 
Η Πολωνία θα εισπράξει περίπου 20 εκ. Ζλότυ 
από την πώληση καταλογισµένων ποσοτικών 
µονάδων (AAU) CO2 στην Ιταλία. Τα έσοδα θα 
χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση έργων 
εκσυγχρονισµού σχολικών κτηρίων. Πρόκειται για 
την ενδέκατη συµφωνία πώλησης πολωνικών 
AAU, ενώ οι προηγούµενες µεταβιβάσεις έχουν 
αποφέρει έσοδα 800 εκ. Ζλότυ. Η Πολωνία έχει 
µειώσει τις εκποµπές CO2 της κατά 30%, δηλαδή 
σηµαντικά περισσότερο από όσο επιβάλλει το 
Πρωτόκολλο του Κιότο (6%).  [Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, NFEP&WM]. 
 
Παράδοση αγωγών φυσικού αερίου 
Ο αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου 
Rembelszczyzna-Gustorzyn παραδόθηκε στις 
5/10 τ.έ.. Ο αγωγός έχει µήκος 176 χλµ. και η 
κατασκευή του στοίχισε 584 εκ. Ζλότυ, µε 
ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση ύψους 174 εκ. 
Ζλότυ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Υποδοµών & Περιβάλλοντος. Στις 7/10 τ.έ. 
εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου 
Gustorzyn-Odolanow. Ο αγωγός έχει µήκος 168 
χλµ. και η κατασκευή του στοίχισε 511 εκ. Ζλότυ, 
µε ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση ύψους 194 εκ. 
Ζλότυ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Υποδοµών & Περιβάλλοντος. Τα έργα 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερου 
επενδυτικού σχεδίου της διαχειρίστριας εταιρείας 
του πολωνικού δικτύου αγωγών φυσικού αερίου 
Gaz-System, προϋπολογισµού 3,8 δισ. Ζλότυ (1,2 
δισ. ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση), µε στόχο 
την κατασκευή 1.200 χλµ. νέων αγωγών, δύο 
σταθµών συµπίεσης και 41 σταθµών LPG σε 
διάστηµα εξαετίας. [ΡΑΡ] 
 
Σταθµός LNG Swinoujscie 
Στις 12/10 τ.έ. παραδόθηκε ο σταθµός 
επαναεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου (LNG) του Swinoujscie στις πολωνικές 
ακτές της Βαλτικής. Η περίοδος δοκιµαστικής 
λειτουργίας του σταθµού θα διαρκέσει πέντε 
µήνες και η διοχέτευση αερίου στο δίκτυο 
διανοµής θα ξεκινήσει το β΄ τρίµηνο του 2016. Τα 
πρώτα πλοία µεταφοράς LNG πρόκειται να 
αφιχθούν στο Swinoujscie στα µέσα ∆εκεµβρίου 
τ.έ. ενώ τα επόµενα φορτία αναµένεται να 
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παραδοθούν τον Φεβρουάριο του 2016. Το έργο της 
κατασκευής του σταθµού στοίχισε 3,5 δισ. Ζλότυ και 
εκτιµάται ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην 
αναβάθµιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, 
καθώς µειώνεται η εξάρτηση από εισαγωγές αερίου 
από τα ανατολικά (Ρωσία). Η κατασκευή του 
σταθµού αποφασίστηκε το 2006 και ξεκίνησε το 
2011. Επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2014 αλλά 
σηµειώθηκαν καθυστερήσεις από πλευράς της 
κατασκευάστριας κοινοπραξίας υπό την ιταλική 
Saipem. Η αρχική ετήσια δυναµικότητα του σταθµού 
(από το 2018) θα είναι της τάξης των 5 bcm, µε 
προοπτική αύξησης στο µέλλον. 
 
Αγωγός φ.ά. Πολωνίας – Χωρών Βαλτικής 
Η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία 
υπέγραψαν (15/10) στις Βρυξέλλες συµφωνία 
κατασκευής συνδετήριου αγωγού µεταφοράς 
φυσικού αερίου στρατηγικής σηµασίας, καθώς η 
επένδυση που θα υλοποιήσουν η πολωνική Gaz-
System και η λιθουανική AB Amber Grid αναµένεται 
να αναβαθµίσει την ενεργειακή ασφάλεια των 
κρατών της Βαλτικής. Στην τελετή υπογραφής της 
συµφωνίας για τον GIPL (Gas Interconnector Poland 
– Lithuania) παρέστησαν ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, η Π/Θ 
της Πολωνίας Ewa Kopacz, η Πρόεδρος της 
Λιθουανίας Dalia Grybauskaite, η Π/Θ της Λετονίας 
Laimdota Straujuma και ο Π/Θ της Εσθονίας Τaavi 
Roivas. Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει το 2016 
και θα ολοκληρωθεί το 2019. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του έργου είναι της τάξης των € 
558 εκ.. Περίπου 50% της χρηµατοδότησης (€ 295 
εκ.) θα προέλθει από την ΕΕ ενώ € 120 εκ. θα είναι η 
συµβολή της πολωνικής πλευράς. Η δυναµικότητα 
του αγωγού θα είναι της τάξης των 2,5 bcm ετησίως, 
µε προοπτική αύξησης στα 4 bcm. Έτσι, εκτιµάται ότι 
θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των κρατών της 
Βαλτικής. Ο αγωγός θα έχει µήκος 534 χλµ., θα 
ξεκινά από την πολωνική Rembelszczyzna (κοντά 
στη Βαρσοβία) και θα καταλήγει στη λιθουανική 
Jauniunai. [Financial Times, ΡΑΡ] 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Kompania Weglowa 
Ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου Andrzej Czerwinski 
δήλωσε (30/9) ότι η πολωνική κυβέρνηση 
αποφάσισε να µεταφέρει περιουσιακά στοιχεία (11 
ανθρακωρυχεία) της προβληµατικής κρατικής 
επιχείρησης εξόρυξης άνθρακα Kompania Weglowa 

