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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Χειµερινές οικ. προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής  
Στις 4/2 τ.έ. δηµοσιεύθηκαν οι Χειµερινές 
Οικονοµικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Πολωνία. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, το 
ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά 3,5% το 2016 και το 2017, 
µετά από µεγέθυνση 3,5% το 2015. Η διατήρηση των 
εν λόγω ρυθµών µεγέθυνσης οφείλεται πρωτίστως 
στην ικανοποιητική εγχώρια ζήτηση. Το ποσοστό 
ανεργίας – υπολογιζόµενο µε τη µεθοδολογία της 
Eurostat – θα µειωθεί στο 7,0% φέτος και στο 6,5% 
το 2017, από 7,5% το 2015.  Το έλλειµµα της Γενικής 
Κυβέρνησης θα υποχωρήσει στο 2,8% του ΑΕΠ 
φέτος και θα ανέλθει στο 3,4% το 2017, από 3,0% το 
2015. Η πρόβλεψη για αύξηση του ελλείµµατος το 
2017 αποδίδεται στην ανακοίνωση των 
κυβερνητικών προθέσεων για αύξηση του 
αφορολογήτου και µείωση των ηλικιακών ορίων 
συνταξιοδότησης, ενώ η µείωση του ελλείµµατος το 
2016 αποδίδεται, µεταξύ άλλων, στην είσπραξη 
εσόδων από την πώληση δικαιωµάτων χρήσης 
συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας, στην επιβολή 
φόρου στον κύκλο εργασιών των τραπεζών και στη 
φορολογία των µεγάλων επιχειρήσεων 
λιανεµπορίου. Το πολωνικό Υπουργείο Οικονοµικών 
σχολίασε ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής δε 
λαµβάνουν υπ’ όψιν τα κυβερνητικά µέτρα αύξησης 
των δηµοσίων εσόδων. Το χρέος της Γενικής 
Κυβέρνησης θα διαµορφωθεί στο 52,5% του ΑΕΠ 
φέτος και στο 53,5% το 2017, από 51,4% το 2015. Ο 
πληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο 0,6% φέτος και 
στο 1,7% το 2017, από αποπληθωρισµό -0,7% το 
2015. Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών θα ανέλθει στο 0,7% του 
ΑΕΠ το 2016 και στο 1,4% το 2017, από 0,2% το 
2015. 
 
∆είκτης Οικονοµικής Ελευθερίας 
Η Πολωνία κατέλαβε την 39η θέση της κατάταξης 
“2016 Index of Economic Freedom” των Heritage 
Foundation και Wall Street Journal, 
συγκεντρώνοντας 69,3 βαθµούς και ανεβαίνοντας 
τρεις θέσεις σε σύγκριση µε το 2015. Η µεγαλύτερη 
βελτίωση σηµειώθηκε στους τοµείς των δικαιωµάτων 
ιδιοκτησίας (+5,0 βαθµούς), της διαφθοράς (+1,0), 
των συνθηκών ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας (+1,4), της νοµισµατικής πολιτικής 
(+3,9) και της επενδυτικής ελευθερίας (+5,0). 
 
 

Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός ∆εκεµβρίου 2015 
ήταν 7,1% (από 7,2% τον προηγούµενο µήνα) 
κατά την Eurostat και 9,8% (από 9,6% τον 
προηγούµενο µήνα) κατά την πολωνική GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 5,5% σύµφωνα µε την Eurostat και 
κατά 4,9% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS, σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο του 
2014. Οι υπολογισµοί της Eurostat λαµβάνουν υπ’ 
όψιν και τις µικρότερες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες 
απασχολούν λιγότερα από δέκα άτοµα, δε 
λαµβάνουν υπ’ όψιν, όµως, τις πωλήσεις 
αυτοκινήτων. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 3/2 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%. Το RPP προχώρησε τελευταία 
φορά σε µείωση των επιτοκίων, κατά 50 µονάδες 
βάσης, τον Μάρτιο του 2015.  
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Εξαγωγές 
Κατά τον οργανισµό ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων KUKE, η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών ανήλθε το 2015 στα € 171,4 δισ. 
(+8,1%). 
 
