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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Προϋπολογισµός 2017
Ο Υπουργός Οικονοµικών, Pawel Szalamacha,
δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενέκρινε (14/6) την κατάρτιση
του κρατικού προϋπολογισµού για το 2017 επί τη
βάσει προβλέψεων για µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,9%
και πληθωρισµό (∆ΤΚ) 1,3%. Εκτιµάται ότι η
µεγέθυνση θα στηριχθεί στην εγχώρια ζήτηση και την
αύξηση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η
εγχώρια ζήτηση θα ενισχυθεί, µεταξύ άλλων, από την
υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος
χορήγησης βοηθήµατος τέκνων «500+», ενώ οι
επενδύσεις θα επωφεληθούν από την υλοποίηση του
αναπτυξιακού σχεδίου Morawiecki (το σχέδιο φέρει το
όνοµα του Υπ. Ανάπτυξης).
Κατώτατος µισθός
Η κυβέρνηση αποφάσισε (14/6) την αύξηση του
κατώτατου µηνιαίου µισθού στα 2.000 Ζλότυ, από
1.850 σήµερα. Πριν από την εφαρµογή της, η
απόφαση θα αποτελέσει αντικείµενο διαβούλευσης µε
τους κοινωνικούς εταίρους.
Επιτόκια δανεισµού
Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου τ.έ., το 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%. Το RPP
προχώρησε τελευταία φορά σε µείωση των επιτοκίων,
κατά 50 µονάδες βάσης, τον Μάρτιο του 2015.
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα
Ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Henryk
Kowalczyk, δήλωσε (13/6) ότι η αξία του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος δε θα ξεπεράσει το 3%
του ΑΕΠ το 2017. Το 2016, η αξία του ελλείµµατος
αναµένεται να ανέλθει στα 54,74 δισ. Ζλότυ, που
αντιστοιχούν στο 2,8% του ΑΕΠ.
Πληθωρισµός
Τον Μάιο του 2016 ο αποπληθωρισµός
διαµορφώθηκε στο -0,9% κατά την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆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 και κατά 5,9% σύµφωνα µε την
Eurostat.
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 2,56 δισ.
Ζλότυ τον Απρίλιο του 2016, έναντι ελλείµµατος
441 εκ.. Ζλότυ τον Μάρτιο του 2016.
Πλεονασµατικά ήταν τα ισοζύγια δευτερογενών
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,6
δισ.), υπηρεσιών (4,5 δισ.) και αγαθών (2,2 δισ.),
ενώ ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο πρωτογενών
εισοδηµάτων (4,7 δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών
αγαθών αυξήθηκε κατά 12,0%, ανερχόµενη στα
65,2 δισ., των δε εισαγωγών κατά 7,3%,
διαµορφούµενη στα 63,0 δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ]
Επενδυτική ελκυστικότητα Πολωνίας
Σύµφωνα µε µελέτη της Ernst & Young, η Πολωνία
είναι ο 5ος ελκυστικότερος επενδυτικός
προορισµός στην Ευρώπη και ο 1ος στην ΚΑ
Ευρώπη. Επίσης, το 2015 η χώρα ανέβηκε στην
έκτη θέση (από έβδοµη το 2014) της ευρωπαϊκής
κατάταξης ως προς το πλήθος (211) των
επενδυτικών
σχεδίων
(ΑΞΕ/FDI)
που
υλοποιήθηκαν. Το ίδιο έτος δηµιουργήθηκαν
19.651 θέσεις εργασίας από υλοποιηθείσες
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (+27%). ∆ιαφορετική
εικόνα παρουσιάζει µελέτη της Ένωσης
Γερµανικών Εµπορικών και Βιοµηχανικών
Επιµελητηρίων (DIHK). Μετά από τρία συναπτά
έτη στην πρώτη θέση της κατάταξης της DIHK ως
προς την επενδυτική ελκυστικότητα 16 χωρών της
ΚΑ Ευρώπης, η Πολωνία υποχώρησε φέτος στη
δεύτερη θέση, πίσω από την Τσεχία και µπροστά
από τη Σλοβακία. Η κατάσταση της πολωνικής
οικονοµίας εξακολουθεί να αξιολογείται ως
«καλή» αλλά στην αξιολογούµενη κατηγορία της
«πολιτικής
σταθερότητας»
τα
φετινά
αποτελέσµατα είναι χειρότερα σε σύγκριση µε τα
προηγούµενα έτη. Στον προβληµατισµό των
αλλοδαπών επενδυτών (κυρίως χαρτοφυλακίου)
αναφέρεται και δηµοσίευµα των Financial Times.