(KW) στο υγιές επενδυτικό ταµείο TFI Silesia που 
ελέγχεται από το ∆ηµόσιο, µέχρι να 
οριστικοποιηθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης της 
επιχείρησης, πιθανώς µε συµµετοχή των 
πολωνικών επιχειρήσεων του ενεργειακού τοµέα 
PGE, Energa και PGNiG. Η TFI Silesia θα 
εξελιχθεί σταδιακά στον όµιλο Nowa Kompania 
Węglowa (NKW), σε µια προσπάθεια διάσωσης 
των πολωνικών επιχειρήσεων του κλάδου 
εξόρυξης άνθρακα. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται 
να οδηγήσει σε ανασυγκρότηση και 
συγκεντροποίηση του εγχώριου κλάδου 
ενέργειας. Η KW παράγει 31 εκ. τόνους άνθρακα 
σε ετήσια βάση και απασχολεί 35.000 
εργαζοµένους. 
 
Tesco 
Η αλυσίδα λιανεµπορίου Tesco φέρεται ως 
εξετάζουσα το ενδεχόµενο αποχώρησής της από 
την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την 
Τσεχία. Το γεγονός ότι έχουν ήδη κλείσει 
καταστήµατα της εταιρείας στις πολωνικές πόλεις 
Bydgoszcz, Legionowo, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Kudawa-Zdrjów και Nowe συντηρεί τη σχετική 
φηµολογία. Πάντως, η Tesco αρνείται, επισήµως, 
ότι προτίθεται να πουλήσει περισσότερα 
περιουσιακά στοιχεία της στην περιοχή της ΚΑ 
Ευρώπης. [thesundaytimes.co.uk, wbj.pl, 
portalspoŜywczy.pl] 
 
PLAY – P4 
Οι εταιρείες Tollerton (συµφερόντων Olympia 
Development Πάνου Γερµανού) και Novator 
φέρονται ως εξετάζουσες το ενδεχόµενο 
µεταβίβασης της συµµετοχής τους (50,3% και 
49,7% αντίστοιχα) στην τέταρτη µεγαλύτερη 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Πολωνίας, 
PLAY/P4, έναντι 7,5 δισ. Ζλότυ (περίπου € 1,8 
δισ.). Οι διοικήσεις των τριών εταιρειών 
(Tollerton, Novator, P4) δεν έχουν σχολιάσει, 
µέχρι στιγµής, τα σχετικά δηµοσιεύµατα. Πάντως, 
ειδικοί της πολωνικής αγοράς εκτιµούν ότι δε θα 
πρέπει να αποκλείεται ανάληψη σχετικής 
πρωτοβουλίας εντός του 2016. Με δεδοµένη τη 
δυσκολία εξαγοράς της PLAY από άλλη εγχώρια 
επιχείρηση για λόγους (στρέβλωσης) 
ανταγωνισµού, ενδέχεται να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον σκανδιναβικές εταιρείες όπως οι 
Telenor και TeliaSonera αλλά και η αµερικανική 
Liberty Global (ιδιοκτήτρια της UPC στην 
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Πολωνία). Η PLAY κατέχει µερίδιο αγοράς 22% και 
έχει 13 εκ. συνδροµητές. [Reuters, WBJ] 
 
LOTOS 
Η εταιρεία καυσίµων Lotos εγκαινίασε (7/10) το 
επενδυτικό σχέδιό EFRA (effective refining), αξίας 
2,3 δισ. Ζλότυ. Μέσω του σχεδίου, η Lotos επιδιώκει 
την παραγωγή 900.000 τόνων καυσίµων (κατ’ έτος) 
επιπλέον. Το σχέδιο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
2018. Εν τω µεταξύ, ο Υπ. Θησαυροφυλακίου A. 
Czerwiński δήλωσε ότι είναι πιθανή η συγχώνευση 
των δύο µεγαλύτερων εγχώριων επιχειρήσεων του 
κλάδου καυσίµων, δηλ. της PKN Orlen και της Lotos, 
στο εγγύς ή απώτερο µέλλον, επισηµαίνοντας ότι η 
απόφαση θα ληφθεί από τις διοικήσεις των 
εταιρειών. 
  
