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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Απριλίου 2016 ήταν
9,5% (από 10,0% τον προηγούµενο µήνα) κατά την
πολωνική GUS και 6,3% (από 6,3%) κατά την
Eurostat.
Εκτιµήσεις ∆ΝΤ
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις του
∆ΝΤ για την πολωνική οικονοµία, η αξία του
ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης ενδέχεται να
υπερβεί «σηµαντικά» το όριο του 3% του ΑΕΠ το
2017. Το τελικό ύψος του ελλείµµατος θα επηρεαστεί
από παράγοντες όπως η προωθούµενη µείωση των
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης και η
σχεδιαζόµενη αύξηση του αφορολογήτου. Το 2016, η
υλοποίηση των προεκλογικών υποσχέσεων του
κυβερνώντος κόµµατος (PiS) αναµένεται να οδηγήσει
σε αύξηση του ελλείµµατος στο 2,8% του ΑΕΠ. Το
ΑΕΠ αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 4% το 2017.
Εκτιµήσεις Fitch
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε τις
εκτιµήσεις του για τον ρυθµό µεγέθυνσης της
πολωνικής οικονοµίας. Ο οίκος προβλέπει πλέον
µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,2% (αντί για 3,5%) το
2016, 3,5% το 2017 και 3,5% το 2018. Εκτιµά,
επίσης, ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα είναι κατά
τι υψηλότερο από τους στόχους της κυβέρνησης,
τόσο το 2016 όσο και το 2017, ανερχόµενο στο 2,8%
του ΑΕΠ φέτος, στο 3,0% του ΑΕΠ το επόµενο έτος
και στο 2,9% το 2017.
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα: συστάσεις Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε (18/5) στην
πολωνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για
δηµοσιονοµική προσαρµογή της τάξης του 0,5% του
ΑΕΠ, τόσο το 2016 όσο και το 2017. Επίσης,
συνέστησε:
- ενίσχυση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, µέσω
της δηµιουργίας ανεξάρτητου δηµοσιονοµικού
συµβουλίου, της βελτίωσης του µηχανισµού
είσπραξης
εσόδων,
της
βελτιωµένης
συµµόρφωσης µε τον ΦΠΑ και του περιορισµού
της
εκτεταµένης
χρήσης
µειωµένων
συντελεστών ΦΠΑ,
- εξασφάλιση
της
βιωσιµότητας
του
συνταξιοδοτικού συστήµατος,
- διευκόλυνση της αυξηµένης συµµετοχής του
ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας,

µέσω
ενθάρρυνσης
της
µόνιµης
απασχόλησης και της υλοποίησης δράσεων
κατάρτισης,
- άρση των υφιστάµενων εµποδίων στις
επενδύσεις των τοµέων µεταφορών,
κατασκευών και ενέργειας.
Σχολιάζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής, ο
Υπουργός Οικονοµικών Pawel Szalamacha
δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε
προτάσεις αλλά πρωτεύων στόχος είναι η
διατήρηση του ελλείµµατος κάτω από το όριο του
3%. Προσέθεσε ότι η οικονοµική πολιτική της
κυβέρνησης παραµένει ορθολογική και ότι η
περιοριστική πολιτική που προτείνει η Επιτροπή
δε συµπίπτει µε τις πολωνικές στοχεύσεις, καθώς
τέτοια µέτρα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε
αρνητικές εξελίξεις στην οικονοµία.
Πληθωρισµός
Τον Απρίλιο του 2016 ο αποπληθωρισµός
διαµορφώθηκε στο -1,1% κατά την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο 0,5% κατά την Eurostat (HICP - Ε∆ΤΚ)
Βιοµηχανική παραγωγή
Τον Απρίλιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή
αυξήθηκε κατά 6,0% (σε σύγκριση µε τον Απρίλιο
του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική
υπηρεσία GUS.
Λιανικές πωλήσεις
Τον Απρίλιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 3,2% σύµφωνα µε την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS.