Κατά το τελευταίο, µεγάλες επενδυτικές εταιρείες
µειώνουν την έκθεσή τους στην Πολωνία,
φοβούµενες ότι η παρατηρούµενη ένταση του
τελευταίου διαστήµατος στις πολιτικές σχέσεις
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Βαρσοβίας-Βρυξελλών µπορεί να έχει απρόβλεπτες
συνέπειες για τις επενδύσεις στην όγδοη µεγαλύτερη
οικονοµία της ΕΕ. Σύµφωνα µε στοιχεία της EPFR
που επικαλείται η εφηµερίδα, τον Απρίλιο τ.έ.
καταγράφηκε
αξιοσηµείωτη
µείωση
των
τοποθετήσεων σε σύγκριση µε τον Μάρτιο τ.έ., αφού
η σχετική αξία µειώθηκε από τα 149,83 εκ. στα 34,32
εκ. δολάρια. Η µείωση καταγράφηκε µετά από τη
γνωστοποίηση των ενστάσεων της «Επιτροπής
Βενετίας» του Συµβουλίου της Ευρώπης αναφορικά
µε τις αλλαγές που προώθησε η πολωνική
κυβέρνηση
στη
νοµοθεσία
του
εθνικού
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. Στο δηµοσίευµα
φιλοξενούνται, επίσης, σχόλια διαχειριστών
κεφαλαίων εταιρειών που προτίµησαν την Πολωνία
τα προηγούµενα έτη αλλά µειώνουν την έκθεσή τους
σήµερα, όπως η Allianz Global Investors, η NN
Investment Partners και η Somerset Capital. Οι
προαναφερθέντες εξηγούν ότι επέλεξαν την Πολωνία
στο παρελθόν διότι η χώρα ήταν το «αγαπηµένο
παιδί» των αγορών, επισηµαίνοντας, όµως, ότι αυτό
άλλαξε µετά από την εκλογή της νέας κυβέρνησης
(PiS) το φθινόπωρο του 2015. Κοινή εκτίµηση των
προηγούµενων επενδυτών είναι ότι το επενδυτικό
περιβάλλον στη χώρα δεν είναι πλέον τόσο σταθερό
και ασφαλές όσο στο παρελθόν. Μάλιστα, οι
αναλυτές θεωρούν ότι το κλίµα ενδέχεται να
επιδεινωθεί περαιτέρω, εάν η κυβέρνηση
παραβιάσει τους κανόνες της ΕΕ που αφορούν το
ύψος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, επιµένοντας
στην υλοποίηση δαπανηρών προεκλογικών
δεσµεύσεων
(µείωση
ηλικιακών
ορίων
συνταξιοδότησης, επιβάρυνση των τραπεζών κ.ά.).
Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε στοιχεία του οργανισµού προσέλκυσης
επενδύσεων PAIiIZ, ο πολωνικός κλάδος παροχής
υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων (business
services) συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναµικά. Στη
χώρα λειτουργούν περισσότερα από 850 κέντρα
παροχής σχετικών υπηρεσιών. Τα περισσότερα και
σηµαντικότερα από αυτά εντοπίζονται στη
Βαρσοβία, στο Wrocław και στην περιοχή του
Katowice. Οι επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν
τουλάχιστον 193.000 εργαζόµενους. Το 30% των
εταιρειών του τοµέα ελέγχεται από πολωνικά
κεφάλαια και το υπόλοιπο 70% κυρίως από
Αµερικανούς, Γερµανούς, Βρετανούς και Γάλλους
επενδυτές. Από τον Ιανουάριο του 2015 έως το α΄
τρίµηνο του 2016, ο PAIiIZ διευκόλυνε την
υλοποίηση 71 επενδυτικών σχεδίων αξίας 844 εκ.