PZU - BPH 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Puls 
Biznesu, µολονότι εµφανιζόταν ως φαβορί για την 
εξαγορά της Bank BPH (συµφερόντων GE Money 
Capital), η πολωνική εταιρεία PZU (ανήκει σε 
ποσοστό 46% στο ∆ηµόσιο), µεγαλύτερη ασφαλιστική 
της ΚΑ Ευρώπης, είναι πιθανό να αποσύρει το 
ενδιαφέρον της, καθώς διαφωνεί µε το αντίτιµο της 
συναλλαγής. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα, εκτός των κινήσεων για την απόκτηση 
της Bank BPH, η PZU έχει καταθέσει πρόταση 
εξαγοράς της τράπεζας Raiffeisen Polbank (7ης 
µεγαλύτερης της χώρας) και απέκτησε το 25% των 
µετοχών της µικρής τράπεζας Alior Bank τον Ιούνιο 
τ.έ., σε µια προσπάθεια συγκρότησης µιας νέας 
πολωνικής τράπεζας, που θα συγκαταλέγεται στις 
πέντε µεγαλύτερες της χώρας. 
 
PKP Intercity 
Η κρατική εταιρεία επιβατικών σιδηροδροµικών 
µεταφορών PKP Intercity σχεδιάζει να δαπανήσει 1,8 
δισ. Ζλότυ για την αναβάθµιση του υλικού και των 
υποδοµών της στο διάστηµα 2016-2018. 
Συγκεκριµένα, θα δαπανηθούν 1,4 δισ. Ζλότυ για την 
προµήθεια 60 νέων µηχανών και 400 βαγονιών και 
400 εκ. Ζλότυ για τη δηµιουργία 9 νέων 
εγκαταστάσεων συντήρησης. Η προκήρυξη του 
σχετικού διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί στα τέλη 
Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεµβρίου τ.έ.. Η PKP 
Intercity υπολογίζει ότι θα µεταφέρει 30 εκ. επιβάτες το 
2015 και 41 εκ. το 2018, έναντι 25 εκ. το 2014. 
 
 
 

Velux 
Η δανική επιχείρηση κατασκευής παραθύρων 
Velux ανακοίνωσε ότι θα διευρύνει την 
παραγωγική της  δραστηριότητα στην Πολωνία, 
όπου δραστηριοποιείται εδώ και 25 έτη. Πρόκειται 
να δαπανήσει σε αυτήν την κατεύθυνση 
περισσότερα από 100 εκ. Ζλότυ το 2015, 
συνεχίζοντας την υλοποίηση ενός επενδυτικού 
προγράµµατος της περιόδου 2012-2014, ύψους 
350 εκ. Ζλότυ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
βρίσκονται τρεις επενδύσεις: η επέκταση ενός 
υπάρχοντος εργοστασίου στο Gniezno της ∆. 
Πολωνίας, η δηµιουργία µιας νέας παραγωγικής 
εγκατάστασης (εξαρτηµάτων) στο Namyslow της 
Ν∆ Πολωνίας και η δηµιουργία µιας νέας 
παραγωγικής εγκατάστασης (χρωµάτων) στο 
Tczew της Β. Πολωνίας. Συνολικά, θα προστεθούν 
στο δυναµικό της επιχείρησης νέες παραγωγικές 
εγκαταστάσεις εµβαδού 17.000 τ.µ., ενώ έχουν ήδη 
προσληφθεί 130 νέοι εργαζόµενοι. Η Velux είχε 
πωλήσεις της τάξης των 1,4 δισ. Ζλότυ το 2014 και 
κατέχει µερίδιο αγοράς 15,6%. 
 
PGE 
Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισµού PGE εγκαινίασε 
τον πρώτο της σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών στο όρος Zar της 
νότιας Πολωνίας. Η αξία της επένδυσης ανήλθε στα 
2,8 εκ. Ζλότυ. Ο σταθµός αναµένεται να παράγει 
τουλάχιστον 550 MW σε ετήσια βάση και θα 
χρησιµοποιεί 2.400 φωτοβολταϊκά πάνελ, που 
καλύπτουν 3.500 τ.µ.. Στην παραγωγή ενέργειας 
από  ανανεώσιµες πηγές αντιστοιχεί το 12% της 
παραγωγής της εταιρείας. 
 
Grupa Azoty 
Η Grupa Azoty, µεγαλύτερη πολωνική επιχείρηση 
του τοµέα της χηµικής βιοµηχανίας, έλαβε από την 
Κυβέρνηση κατ’ αρχήν έγκριση για τη δηµιουργία  
σταθµού αεριοποίησης άνθρακα (coal gasification) 
µηδενικών εκποµπών στο Kędzierzyn Koźle της Ν∆ 
Πολωνίας. Η αξία της επένδυσης θα ανέλθει στα 
1,8 - 4,2 δισ. Ζλότυ (πιθανότερα 2,4 δισ. Ζλότυ). Η 
εταιρεία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις της στο α΄ 
τρίµηνο του 2016, µετά από την ολοκλήρωση 
σχετικής µελέτης σκοπιµότητας και συνοµιλιών µε 
πιθανούς εταίρους. 