Επιχειρηµατική αποστολή στην Ινδία 
Στις 13-15/2 τ.έ. πρόκειται να µεταβεί στην Ινδία 
πολωνική επιχειρηµατική αποστολή, στο πλαίσιο 
του προγράµµατος “Make in India”. Η αποστολή, 
υπό τον Αντιπρ. της Κυβέρνησης και Υπουργό 
Πολιτισµού P. Glinski, διοργανώθηκε από το 
Πολωνικό Εµπορικό Επιµελητήριο KIG και το Ινδο-
Πολωνικό Εµπορικό Επιµελητήριο, σε συνεργασία 
µε το πολωνικό Υπ. Ανάπτυξης, την Πρεσβεία της 
Πολωνίας στην Ινδία και την Πρεσβεία της Ινδίας 
στην Πολωνία. Κύριοι στόχοι είναι η συµµετοχή 
στη διεθνή εβδοµάδα Make in India της Μουµπάι 
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και η παρουσίαση των πολωνικών κινήτρων για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
 
Ρωσο-πολωνικές οδικές εµπορ. µεταφορές  
Την 31η Ιανουαρίου τ.έ. έληξε η περίοδος ισχύος των 
αδειών που είχαν στην κατοχή τους οι Πολωνοί 
αυτοκινητιστές για την εκτέλεση οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών στη ρωσική επικράτεια. 
Η ρωσική πλευρά παρέτεινε την ισχύ των αδειών 
έως τις 15/2, προς διευκόλυνση των µεταφορέων, 
ενώ η αρµόδια διµερής επιτροπή συνεργασίας σε 
θέµατα διεθνών οδικών µεταφορών επρόκειτο να 
συνεδριάσει στις 28/1 στο Gdansk, προκειµένου να 
εξετάσει το ζήτηµα και να δώσει λύση, 
δροµολογώντας την έκδοση νέων αδειών ή την 
ανανέωση των υφισταµένων. Καθώς η ρωσική 
αντιπροσωπεία δεν µετέβη στην πολωνική πόλη την 
προκαθορισµένη ηµεροµηνία, οι συνοµιλίες 
ξεκίνησαν τελικώς την 1η Φεβρουαρίου τ.έ. και 
ολοκληρώθηκαν στις 3/2, χωρίς επιτυχία, αφού η 
πολωνική πλευρά δεν δέχθηκε τις ρωσικές 
προτάσεις. Νέες συνοµιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν 
εντός των επόµενων εβδοµάδων. Οι οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των δύο χωρών 
ρυθµίζονται από σχετική διακρατική συµφωνία του 
1996. Τον ∆εκέµβριο του 2015, οι ρωσικές αρχές 
εξέδωσαν αποφάσεις µε τις οποίες επιχειρείται ο 
περιορισµός των µεταφορών (στη Ρωσία) αγαθών 
που παράγονται στην Πολωνία από ξένες 
επιχειρήσεις.  
 
Ξένες επενδύσεις 
Στο πλαίσιο εκδήλωσης του Αµερικανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου στη Βαρσοβία (3/2), ο Πολωνός 
Υπουργός Επιστηµών & Ανώτατης Εκπαίδευσης J. 
Gowin δήλωσε ότι οι ξένοι επενδυτές πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι δε θα απολαµβάνουν στο εξής 
προνοµιακής µεταχείρισης από τις πολωνικές αρχές 
αλλά θα πρέπει να ανταγωνίζονται τις πολωνικές 
επιχειρήσεις επί ίσοις όροις. Κατά τον κ. Gowin η 
σηµερινή κυβέρνηση (PiS) ανήκει στο «στρατόπεδο 
του οικονοµικού πατριωτισµού» και προτίθεται να 
προστατεύσει κατά προτεραιότητα τα συµφέροντα των 
εγχώριων επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
γυρίζει την πλάτη της στους ξένους επενδυτές, τα 
κεφάλαια των οποίων εξακολουθεί να χρειάζεται. Η 
Πολωνία κατετάγη πέρυσι τρίτη στην Ευρώπη όσον 
αφορά τον αριθµό των θέσεων εργασίας που 
δηµιουργήθηκαν από την εισροή ΑΞΕ (κυρίως σε 
δραστηριότητες “back-office” µεγάλων εταιρειών).  Στα 
τέλη Ιανουαρίου τ.έ., η κυβέρνηση γνωστοποίησε τα 