Ευρώ. Σχεδόν τα µισά από αυτά αφορούσαν
επενδύσεις στον κλάδο παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης επιχειρήσεων.
Ιρανοπολωνικές συµφωνίες
Όπως γνωστοποίησε το ιρανικό Επιµελητήριο
Εµπορίου, οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν σε
ιρανική
επιχειρηµατική
αποστολή
που
επισκέφθηκε τη Βαρσοβία στα τέλη Μαΐου 2016
υπέγραψαν 30 συµφωνίες συνεργασίας µε
πολωνικές επιχειρήσεις. Η αξία των συµφωνιών
ανέρχεται στα 700 εκ. δολάρια. Ως προς τα
αντικείµενα των συµφωνιών, τα σηµαντικότερα
συµβόλαια υπογράφηκαν στους τοµείς των
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας (240 εκ.) και
της αλιείας (200 εκ.).
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ
Μιλώντας στο συνέδριο Wroclaw Global Forum
(3/6), ο ∆ιοικητής της πολωνικής Κεντρικής
Τράπεζας NBP, Marek Belka, εξέφρασε την
άποψη ότι η πολωνική πλευρά ακολουθεί την
ενδεδειγµένη τακτική αναφορικά µε την προοπτική
υιοθέτησης του Ευρώ. Σχολιάζοντας την ένταξη
της γειτονικής Λιθουανίας στην Ευρωζώνη, ο κ.
Belka παρατήρησε ότι στην περίπτωση της
Λιθουανίας η επιλογή (µεταξύ άµεσης ένταξης και
καθυστέρησης της ένταξης στην Ευρωζώνη) ήταν
απλούστερη, δεδοµένου ότι το λιθουανικό
νόµισµα ήταν ήδη συνδεδεµένο µε το Ευρώ και τα
προσδοκώµενα οφέλη από την ένταξη ήταν
σαφώς µεγαλύτερα του αναµενόµενου κόστους.
Αντίθετα, στην περίπτωση της Πολωνίας, η
κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία του Ζλότυ
επιτρέπει την απορρόφηση κραδασµών και τη
σταθεροποίηση της οικονοµίας, σε µια περίοδο
που η Ευρωζώνη έχει αρκετά ανεπίλυτα
ζητήµατα. Κατά τον Πολωνό κεντρικό τραπεζίτη,
τα µέλη της ΟΝΕ επιθυµούν την πολωνική ένταξη
σε αυτή διότι µια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε
πολιτικά την Ευρωζώνη. Υπενθυµίζεται ότι η
Πολωνία δεσµεύεται νοµικά από τις Συνθήκες ως
προς την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος, δεν
έχει δροµολογήσει όµως, ακόµη, τις απαιτούµενες
διαδικασίες. Η προηγούµενη κυβέρνηση
(συνασπισµός PO-PSL) αντιµετώπιζε θετικά την
προοπτική της ένταξης στην Ευρωζώνη εντός
εύλογου διαστήµατος – δεδοµένου ότι χρειάζεται
µεταξύ άλλων να προηγηθεί συνταγµατική
αναθεώρηση – αλλά η νέα κυβέρνηση (PiS) είναι
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περισσότερο επιφυλακτική, υπό το φως και των
δυσχερειών που αντιµετωπίζει η Ευρωζώνη.
Εκτιµώµενος αντίκτυπος πιθανού Brexit
Η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων Euler Hermes
εκτιµά ότι ενδεχόµενο Brexit θα είχε σηµαντικές
επιπτώσεις τόσο στην πολωνική οικονοµία όσο και
στους σχεδόν ένα εκατοµµύριο Πολωνούς που ζουν
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Κατά την Euler Hermes, σε
περίπτωση Brexit θα οδηγούνταν στην ανεργία
εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνοί που εργάζονται
σήµερα στο Η.Β., ενώ οι ετήσιες απώλειες σε
επίπεδο πολωνικών εξαγωγών τροφίµων στο Η.Β. θα
ήταν της τάξης των 100 εκ. Ευρώ.