Εισόδηµα κατά κεφαλήν
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας
Rzeczpospolita, που επικαλείται στοιχεία του
∆ΝΤ, οι Πολωνοί είναι πλέον πλουσιότεροι από
τους Έλληνες και εντός της επόµενης διετίας
ενδέχεται να ξεπεράσουν και τους Πορτογάλους.
Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, το 2015 το κατά κεφαλήν
εισόδηµα ανήλθε στα USD 26.455 στην Πολωνία,
έναντι USD 26.449 στην Ελλάδα. Η διαφορά υπέρ
της Πολωνίας αναµένεται να αυξηθεί στα USD
1.500 το επόµενο έτος. Το 2018 η Πολωνία
προβλέπεται ότι θα έχει κατά κεφαλήν εισόδηµα
USD 30.692 ξεπερνώντας την Πορτογαλία, που
είχε το 2015 κατά κεφαλήν εισόδηµα USD 27.835
και θα έχει το 2018 εισόδηµα USD 30.134. Το
2004, έτος ένταξης της χώρας στην ΕΕ, το
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πολωνικό εισόδηµα κατά κεφαλήν αντιστοιχούσε στο
49% του µ.ό. της ΕΕ, ενώ το ελληνικό στο 96%.

2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
Συναλλαγές Πολωνίας – αφρικανικών χωρών
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι
πολωνικές εξαγωγές στην Αφρική αυξήθηκαν κατά
25% την τελευταία τριετία και ο όγκος του εµπορίου
της Πολωνίας µε την ήπειρο άγγιξε τα 5 δισ. δολάρια.
Τώρα, το υπουργείο επιθυµεί να αυξήσει τον αριθµό
των πολωνικών γραφείων προώθησης εµπορίου και
επενδύσεων στην Αφρική και βελτιώσει την
απόδοση του υφιστάµενου προγράµµατος ενίσχυσης
της εξωστρέφειας πολωνικών επιχειρήσεων που
ενδιαφέρονται για την περιοχή, µε τίτλο “Go Africa”.
Σηµαντικότεροι οικονοµικοί εταίροι της Πολωνίας
στην αφρικανική ήπειρο είναι η Αίγυπτος, η Αλγερία
και η Ν. Αφρική.
ΕΟΖ
Σύµφωνα µε στοιχεία της κυβέρνησης, οι 14
πολωνικές Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες προσέλκυσαν
το 2015 νέες επενδύσεις αξίας 9,7 δισ. Ζλότυ
(+9.5%). Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 που
δηµιουργήθηκαν, έχουν προσελκύσει επενδύσεις
αξίας 111,7 δισ. Ζλότυ (USD 28 δισ.). Oι ΕΟΖ της
χώρας καταλαµβάνουν έκταση 19.837 εκταρίων,
περιλαµβάνουν περιοχές 173 πόλεων και 248 δήµων
και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
αυτές απασχολούν περισσότερους από 312.000
εργαζόµενους. Το 75% των κεφαλαίων που έχουν
επενδυθεί στις ΕΟΖ προέρχεται από έξι χώρες και
συγκεκριµένα από την Πολωνία, τη Γερµανία, τις
ΗΠΑ, την Ολλανδία, την Ιαπωνία και την Ιταλία.
Όσον αφορά τους τοµείς δραστηριοποίησης των
σηµαντικότερων επενδυτών, αυτοί είναι η
αυτοκινητοβιοµηχανία και τα πλαστικά. Οι ζώνες θα
συνεχίσουν να λειτουργούν µε το σηµερινό
καθεστώς (επενδυτικών διευκολύνσεων) έως το τέλος
του 2026, βάσει του σχεδιασµού της κυβέρνησης και
της σχετικής έγκρισης της ΕΕ.