σχέδιά της για την επιβολή νέου φόρου στις 
µεγάλες επιχειρήσεις λιανεµπορίου, ισχυριζόµενη 
ότι προστατεύει κατά προτεραιότητα της µικρότερες 
επιχειρήσεις. 
 
Νέα δροµολόγια από το αεροδρόµιο Katowice 
Οι αεροπορικές εταιρείες Wizz Air, Ryanair και 
Ellinair  ανακοίνωσαν ότι θα πραγµατοποιούν νέα 
τακτικά δροµολόγια από το αεροδρόµιο του 
Katowice (Ν. Πολωνία) κατά τους εαρινούς και 
θερινούς µήνες. Στους νέους προορισµούς 
συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, η Κέρκυρα µε 
πτήσεις της Ryanair, η Θεσσαλονίκη και το 
Ηράκλειο µε πτήσεις της Ellinair και το Λίβερπουλ 
και η Σαρδηνία µε πτήσεις της Wizz Air. 
 
Επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας 
Με ψηφισθέν νοµοσχέδιο που κύρωσε (4/2) ο Πτ∆ , 
αναβαθµίζεται το επίπεδο προστασίας, έναντι 
εχθρικών εξαγορών, πολωνικών επιχειρήσεων των 
τοµέων µεταφοράς αερίων καυσίµων, εξόρυξης και 
επεξεργασίας µεταλλευµάτων και υλικών 
παραγωγής εκρηκτικών. Πρόκειται για προσθήκη 
σε νόµο που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 
2015. Οι υποψήφιοι επενδυτές υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου για 
την πρόθεσή τους να εξαγοράσουν µια επιχείρηση 
«στρατηγικής σηµασίας». Τοµείς που ήδη 
περιλαµβάνονταν στον ισχύοντα νόµο είναι η 
παραγωγή ενέργειας, τα υγρά καύσιµα, η διανοµή 
καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας, η αποθήκευση 
καυσίµων, η παραγωγή χηµικών, η παραγωγή και 
εµπορία όπλων και εκρηκτικών, καθώς και οι 
τηλεπικοινωνίες. 
 
Ταξιδιωτικές δαπάνες Πολωνών 
Οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Πολωνών – όσον 
αφορά ταξίδια στο εξωτερικό – ακολουθούν 
ανοδική πορεία. Στο γ΄ τρίµηνο του 2015, οι 
Πολωνοί ξόδεψαν 10,3 δισ. Ζλότυ για ταξίδια στο 
εξωτερικό, εκ των οποίων 6,5 δισ. Ζλότυ για ταξίδια 
αναψυχής. ∆ηµοφιλείς προορισµοί διακοπών ήταν 
κατά το 2015 η Κροατία (1 δισ.), η Ελλάδα (0,7 
δισ.), η Ιταλία (0,6 δισ.), η Γερµανία (0,5 δισ.), η 
Τουρκία (0,4 δισ.) και η Ισπανία (0,3 δισ.), ενώ 
σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην περίπτωση 
των ασιατικών χωρών (0,4 δισ.). [NBP] 
 