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Νέος ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας
Το σώµα της Κάτω Βουλής (Sejm) ενέκρινε στις 10/6
την υποψηφιότητα του Καθηγητή Adam Glapinski για
τη θέση του ∆ιοικητή της πολωνικής Κεντρικής
Τράπεζας (ΝΒΡ). Ο κ. Glapinski προτάθηκε από τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τον Μάιο τ.έ. και θα
διαδεχθεί τον Καθηγητή Marek Belka, η εξαετής
θητεία του οποίου ολοκληρώθηκε στις 10/6. Η
υποψηφιότητα Glapinski υπερψηφίστηκε από 284
βουλευτές του κυβερνώντος PiS και άλλων
µικρότερων κοµµάτων. Καταψηφίστηκε από 124
βουλευτές του κόµµατος της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης ΡΟ, ενώ απέσχον 34 µέλη της Sejm,
κυρίως του αντιπολιτευόµενου Nowoczesna. Οι
επικρίσεις των ΡΟ και Nowoczesna επικεντρώθηκαν
στην κατ’ αυτούς αδυναµία του υποψηφίου να
εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Ο
νέος ∆ιοικητής της ΝΒΡ είναι απόφοιτος του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Βαρσοβίας SGH και
Καθηγητής του ίδιου ιδρύµατος από το 1974. Έχει
διατελέσει, µεταξύ άλλων, µέλος του ∆Σ της ΝΒΡ,
µέλος του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής,
βουλευτής, γερουσιαστής και Υπουργός Χωροταξίας
και ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων. Ο νεοεκλεγείς
∆ιοικητής δήλωσε στον Τύπο ότι τάσσεται υπέρ της
διατήρησης των επιτοκίων δανεισµού στα σηµερινά
επίπεδα, τουλάχιστον µέχρι να επιταχυνθούν οι
ρυθµοί µεγέθυνσης της οικονοµίας και να ξεκινήσει
να αυξάνεται σηµαντικά ο πληθωρισµός. Προέβλεψε
ότι το ΑΕΠ θα συνεχίσει να µεγεθύνεται µε
ικανοποιητικό ρυθµό τα επόµενα τρίµηνα, µετά από
µια προσωρινή επιβράδυνση κατά το α΄ τρίµηνο τ.έ.,
προσθέτοντας ότι η περίοδος αποπληθωρισµού
ενδέχεται να µην πλησιάζει ακόµη στο τέλος της,

όπως εκτιµούν αρκετοί αναλυτές. Τάχθηκε, τέλος,
υπέρ της διατήρησης των βασικών αρχών και του
προσανατολισµού της λειτουργίας της ΝΒΡ, ενός
οργανισµού που µέχρι σήµερα ανταποκρίνεται
στην αποστολή του.
Επιχειρηµατικό περιβάλλον
Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
γνωστοποίησε (9/6) ότι σχεδιάζει την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την άρση σειράς εµποδίων
στην επιχειρηµατικότητα. Η παρέµβαση θα έχει τη
µορφή ενός πακέτου 100 µέτρων βελτίωσης του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Το υπουργείο
ελπίζει ότι θα καταστεί δυνατός ο περιορισµός της
παραοικονοµίας, στην οποία αντιστοιχεί σήµερα
το 24% του ΑΕΠ. Εξετάζει, επίσης, το ενδεχόµενο
της δηµιουργίας µιας νέας νοµικής µορφής
επιχείρησης που θα συνδυάζει την ευκολία
ίδρυσης της ΕΠΕ µε τις δυνατότητες και τα
πλεονεκτήµατα της ΑΕ. Θα επιδιώξει, ακόµη, τον
ακριβέστερο καθορισµό των περιπτώσεων στις
οποίες επιβάλλονται πρόστιµα σε επιχειρήσεις,
την απλούστευση της διαδικασίας µεταβίβασης
µονοπρόσωπων εταιρειών και της λειτουργίας
επιχειρήσεων µε εισόδηµα µικρότερο από 30.000
Ζλότυ, την υποστήριξη της εξωστρέφειας των
πολωνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση της
συνεργασίας
δηµόσιας
διοίκησης
–
επιχειρήσεων, την αποδοτικότερη συνεργασία
µεταξύ υπουργείων και τη µείωση των διοικητικών
βαρών για επιχειρήσεις µε περισσότερους από 20
εργαζόµενους. Πέραν αυτών, το Υπουργείο
σχεδιάζει την παρουσίαση ενός «Επιχειρηµατικού
Συντάγµατος» το φθινόπωρο τ.έ.. Μέσω του
τελευταίου θα επιδιωχθεί η υποστήριξη του
«αόρατου χεριού» της Αγοράς από το Κράτος και
θα ενθαρρυνθεί η δηµιουργία ολοένα και
καλύτερων θέσεων εργασίας από τους
επιχειρηµατίες.