Εξαγωγές αυτοκινητοβιοµηχανίας
Η αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων του
πολωνικού κλάδου αυτοκινητοβιοµηχανίας (οχήµατα,
εξαρτήµατα, αξεσουάρ) αναµένεται να ανέλθει στα
22 δισ. Ευρώ το 2016, από 20,5 δισ. το 2015. Οι
εξαγωγές θα ευνοηθούν από τη σταθερή κατάσταση

της γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας, που
απορροφά το µεγαλύτερο µέρος των εξαρτηµάτων
που
κατασκευάζονται
στην
Πολωνία.
[AutomotiveSuppliers.pl].
Επίσκεψη Ιρανού ΥΠΕΞ
Στις 29/5 επισκέφθηκε τη Βαρσοβία ο Υπουργός
Εξωτερικών του Ιράν, Mohammad Javad Zarif,
ανταποκρινόµενος σε πρόσκληση του Πολωνού
οµολόγου του, W. Waszczykowski, µε τον οποίο
συναντήθηκε. Τη συνάντηση απασχόλησαν
θέµατα διµερούς οικονοµικής, πολιτικής και
πολιτιστικής συνεργασίας και ζητήµατα διεθνούς
και περιφερειακής ασφάλειας. Πρόκειται για την
πρώτη επίσκεψη Ιρανού ΥΠΕΞ στην Πολωνία τα
τελευταία δώδεκα έτη. Ο Mohammad Javad Zarif
συνοδευόταν από Ιρανούς επιχειρηµατίες και
αντιπροσωπεία του Εµπορικού Επιµελητηρίου
της χώρας του. Οι δύο υπουργοί συµφώνησαν ότι
ο όγκος του διµερούς εµπορίου θα µπορούσε να
ανέλθει στο 1 δισ. δολάρια τα επόµενα έτη, αξία
εικοσαπλάσια εκείνης των συναλλαγών του έτους
2014. Οι Ιρανοί επιχειρηµατίες και εκπρόσωποι
του επιµελητηρίου συνάντησαν οµολόγους από
την Πολωνία στο πλαίσιο διµερούς οικονοµικού
συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου. Στη
διάρκεια του τελευταίου, ο Πολωνός Υφυπουργός
Ενέργειας, M. Kurtyka, παρατήρησε ότι οι
ιρανικές ενεργειακές επιχειρήσεις µπορούν να
υπολογίζουν στη συνεργασία των αντίστοιχων
πολωνικών (π.χ. PGNiG και Lotos) όσον αφορά
την πώληση ή εξόρυξη πετρελαίου και αερίου. Ο
κ. Kurtyka προσέθεσε ότι η Πολωνία δύναται να
βοηθήσει το Ιράν στον κλάδο των εξελιγµένων
ιατρικών τεχνολογιών και ότι οι δύο χώρες
κρίνεται σκόπιµο να συνεργαστούν, ειδικά στο
πεδίο της εφαρµογής πυρηνικών τεχνολογιών
στην ιατρική επιστήµη. Ο Πολωνός Υφυπουργός
Ανάπτυξης, P. Chorazy, υπογράµµισε τη σηµασία
των διµερών οικονοµικών σχέσεων και
αναφέρθηκε στο υλοποιούµενο π/ πρόγραµµα
"Go Iran", µέσω του οποίου επιδιώκεται η
διευκόλυνση
της
δραστηριοποίησης
επιχειρήσεων και επενδυτών από την Πολωνία
στην ιρανική αγορά. Από πλευράς του, ο Ιρανός
ΥΠΕΞ τόνισε ότι η άρση των κυρώσεων σε βάρος
της χώρας του σηµατοδοτεί την έναρξη µιας
εποχής βελτιωµένου επιχειρηµατικού και
επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο κ. Zarif προέβαλε
τους θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης της ιρανικής
οικονοµίας, τη σταθερότητά της και τα
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γεωγραφικά πλεονεκτήµατα της χώρας του, τα οποία
µπορούν να φανούν χρήσιµα στην προσπάθεια των
πολωνικών επιχειρήσεων να εξάγουν προϊόντα στις
αγορές της Άπω Ανατολής και της Ρωσίας. Σύµφωνα
µε Ιρανούς αξιωµατούχους, η διµερής συνεργασία
µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική στους τοµείς της
ενέργειας, των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και των
υποδοµών.