Οµόλογα CNY πολωνικού ∆ηµοσίου 
Εντός των επόµενων εβδοµάδων, το Υπουργείο 
Θησαυροφυλακίου προτίθεται να προσφέρει στους 
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διεθνείς επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν 
πολωνικά οµόλογα σε κινεζικά Γιουάν/Ρενµίµπι 
(CNY), γνωστά ως “panda bonds”. Πρόκειται για µια 
προσπάθεια να πειστούν οι αγορές ότι η πρόσφατη 
υποβάθµιση του πολωνικού αξιόχρεου από τον οίκο 
S&P δεν ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα 
της πολωνικής οικονοµίας. [Puls Biznesu]  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
«Σχέδιο Morawiecki» 
Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο συνέντευξής του στην 
Polska The Times, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός Επιστηµών & Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Jaroslaw Gowin, το αποκαλούµενο «Σχέδιο 
Morawiecki» – φέρει το όνοµα του Αντιπρ. της 
Κυβέρνησης και Υπουργού Ανάπτυξης Mateusz 
Morawiecki – θα προσφέρει µια λεπτοµερή ανάλυση 
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πολωνική 
οικονοµία. Το ίδιο τετραετές αναπτυξιακό σχέδιο θα 
προτείνει µια σειρά εργαλείων που θα επιτρέψουν στη 
χώρα να ξεφύγει από τη λεγόµενη «παγίδα µεσαίου 
εισοδήµατος». Κατά τον κ. Gowin, τόσο εκτενές σχέδιο 
προτεινόµενων αλλαγών στον τοµέα της οικονοµικής 
πολιτικής δεν έχει εκπονηθεί από την εποχή του 
«Σχεδίου Hausner» (σ.σ. σχέδιο λιτότητας) της 
κεντροαριστερής κυβέρνησης του Leszek Miller, το 
2004. Το ακριβές περιεχόµενο του «Σχεδίου 
Morawiecki» δεν έχει γίνει ακόµη γνωστό, αλλά 
στόχος της Κυβέρνησης είναι οι βασικοί άξονές του να 
υιοθετηθούν το συντοµότερο δυνατό.  
 
Ζήτηση βιολογικών τροφίµων 
Η αξία των πωλήσεων πιστοποιηµένων βιολογικών 
τροφίµων αναµένεται να ανέλθει στα 880 εκ. Ζλότυ 
το 2016 και στο 1 δισ. Ζλότυ το 2017, από 800 εκ. το 
2015. Οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα για την 
αγορά τροφίµων της εν λόγω κατηγορίας, καθώς και 
η προσφορά αυξάνεται σταδιακά. Πλέον, τα 
συγκεκριµένα προϊόντα διατίθενται όχι µόνο σε 
εξειδικευµένα καταστήµατα αλλά και σε µεγάλες 
αλυσίδες λιανεµπορίου και καταστηµάτων discount. 
Παράλληλα, υποχωρεί σταδιακά η αντίληψη πολλών 
καταναλωτών, σύµφωνα µε την οποία τα βιολογικά 
προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε εύπορους. 
[Rzeczpospolita]  
 
Ανάγκες ανθρώπινου δυναµικού 
Κατά την πολωνική Ένωση Επιχειρηµατιών & 
Εργοδοτών ZPP, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 
δηµογραφικών εξελίξεων, η διατήρηση του ίδιου 

επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης προϋποθέτει την 
εισροή πέντε εκατοµµυρίων µεταναστών έως το 
2050. Η προαναφερθείσα ένωση θεωρεί ότι θα 
µπορούσαν να δοθούν άδειες µόνιµου κατοίκου, µε 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε περίπου ένα 
εκατοµµύριο µετανάστες από την Ουκρανία, το 
Βιετνάµ και τη Λευκορωσία, που ήδη ζουν στη 
χώρα. Η στατιστική υπηρεσία GUS υπολογίζει ότι 
ο πληθυσµός της Πολωνίας θα µειωθεί στα 34 εκ. 
έως το 2040 (από 38 εκ. σήµερα) και ότι το 10% 
του πληθυσµού θα είναι ηλικίας άνω των 80 ετών. 
 