Πρόγραµµα "Home+"
Η πολωνική κυβέρνηση (PiS) σχεδιάζει φιλόδοξο
πρόγραµµα µε την ονοµασία "Home+",
προκειµένου να προσφέρει σε µεγάλο αριθµό
πολιτών τη δυνατότητα ενοικίασης κατοικίας σε
τιµές χαµηλότερες από τις σηµερινές τιµές της
αγοράς ακινήτων. Η Πρωθυπουργός Beata Szydło
δήλωσε ότι το πρόγραµµα θα απευθύνεται σε
όσους δε δικαιούνται σήµερα κρατική ενίσχυση
(καθώς δεν πληρούν τα σχετικά εισοδηµατικά
κριτήρια), δε δύνανται όµως αντικειµενικά να
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αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία λόγω χαµηλού
εισοδήµατος. Ουσιαστικά, ωφελούµενοι θα είναι
οικογένειες µε µηνιαίο εισόδηµα 3.000-4.000 Ζλότυ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξυπηρέτηση
πολύτεκνων οικογενειών και οικογενειών µε χαµηλό
εισόδηµα. Οι τιµές ενοικίασης των διαµερισµάτων
(στο πλαίσιο του προγ/τος) θα είναι της τάξης των
10-20 Ζλότυ ανά τετραγωνικό µέτρο, ενώ θα
προβλέπεται και δυνατότητα αγοράς του
ενοικιαζόµενου ακινήτου. Για τη διευκόλυνση των
εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων – που θα κληθούν να
παράσχουν τις κατοικίες – η κυβέρνηση προτίθεται
να παραχωρήσει οικόπεδα ιδιοκτησίας του
∆ηµοσίου. Το σχέδιο της κυβέρνησης θα
χρηµατοδοτηθεί µέσω ενός νέου «Εθνικού Ταµείου
Στέγης», στο οποίο θα µεταβιβαστούν τα κρατικά
οικόπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για την
ανέγερση των κατοικιών του προγράµµατος. Το
τελικό κόστος του προγράµµατος δεν είναι ακόµη
γνωστό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Mateusz
Morawieckitold, παρατήρησε ότι σήµερα υπάρχει
στην αγορά έλλειψη 1 εκ. διαµερισµάτων, ενώ σε
ετήσια βάση δεν παραδίδονται περισσότερα από
100.000. Κατά τον υπουργό, η κυβέρνηση δεν
επιθυµεί να υποκαταστήσει την αγορά αλλά να
διευκολύνει την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της.
Θρησκευτικός τουρισµός: World Youth Day
Οι αρχές της πόλης της Κρακοβίας, που θα
φιλοξενήσει φέτος τη διοργάνωση “World Youth Day”
(WYD) της ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας στο
διάστηµα 25-31 Ιουλίου, αναµένουν ότι κάθε ένας
από τους σχεδόν 2 εκατοµµύρια αναµενόµενους
επισκέπτες θα δαπανήσει µεταξύ 20 και 40 Ευρώ
κάθε ηµέρα παραµονής στη νότια Πολωνία. Στην
περίπτωση των αλλοδαπών προσκυνητών η µέση
ηµερήσια δαπάνη υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα
40 Ευρώ, ενώ στην περίπτωση των Πολωνών
προσκυνητών θα είναι τουλάχιστον 20 Ευρώ. Στην
Κρακοβία θα µεταβεί για τη φετινή WYD ο Πάπας
Φραγκίσκος.