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
European Economic Congress Katowice
Το φετινό οικονοµικό συνέδριο του Katowice
(“Katowice European Economic Congress”, 18-20/5)
απασχόλησαν κατά προτεραιότητα θέµατα όπως η
ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οικονοµία, η προσφυγική
κρίση και το
ενδεχόµενο Brexit. Χαιρετισµό
απηύθυναν,
µεταξύ
άλλων,
η
Πολωνή
Πρωθυπουργός Beata Szydlo και ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και Υπουργός Ανάπτυξης Mateusz
Morawiecki. Αµφότεροι τόνισαν τη σηµασία που
αποδίδει η νέα κυβέρνηση (PiS) στην οικονοµία, την
προσέλκυση
επενδύσεων,
το
σταθερό
επιχειρηµατικό περιβάλλον και την αξία της
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Θέσεις εργασίας χρηµατοοικονοµικού κλάδου
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της εταιρείας συµβούλων
Boyd για λογαριασµό των Financial Times, η
Βαρσοβία έχει προσελκύσει την τελευταία πενταετία
4.000 θέσεις εργασίας στον χρηµατοοικονοµικό
κλάδο. Αυτό συµβαίνει διότι το ετήσιο λειτουργικό
κόστος στην πολωνική πρωτεύουσα είναι κατά 60%
χαµηλότερο σε σύγκριση µε το Λονδίνο (από το
οποίο µεταφέρονται οι περισσότερες θέσεις) και
κατά 47% χαµηλότερο σε σύγκριση µε τη Μαδρίτη, η
οποία έχει προσελκύσει 2.500 θέσεις εργασίας.
Καταναλωτικές συνήθειες
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα της TNS Polska, σε
ποσοστό 85% οι Πολωνοί δηλώνουν ότι κάνουν
µερικές φορές τις αγορές τους κατά τη διάρκεια της
Κυριακής ή των αργιών. Σε ποσοστό 46% τάσσονται
υπέρ της απαγόρευσης της λειτουργίας των
καταστηµάτων λιανεµπορίου την Κυριακή και τις
αργίες. Σε ποσοστό 21% δηλώνουν ότι ψωνίζουν
συχνά τις Κυριακές (έναντι 54% που πραγµατοποιεί
αγορές σε Κυριακές και αργίες «µερικές φορές» και
22% που δεν ψωνίζει ποτέ τις συγκεκριµένες
ηµέρες), ενώ πριν από δέκα χρόνια το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 16%. Τις Κυριακές και τις αργίες

πραγµατοποιούν αγορές κυρίως οι νέοι (20-29
ετών). Το 56% των Πολωνών επιλέγει υπεραγορές
και εµπορικά κέντρα για αγορές ειδών
καθηµερινής ανάγκης, έναντι 46% που προτιµά
µικροµεσαία καταστήµατα της γειτονιάς.
Παραγωγή σιτηρών
Σύµφωνα µε το ινστιτούτο IERiGZ, η φετινή
παραγωγή σιτηρών αναµένεται να ανέλθει σε 30
εκ. τόνους (+8,0%), έναντι 28 εκ. τόνων το 2015 (12%).