Τραπεζικός τοµέας 
Ο οίκος S&P αναθεώρησε (8/2) την αξιολόγησή του 
για τον πολωνικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα, 
χαρακτηρίζοντάς τις προοπτικές (risk) του 
«αρνητικές» (από «σταθερές»). Μεταξύ άλλων, ο 
S&P θεωρεί ότι η ικανότητα του πολωνικού 
ιδιωτικού τοµέα να διαχειριστεί το αυξηµένο κόστος 
του χρέους που αποτιµάται σε ξένα νοµίσµατα 
είναι πιθανό να πληγεί, εάν επιδεινωθούν οι 
οικονοµικές προοπτικές της χώρας και υποτιµηθεί 
περαιτέρω το Ζλότυ. Κατά τον οίκο αξιολόγησης, οι 
πολωνικές τράπεζες καλούνται να λειτουργήσουν 
σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, καθώς ο νέος 
τραπεζικός φόρος, το αυξηµένο ρυθµιστικό κόστος 
και το πιθανό κόστος µετατροπής δανείων ξένου 
νοµίσµατος σε Ζλότυ θα συνεχίσουν να ασκούν 
πίεση στην κερδοφορία του κλάδου. Αυτοί οι 
παράγοντες µειώνουν την ικανότητα του τοµέα να 
απορροφά κραδασµούς και απώλειες και ενδέχεται 
να υπονοµεύσουν τη σταθερότητά του. Εν τω 
µεταξύ, στις 10/2 δηµοσιεύθηκε έκθεση της 
Κεντρικής Τραπέζης NBP, σύµφωνα µε την οποία 
το εγχώριο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα παραµένει 
σταθερό αλλά είναι λιγότερο ανθεκτικό σε 
περίπτωση αναταράξεων σε σχέση µε το 
παρελθόν. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες κρίνεται 
σκόπιµο να αποφεύγουν ενέργειες που οδηγούν σε 
περαιτέρω υποβάθµιση της ανθεκτικότητάς τους, 
υπό το φως και νέων βαρών (νέος τραπεζικός 
φόρος και πιθανό κόστος µετατροπής δανείων 
ελβετικού φράγκου σε Ζλότυ). Η Τράπεζα 
διευκρινίζει ότι το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 
εξακολουθεί µπορεί να απορροφήσει κραδασµούς 
προερχόµενους από ορατές απειλές του 
προσεχούς µέλλοντος και ότι η σχετική µείωση της 
ανθεκτικότητάς του αφορά τη σύγκριση µε τα 
συµπεράσµατα της προηγούµενης έκθεσης της 
Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, η µείωση της 
κερδοφορίας των τραπεζών (ιδιαίτερα όσων έχουν 
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ήδη χαµηλή ή ανύπαρκτη κερδοφορία), λόγω της 
επιβολής πρόσθετων βαρών, ενδέχεται να συµβάλει 
στην περαιτέρω µείωση της ανθεκτικότητάς τους 
έναντι αρνητικών εξελίξεων. Η κύρια πρόκληση για τον 
χρηµατοοικονοµικό κλάδο συνίσταται στις µεταβολές 
του νοµικού περιβάλλοντος λειτουργίας του. Το τµήµα 
των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών που 
αποτιµάται σε ξένο νόµισµα δεν αποτελεί επί του 
παρόντος απειλή για τη σταθερότητα του χρηµ/κού 
συστήµατος, αλλά θα µπορούσε να εξελιχθεί σε 
κίνδυνο, ανάλογα µε τον χαρακτήρα των αποφάσεων 
που θα ληφθούν σχετικά µε την αναδιάρθρωση των 
δανείων ξένου νοµίσµατος. Ο τραπεζικός κλάδος είχε 
καθαρά κέρδη 13,1 δισ. Ζλότυ το 2015 (-17,5%). Τα 
καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 35,2 δισ. (-
5,1%), τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 
στα 13,3 δισ. (-3,4%), οι λειτουργικές δαπάνες στα 
30,2 δισ. (+11,4%) και τα λειτουργικό κέρδη στα 16,07 
δισ. Ζλότυ (-19,7%). 
 