Νέος φόρος εισοδήµατος
Ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Henryk
Kowalczyk, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει
αποφασίσει την καθιέρωση ενός ενιαίου φόρου
εισοδήµατος, στον οποίο θα ενταχθούν ο σηµερινός
φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων και οι
ασφαλιστικές εισφορές. Στόχος είναι η νέα
φορολογία να εφαρµοστεί από το 2018. Κατά τον
ίδιο αξιωµατούχο, µέσω του νέου φόρου θα

επιτευχθεί η αύξηση του αφορολογήτου, για την
οποία δεσµεύθηκε προεκλογικά το κυβερνών
κόµµα PiS. Η µεταρρύθµιση δεν θα έχει
επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισµό.
Ενοίκια περιοχής Βαρσοβίας
Τα ενοίκια των διαµερισµάτων στη Βαρσοβία
συγκαταλέγονται στα ακριβότερα της περιοχής
της ΚΑ Ευρώπης. Το κόστος της ενοικίασης ενός
διαµερίσµατος στην πολωνική πρωτεύουσα
υπερβαίνει το 50% του µέσου µισθού, ανερχόµενο
στα 630 δολάρια (€ 560). Υψηλότερα είναι τα
ενοίκια σε Βουδαπέστη ($ 640) και Βερολίνο ($
690) αλλά χαµηλότερα σε Πράγα, Μπρατισλάβα
και Βίλνιους. [Puls Biznesu, UBS]
4. Ενέργεια
Fortum
Η φινλανδική Fortum (www.fortum.com) σχεδιάζει
να επενδύσει εντός της επόµενης εξαετίας
περισσότερα από 1 δισ. Ζλότυ στην περιφέρεια
της Σιλεσίας της νότιας Πολωνίας. Σηµαντικότερη
θα είναι η επένδυση στην κατασκευή ενός
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και θερµότητας στο Zabrze. Η αξία της τελευταίας
θα ανέλθει στα 870 εκ. Ζλότυ. Οι εργασίες έχουν
ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθούν στα
τέλη του 2018. Η παραγωγική δυναµικότητα του
εργοστασίου θα είναι της τάξης των 145 MW για
θέρµανση και 75 MW για ηλεκτροπαραγωγή.
Ηλεκτροκινούµενα οχήµατα
Μιλώντας σε συνέδριο µε τίτλο "Towards
Electromobility” στη Βαρσοβία, ο Υπουργός
Ενέργειας Krzysztof Tchórzewski δήλωσε ότι η
διάδοση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα
µπορούσε να αποφέρει στις ενεργειακές
επιχειρήσεις κέρδη της τάξης των 460 εκ. Ευρώ (2
δισ. Ζλότυ). Ο υπουργός συµπλήρωσε ότι,
σύµφωνα µε σχετική µελέτη, κάθε πολωνική
οικογένεια κατέχει τρία οχήµατα, τα δύο εκ των
οποίων χρησιµοποιούνται µόνο εντός των ορίων
της πόλης στην οποία κατοικεί. Στο ίδιο συνέδριο,
ο Υπουργός Ανάπτυξης Mateusz Morawiecki
εξέφρασε την επιθυµία της κυβέρνησης να
κυκλοφορούν ένα εκατοµµύριο ηλεκτροκινούµενα
οχήµατα στις πολωνικές πόλεις µέσα στα
επόµενα δέκα έτη. Ο κ. Morawiecki προσέθεσε ότι
µια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε τον περιορισµό της
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ατµοσφαιρικής ρύπανσης, στην οποία αποδίδονται
40.000 θάνατοι κάθε χρόνο.