Αεροδρόµιο Katowice
Νέος εµπορευµατικός σταθµός εγκαινιάστηκε στο
αεροδρόµιο του Katowice της νότιας Πολωνίας,
ως πρώτο στάδιο της διαδικασίας δηµιουργίας
ενός
συµπλέγµατος
εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, logistics και παραγωγής συνολικού
εµβαδού 90 εκταρίων. Η κατασκευή του σταθµού,
που περιλαµβάνει 9.700 τ.µ. αποθηκευτικών
χώρων και 2.000 τ.µ. χώρων γραφείων, κόστισε
περίπου 36 εκ. Ζλότυ. Στόχος της διοίκησης του
αερολιµένα είναι, µέσα σε µια δεκαετία, το
αεροδρόµιο να µπορεί να διαχειρίζεται 40.000
τόνους φορτίων ετησίως. Το αεροδρόµιο
διαχειρίστηκε 16.100 τόνους φορτίων το 2015 και
16.500 τόνους το 2014.
Αεροδρόµιο Κρακοβίας
Ο Υπουργός Υποδοµών A. Adamczyk και στελέχη
της διοίκησης του Αερολιµένα Κρακοβίας
γνωστοποίησαν ότι µέχρι το 2021 το αεροδρόµιο
θα διαθέτει νέο διάδροµο, ο οποίος θα είναι
κατάλληλος για την προσγείωση/απογείωση
αεροσκαφών προερχόµενων από την αµερικανική
ήπειρο (κυρίως Boeing 787 Dreamliner), καθώς
στόχος είναι η πραγµατοποίηση διατλαντικών
πτήσεων από/προς την Κρακοβία. Εκτιµάται ότι
το 2023 το αεροδρόµιο θα µπορούσε να
εξυπηρετεί 6 εκ. επιβάτες ετησίως. Ο νέος
διάδροµος θα έχει 2,8 χλµ. µήκος και 60 µέτρα
πλάτος. Το αεροδρόµιο συνδέεται σήµερα µε 70
προορισµούς σε 18 χώρες.
Φορολογία επιχειρήσεων λιανεµπορίου
Μετά από αρκετές εβδοµάδες µελέτης και
διαβούλευσης, το Υπουργείο Οικονοµικών
κατέληξε (23/5) στη λύση της επιβολής δύο
διαφορετικών φορολογικών συντελεστών επί του
κύκλου
εργασιών
των
επιχειρήσεων
λιανεµπορίου. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που θα
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κατατεθεί στην αρµόδια επιτροπή της Κάτω Βουλής,
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. Η κυβέρνηση
υπολογίζει ότι θα µπορέσει να εισπράξει φέτος από
τον νέο φόρο 640 εκ. Ζλότυ, αντί προηγούµενων
εκτιµήσεων για 2 δισ., ενώ από το 2017 τα έσοδα
αναµένεται να αυξηθούν στα 1,5 δισ. Ζλότυ ετησίως.
Η νέα φορολογία ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ την 1
Ιουλίου τ.έ..

της συµφωνίας προµήθειας φυσικού αερίου από
τη ρωσική Gazprom, η οποία λήγει το 2022. Αυτό
δε σηµαίνει ότι η Πολωνία δε θα αγοράζει πλέον
ρωσικό φυσικό αέριο αλλά ότι οι όποιες
προµήθειες δεν θα πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο κάποιας συµφωνίας µακράς διαρκείας. Η
σύµβαση που λήγει το 2022 υπογράφηκε το 1996.
Στο πλαίσιό της, η πολωνική (κρατική) επιχείρηση
φ.α. PGNiG προµηθεύεται από τη Gazprom 10,2
bcm αερίου ετησίως. Αυτές οι ποσότητες
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των πολωνικών
αναγκών, που είναι της τάξης των 15 bcm κατ’
έτος. Η πολωνική κυβέρνηση επιδιώκει, µεταξύ
άλλων, την κατασκευή ενός αγωγού που θα
επιτρέψει την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη
Νορβηγία, το οποίο θα µπορούσε να καλύψει τις
ίδιες ανάγκες που καλύπτει σήµερα το ρωσικό
αέριο. Εκτός αυτού, η Πολωνία ελπίζει ότι θα είναι
σε θέσει να εισάγει έως και 5 bcm αερίου µέσω
του νέου σταθµού επαναεριοποίησης LNG στο
Świnoujście των πολωνικών ακτών της Βαλτικής.