Αυτοκινητοβιοµηχανία 
Κατά το ινστιτούτο ερευνών αγοράς του κλάδου 
αυτοκινητοβιοµηχανίας SAMAR, η πολωνική 
παραγωγή αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 2,6% τον 
Ιανουάριο τ.έ. σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015, 
φτάνοντας τα 55.411 οχήµατα. Στο σύνολο του 2015 
παρήχθησαν 642.406 οχήµατα (επιβατικά και 
φορτηγά), έναντι 578.311 το 2014. 
 
∆ωρεάν φάρµακα σε ηλικιωµένους 
Σύµφωνα µε νοµοσχέδιο που εγκρίθηκε από το 
υπουργικό συµβούλιο και πρόκειται να κατατεθεί στο 
κοινοβούλιο προς ψήφιση, από 1 Σεπτεµβρίου τ.έ. 
θα παρέχονται δωρεάν φάρµακα σε πολίτες ηλικίας 
άνω των 75 ετών. Τα φάρµακα που θα καλύπτονται 
από την εν λόγω ρύθµιση θα είναι καταγεγραµµένα 
σε σχετικό κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και θα 
χορηγούνται µε ιατρική συνταγή. Πρόκειται για την 
υλοποίηση µίας από τις προεκλογικές δεσµεύσεις 
του κυβερνώντος κόµµατος PiS.  
 
Έσοδα ∆ηµοσίου από τις συχνότητες LTE 
Το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου γνωστοποίησε ότι 
έχει εξασφαλίσει τελικώς έσοδα 7 δισ. Ζλότυ (αντί των 
προσδοκώµενων 9,2 δισ.) από τον διαγωνισµό που 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 για τη διάθεση 
των συχνοτήτων LTE (800-MHz and 2.6-GHz) σε 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Orange, T-Mobile, P4, 
Polkomtel και Netnet), καθώς η εταιρεία Netnet 
απέσυρε το ενδιαφέρον της. 
 

4. Ενέργεια 
 
Nord Stream 2: Πολωνογερµανικές συνοµιλίες 
Ο Πολωνός Υπουργός Ενέργειας Krzysztof 
Tchorzewski συναντήθηκε στις 29/1 µε τον 
Γερµανό Αντικαγκελάριο Sigmar Gabriel στη 
Βαρσοβία. Ο κ. Tchorzewski δήλωσε ότι η 
Πολωνία αντιτίθεται στην προοπτική δηµιουργίας 
του γερµανορωσικού αγωγού φυσικού αερίου 
Nord Stream 2, εκφράζοντας εκ νέου την άποψη 
ότι ενδεχόµενη ολοκλήρωση του σχεδίου θα 
ισοδυναµούσε µε απόδειξη της απουσίας 
αλληλεγγύης µεταξύ των κ-µ της ΕΕ. Η πολωνική 
πλευρά θεωρεί ότι ο Nord Stream 2 θα αυξήσει 
την πολωνική εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό 
αέριο, ενώ µάλιστα καταβάλλονται προσπάθειες 
ενίσχυσης της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας 
µέσω της διαφοροποίησης σε επίπεδο 
προµηθευτών. Οι πολωνικές ανησυχίες 
εκφράστηκαν και από τον Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης, Mateusz Morawiecki, µετά από τη 
δική του συνάντηση µε τον Γερµανό αξιωµατούχο. 
Από γερµανικής πλευράς, ο κ. Gabriel σχολίασε 
ότι οι προσεγγίσεις των δύο χωρών στην 
υπόθεση του Nord Stream 2 διαφέρουν, καθώς η 
Γερµανία θεωρεί ότι πρόκειται για ένα εγχείρηµα 
επιχειρήσεων, ενώ η Πολωνία αξιολογεί το ίδιο 
εγχείρηµα µε πολιτικά κριτήρια. Ο Γερµανός 
Αντικαγκελάριος προσέθεσε ότι ο Nord Stream 2  
δεν θα πρέπει να υποβαθµίσει την ασφάλεια και 
τη σηµασία των αγωγών που ήδη διέρχονται από 
Ουκρανία και Πολωνία, επισηµαίνοντας ότι 
προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου 
αποτελεί η οµαλή συνέχιση της τροφοδοσίας της 
Πολωνίας και της υπόλοιπης Ευρώπης µέσω του 
αγωγού Yamal-Europe (που µεταφέρει ρωσικό 
φ.α. στην Πολωνία µέσω Λευκορωσίας) και της 
µεταφοράς αερίου µέσω της Ουκρανίας και πέραν 
του 2019 – που η Μόσχα θέτει ως τελικό χρονικό 
όριο. 
 