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
Lockheed - Sikorsky
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Reuters, η Lockheed
Martin σχεδιάζει να βελτιώσει την προσφορά της
Sikorsky για την κατασκευή 50 στρατιωτικών
ελικοπτέρων για τις πολωνικές ένοπλες δυνάµεις,
εφόσον η Βαρσοβία δεν προχωρήσει στην αγορά
των ελικοπτέρων από τον όµιλο Airbus, όπως είχε
αποφασιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η βελτιωµένη
προσφορά της Sikorsky θα περιλαµβάνει οπλισµό,
εκπαίδευση και τιµολόγηση σε Ζλότυ, δηλαδή
ελκυστικά στοιχεία που δεν είχαν ενσωµατωθεί στην
αρχική προσφορά και τα οποία κατέστη δυνατό να
προστεθούν µετά από την πώληση της Sikorsky στη
Lockheed Martin τον Νοέµβριο του 2015. Ενδεικτικό
της βούλησης της Lockheed να διεκδικήσει την
προµήθεια είναι το γεγονός ότι προτίθεται να
διαθέσει στην πολωνική κυβέρνηση ακόµη και
αριθµό ήδη κατασκευασµένων ελικοπτέρων τύπου
Black Hawk, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Πριν από
µερικές εβδοµάδες, ο νέος Πολωνός Υπουργός
Άµυνας δήλωσε ότι η κατ’ αρχήν συµφωνία της
απελθούσας κυβέρνησης µε την Airbus (για την
αγορά 50 ελικοπτέρων τύπου EC-725 Caracal)
επανεξετάζεται και είναι πιθανό να µην υλοποιηθεί
διότι οι όροι της δεν ικανοποιούν τη νέα κυβέρνηση,
η οποία θα επιθυµούσε τα ελικόπτερα να
κατασκευαστούν από (ξένη) εταιρεία που διαθέτει
παραγωγικές εγκαταστάσεις στη χώρα. Τις
τελευταίες προδιαγραφές πληρούν οι άλλοι δύο
υποψήφιοι
προµηθευτές
(Sikorsky
και
AgustaWestland) ενώ η Airbus δύναται να εγγυηθεί
την παραγωγή µόνο µέρους (δηλ. τµηµάτων) των
ελικοπτέρων στην Πολωνία.

Allegro
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Bloomberg, η
Naspers (www.naspers.com) σχεδιάζει την
πώληση του πολωνικού ιστοτόπου δηµοπρασιών
Allegro (www.allegro.pl). Αναλυτές εκτιµούν ότι η
τιµή πώλησης θα µπορούσε να είναι της τάξης
των 3 δισ. δολαρίων και ότι είναι πιθανό να
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτικών
εταιρειών και επιχειρήσεων του τοµέα των νέων
τεχνολογιών (συµπεριλ. κινεζικών). Η Allegro
είναι η µεγαλύτερη πλατφόρµα ηλεκτρονικού
εµπορίου της ανατολικής Ευρώπης, µε
περισσότερους από 14 εκ. χρήστες µηνιαίως.
Bank Pekao – Unicredit
∆ιαψεύδοντας πρόσφατο σχετικό δηµοσίευµα του
Bloomberg, σύµφωνα µε το οποίο η ιταλική
Unicredit εξετάζει το ενδεχόµενο πώλησης µέρους
των µετοχών που κατέχει στη δεύτερη µεγαλύτερη
τράπεζα της Πολωνίας, Bank Pekao, ο
επικεφαλής της τελευταίας δήλωσε (13/6) ότι δεν
υπάρχει πιθανότητα πώλησης της τράπεζας.

Mondelez
Η αµερικανική Mondelez International γνωστοποίησε
ότι θα δηµιουργήσει στην Πολωνία νέο κέντρο
Έρευνας & Ανάπτυξης, αξίας 15 εκ. δολαρίων. Το
κέντρο πρόκειται να παραδοθεί και να λειτουργήσει
κατά το α΄ τρίµηνο του 2017. Στην εν λόγω
εγκατάσταση θα αναπτύσσονται τεχνολογίες που θα
αφορούν διάφορα προϊόντα που παράγονται και
διατίθενται µε εµπορικά σήµατα που ανήκουν στην
εταιρεία, όπως τα Cadbury Dairy Milk, Milka, Barni
και Oreo.
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