Μέχρι στιγµής έχει συναφθεί σχετική συµφωνία
µε την Qatargas για την παράδοση 1,5 bcm / έτος.

∆ιώρυγα Λιµνοθάλασσας Βιστούλα – Κόλπου
Gdansk
Η κυβέρνηση ενέκρινε (24/5) σχέδιο κατασκευής
διώρυγας που θα ενώσει τη λιµνοθάλασσα του
Βιστούλα µε τον Κόλπο του Gdansk και τη Βαλτική
Θάλασσα στα βόρεια της χώρας. Το έργο θα
κοστίσει 880 εκ. Ζλότυ (περίπου € 200 εκ.) και θα
ολοκληρωθεί το 2022. Η διώρυγα θα έχει µήκος 1,3
χλµ. και βάθος 5 µέτρων, επιτρέποντας τη διέλευση
σκαφών και την προσέγγιση του πολωνικού λιµένα
του Elbląg χωρίς να είναι πλέον απαραίτητη η
διέλευση από το Στενό Μπαλτίισκ του ρωσικού
θύλακα του Καλίνινγκραντ. Το έργο αναµένεται να
τονώσει την οικονοµία της περιοχής αλλά
περιβαλλοντικές οργανώσεις ασκούν κριτική στην
απόφαση της κυβέρνησης, φοβούµενες ότι θα
διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία της
λιµνοθάλασσας.

Αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου
Η πολωνική εταιρεία Gaz-System, διαχειρίστρια
του εθνικού δικτύου αγωγών µεταφοράς φυσικού
αερίου, παρουσίασε τη στρατηγική της για το
χρονικό διάστηµα έως το 2025. Η εταιρεία
ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κατασκευάσει 2.000
χλµ. νέων αγωγών, διασυνοριακές συνδέσεις και
κόµβο µεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος θα
µπορούσε να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο
εµπορικών συναλλαγών φυσικού αερίου.
Επιπλέον, η Gaz-System επιθυµεί να βελτιώσει
την πρόσβαση της χώρας στην παγκόσµια αγορά
υγροποιηµένου
φυσικού
αερίου
(LNG),
αξιοποιώντας τον νέο πολωνικό σταθµό
επαναεριοποίησης στις ακτές της Βαλτικής, η
δυναµικότητα του οποίου µπορεί να αυξηθεί στα
10 bcm ετησίως.

4. Ενέργεια
Πολωνική εξάρτηση από το ρωσικό φ.α.
Στο πλαίσιο συνεδρίου του Reuters στη Βαρσοβία
στις 30/5, o Piotr Naimski (πρώην Υφυπουργός
Οικονοµίας και νυν πρωθυπουργικός σύµβουλος για
θέµατα ενεργειακών υποδοµών) δήλωσε ότι η
Πολωνία δεν προτίθεται να παρατείνει τη διάρκεια

Αιολική ενέργεια
Σύµφωνα µε νόµο που ψήφισε η Κάτω Βουλή στις
20/5 και αποµένει να εγκριθεί και από τη
Γερουσία, απαγορεύεται στο εξής η κατασκευή
αιολικών πάρκων κοντά σε κατοικίες (απόσταση
1,5 χλµ.). Επίσης, µε τις νέες ρυθµίσεις αυξάνεται
το κόστος δηµιουργίας και συντήρησης σχετικών
εγκαταστάσεων, καθώς αυξάνεται ο σχετικός
φόρος περιουσίας. Στελέχη της αγοράς εκτιµούν
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ότι δυσχεραίνονται πλέον οι προσπάθειες για την
απεξάρτηση της πολωνικής οικονοµίας από τον
άνθρακα µέσω της αυξηµένης συµµετοχής των ΑΠΕ
στο εθνικό ενεργειακό µείγµα (στόχος είναι η αύξηση
στο 15% το 2020 από 12% σήµερα), ενώ η
κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η νέα νοµοθεσία δε θα
λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές.