Ατοµική ενέργεια 
Η εταιρεία PGE EJ1, που έχει αναλάβει τον 
συντονισµό της υλοποίησης του έργου της 
δηµιουργίας του πρώτου πολωνικού σταθµού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αποφάσισε την 
εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών και άλλων 
επιπτώσεων για τις υποψήφιες τοποθεσίες 
(εγκατάστασης του σταθµού) Lubiatowo-Kopalino 
και Zarnowiec της περιφέρειας Pomorskie της 
βόρειας Πολωνίας. Η εκπόνηση των µελετών θα 
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ξεκινήσει εντός του α΄ τριµήνου τ.έ., ενώ η τοποθεσία 
ανέγερσης του σταθµού θα επιλεγεί έως το τέλος του 
2017. 
 
Ενεργειακή εξάρτηση Πολωνίας από εισαγωγές 
Κατά την Eurostat, η Πολωνία είναι ένα από τα κράτη-
µέλη της ΕΕ µε τον µικρότερο βαθµό εξάρτησης από 
εισαγωγές ενέργειας για την κάλυψη των εγχώριων 
αναγκών (στοιχεία 2014). Συγκεκριµένα, µε 
εισαγόµενη ενέργεια καλύπτεται το 28,6% της 
εγχώριας κατανάλωσης, έναντι 8,9% της Εσθονίας, 
12,8% της ∆ανίας, 17% της Ρουµανίας, 93,4% της 
Κύπρου, 96,6% του Λουξεµβούργου και 97,7% της 
Μάλτας.  
 
Επενδύσεις τοµέα ενέργειας 
Κατά τον κλαδικό φορέα του τοµέα της 
ηλεκτροπαραγωγής TGPE, οι πολωνικές επιχειρήσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 
επενδύσουν περίπου 12 δισ. Ζλότυ για την 
προσαρµογή τους στα νέα πρότυπα περιβαλλοντικής 
προστασίας (“BAT conclusions”). Πολωνοί αναλυτές 
εκτιµούν ότι οι µεγαλύτερες επενδύσεις χρειάζεται να 
πραγµατοποιηθούν από τις ZE PAK, PGE και Tauron, 
ενώ µικρότερες επενδύσεις θα χρειαστούν οι Enea και 
Energa. [Parkiet] 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
PKN Orlen 
Η PKN Orlen, που διαθέτει τα µεγαλύτερα πολωνικά 
διυλιστήρια και είχε καθαρά κέρδη 2,8 δισ. Ζλότυ το 
2015, εξετάζει το ενδεχόµενο προµήθειας πετρελαίου 
από το Ιράν και το Ιράκ. Σήµερα, η εταιρεία 
προµηθεύεται µηνιαίως περίπου 100.000 τόνους 
αργού πετρελαίου από τη Saudi Aramco. 
 
PGNiG - Gazprom 
Η πολωνική επιχείρηση φυσικού αερίου PGNiG 
ανακοίνωσε (2 τ.µ.) ότι υπέβαλε αίτηση αξιώσεων 
στο πλαίσιο διαδικασίας διαιτησίας για τη 
διευθέτηση διαφοράς της µε τις ρωσικές OAO 
Gazprom και OOO Gazprom Export ενώπιον του 
Ινστιτούτου ∆ιαιτησίας του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου της Στοκχόλµης. Η διαδικασία 
ξεκίνησε τον περασµένο Μάιο. Η PGNiG επιθυµεί 
αναθεώρηση (µείωση) των τιµών στις οποίες 
προµηθεύεται φυσικό αέριο από τις ρωσικές 
επιχειρήσεις, ισχυριζόµενη ότι οι όροι της σύµβασης 
που υπεγράφη µε τη ρωσική πλευρά το 1996 δεν 
ανταποκρίνονται στη σηµερινή κατάσταση της 

ευρωπαϊκής αγοράς φ.α.. Το γεγονός ότι η 
πολωνική εταιρεία υπέβαλε την προαναφερθείσα 
αίτηση δεν αποκλείει την κατάληξη των δύο 
πλευρών σε συµφωνία χωρίς τη µεσολάβηση του 
επιµελητηρίου. Οι τιµές της Gazprom για την 
Πολωνία, που καταναλώνει περίπου 16 bcm 
αερίου σε ετήσια βάση, είναι από τις υψηλότερες 
στην Ευρώπη. Το συµβόλαιο των δύο πλευρών, 
βάσει του οποίου η Gazprom προµηθεύει την 
Πολωνία µε 10,2 bcm κάθε χρόνο, έχει διάρκεια 
µέχρι το 2022. 
 
Χρέη πρακτορείων ταξιδίων 
Κατά την Ένωση Tour Operators PZOT, τα χρέη 
των πολωνικών ταξιδιωτικών πρακτορείων 
αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 3 εκ. Ζλότυ στο 
β΄ εξάµηνο του 2015. Την πρώτη εβδοµάδα τ.έ., τα 
πρακτορεία είχαν µείωση κρατήσεων της τάξης του 
27%. 
 
Ryanair 
Η αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους Ryanair 
προτίθεται να προσλάβει 120 ειδικούς ΤΠΕ, που 
θα απασχολούνται στο κέντρο καινοτοµίας Travel 
Labs Polska που σχεδιάζει να εγκαινιάσει στο 
Wroclaw της Ν∆ Πολωνίας τον Μάιο τ.έ.. Αποστολή 
των ειδικών θα είναι η ανάπτυξη του ιστοτόπου της 
επιχείρησης και εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας. 
 
LOT 
Κατά την εφηµερίδα Rzeczpospolita, η κυβέρνηση 
εξετάζει το ενδεχόµενο συγχώνευσης του εθνικού 
αεροµεταφορέα LOT µε µια από τις κρατικές 
επιχειρήσεις σιδηροδρόµων PKP Intercity ή PKP 
Cargo, καθώς κρίνεται ότι µια τέτοια ενέργεια θα 
µπορούσε να συµβάλει στη διάσωση της 
αεροπορικής εταιρείας, που ολοκλήρωσε 
πρόσφατα πρόγραµµα εξυγίανσης αλλά συνεχίζει 
να είναι ζηµιογόνος. Το δηµοσίευµα δεν 
επιβεβαιώθηκε από τις προαναφερθείσες εταιρείες, 
ούτε από το αρµόδιο Υπουργείο 
Θησαυροφυλακίου. 
 
Lukoil 
Η ρωσική εταιρεία πετρελαίου Lukoil ανακοίνωσε 
ότι θα προχωρήσει στην πώληση 230 πρατηρίων 
καυσίµων που διαθέτει στην Πολωνία (116 
πρατήρια) και τα κράτη της Βαλτικής. Τα πρατήρια 
θα περάσουν στον έλεγχο της αυστριακής AMIC 
Energy Management και η µεταβίβαση αναµένεται 
να ολοκληρωθεί κατά το β΄ τρίµηνο τ.έ.. 
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