Παραδόσεις φορτίων LNG στην PGNiG
Η πολωνική επιχείρηση φυσικού αερίου PGNiG
ανακοίνωσε
ότι
θα
παραλάβει
φορτία
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ
και τη Νορβηγία στις 17 και 25 Ιουνίου τ.έ.. Τα
φορτία θα παραδοθούν στον νέο σταθµό
επαναεριοποίησης LNG του Swinoujscie των
πολωνικών ακτών της Βαλτικής. Η πρώτη συναλλαγή
αφορά την παράδοση 206.000 τόνων LNG από την
Qatargas και η δεύτερη αφορά την προµήθεια
140.000 τόνων από τη νορβηγική Statoil.
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
PESA Bydgoszcz
Η πολωνική επιχείρηση κατασκευής σιδηροδροµικού
υλικού PESA Bydgoszcz SA και το (κρατικό)
Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο PFR συµφώνησαν να
επενδύσουν 200 εκ. Ζλότυ σε µια εταιρεία που θα
εκµισθώνει µε τη µέθοδο leasing ατµοµηχανές που
κατασκευάζονται από την PESA. Συνιδιοκτήτες της
νέας εταιρείας – που θα ονοµάζεται Rail Capital
Partners – θα είναι η PESA και το FIIK, δηλαδή το
Ταµείο Υποδοµών του PFR. Εκτιµάται ότι η
λειτουργία της νέας εταιρείας θα µειώσει τους
κινδύνους που συνδέονται µε την απόκτηση νέου
σιδηροδροµικού υλικού στο σηµερινό ασταθές
περιβάλλον.

Boeing υπέγραψαν (20/5) επιστολή πρόθεσης
συνεργασίας µε αντικείµενο τη µεταφορά
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Η συµφωνία
αφορά, µεταξύ άλλων, την παραγωγή του
ελικοπτέρου AH-64E Apache, την ανάπτυξη των
CH-47 Chinook και V-22 Osprey και
προγράµµατα και συστήµατα παρακολούθησης
και αναγνώρισης.
Bank Pekao – Unicredit
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Bloomberg, η
ιταλική Unicredit εξετάζει το ενδεχόµενο πώλησης
µέρους των µετοχών που κατέχει στη δεύτερη
µεγαλύτερη τράπεζα της Πολωνίας, Bank Pekao,
µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητά της. Η
πληροφορία βλέπει το φως της δηµοσιότητας σε
µια περίοδο κατά την οποία εκτιµάται ότι οι
εγχώριες τράπεζες θίγονται από την επιβολή νέου
φόρου επί των περιουσιακών τους στοιχείων και
την πιθανή περαιτέρω επιβάρυνσή τους στο
πλαίσιο κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την
ελάφρυνση των Πολωνών δανειοληπτών
ελβετικού φράγκου.
mBank
Η πολωνική τράπεζα mBank (συµφερόντων
Commerzbank)
υπέγραψε
συµφωνία
δανειοδότησης µε την Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC), βάσει της οποίας θα
χορηγηθεί στην mBank τριετές δάνειο αξίας 130
εκ. Ευρώ.

ΙΚΕΑ
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Bloomberg, η ΙΚΕΑ
εξετάζει το ενδεχόµενο πώλησης σηµαντικού µέρους
της ακίνητης περιουσίας της στην Ευρώπη,
συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών πάρκων στην
Πολωνία. Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει
στην Cushman & Wakefield τη διερεύνηση των
συνθηκών µεταβίβασης των εν λόγω περιουσιακών
στοιχείων. Η ΙΚΕΑ διατηρεί παρουσία σε επτά
σηµεία στην Πολωνία.
Συνεργασία PGZ – Boeing
Ο πολωνικός κρατικός όµιλος της αµυντικής
βιοµηχανίας PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) και η
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