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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 7/9 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. Ο 
∆ιοικητής της ΝΒΡ, Adam Glapinski, δήλωσε ότι δε 
χρειάζεται νέα µείωση και εξέφρασε την ελπίδα ότι το 
RPP θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων σε µια 
από τις προσεχείς συνεδριάσεις, λαµβανοµένων υπ’ 
όψιν των στοιχείων για τον επιταχυνόµενο ρυθµό 
µεγέθυνσης και τον αποπληθωρισµό, που αναµένεται 
να δώσει τη θέση στον πληθωρισµό στα τέλη του 
2016.  
 
Αξιολόγηση Moody’s 
Η Moody’s ανακοίνωσε (9/9) ότι δε µεταβάλλεται η 
αξιολόγησή της όσον αφορά την πιστοληπτική 
ικανότητα του πολωνικού ∆ηµοσίου («Α2 µε αρνητική 
προοπτική»). Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki, σχολίασε 
ότι η επιλογή της Moody’s να µην προχωρήσει σε 
υποβάθµιση της Πολωνίας ερµηνεύεται ως 
«επιβεβαίωση των θετικών µακροπρόθεσµων 
προοπτικών οικονοµικής µεγέθυνσης» της χώρας. Η 
βαθµολογία «Α2» της Moody’s παραµένει σταθερή 
από το 2002 και είναι η υψηλότερη µεταξύ των 
εκτιµήσεων – για την Πολωνία – των οίκων που 
αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα κρατών 
(«ΒΒΒ+ µε αρνητική προοπτική» η S&P και «Α- µε 
σταθερή προοπτική» η Fitch). 
 
Κατώτατος µισθός 
Η Πρωθυπουργός Beata Szydlo υπέγραψε (13/9) 
πράξη ορισµού του κατώτατου µηνιαίου µισθού στα 
2.000 Ζλότυ το 2017 από 1.850 Ζλότυ το 2016 
(+8,1%) και του κατώτατου ωροµισθίου στα 13 
Ζλότυ. Τα 2.000 Ζλότυ (€ 465) θα αντιστοιχούν στο 
47% του µέσου µισθού το ερχόµενο έτος, 
προσεγγίζοντας τον στόχο κυβέρνησης και 
συνδικάτων για καθιέρωση κατώτατου µισθού που 
θα αντιστοιχεί στο 50% του µέσου µισθού. Για 
λόγους σύγκρισης, σηµειώνεται ότι το 2007 ο 
κατώτατος µισθός ήταν 936 Ζλότυ. 

Εκτέλεση Προϋπολογισµού 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονοµικών για την εκτέλεση του φετινού κρατικού 
προϋπολογισµού, µετά από το πρώτο οκτάµηνο 
του έτους το έλλειµµα δεν έχει ξεπεράσει το 30% 
του προβλεπόµενου ελλείµµατος, παραµένοντας 
κάτω από τα 15 δισ. Ζλότυ. Για το συγκεκριµένο 
διάστηµα, η κυβέρνηση προέβλεπε ότι η αξία του 
ελλείµµατος θα ανερχόταν στα 29,2 δισ. Ζλότυ. 
Μετά και από τον Αύγουστο, η αξία των δηµοσίων 
εσόδων ανήλθε στα 214 δισ. Ζλότυ, έναντι 
προβλέψεων για έσοδα αξίας 205,08 δισ. Ζλότυ. 
Κατά τον Υπουργό Οικονοµικών, Ρ. Szalamacha, 
τα στοιχεία δικαιολογούν την αισιόδοξη πρόβλεψη 
ότι το φετινό έλλειµµα θα παραµείνει κάτω από το 
2,8% του ΑΕΠ που έχει προϋπολογιστεί για το 
δωδεκάµηνο του 2016. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του Ιουλίου του 2016 ήταν 
6,1% (από 6,2% τον προηγούµενο µήνα) κατά την 
Eurostat και 8,6% (από 8,8%) κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Αύγουστο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,8% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ). 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Ιούλιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 5,6% (σε σχέση µε τον Ιούλιο του 
2015) σύµφωνα µε την Eurostat και κατά 2,0% 
σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική υπηρεσία 
GUS. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Ιούλιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
µειώθηκε κατά 3,4% (σε σύγκριση µε τον Ιούλιο 
του 2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS και αυξήθηκε κατά 0,9% σύµφωνα 
µε την Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Εµπορ. ισοζύγιο Ελλάδος-Πολωνίας  
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
στο α΄ εξάµηνο του 2016 η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών προς την Πολωνία ανήλθε στα € 187,3 
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εκ., έναντι € 168,4 εκ. στο αντίστοιχο διάστηµα του 
2015, σηµειώνοντας αύξηση κατά 11,3% και 
αντιπροσωπεύοντας το 1,6% της συνολικής αξίας 
των ελληνικών εξαγωγών. Στο ίδιο διάστηµα, η αξία 
των πολωνικών εξαγωγών προς την Ελλάδα ανήλθε 
στα € 279,2 εκ., έναντι € 249,1 εκ. στο α΄ εξάµηνο 
του 2015 (+12,1%). Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η 
αξία του ελλείµµατος του διµερούς εµπορικού 
ισοζυγίου σε βάρος της Χώρας µας ανήλθε στα € 
91,9 εκ., από 80,7 εκ. στο α΄ εξάµηνο του 2015. 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ιουλίου 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 3,53 δισ. Ζλότυ τον Ιούλιο 
του 2016, έναντι ελλείµµατος 887 εκ. Ζλότυ τον 
Ιούνιο του 2016. Πλεονασµατικό ήταν το ισοζύγιο 
υπηρεσιών (4,0 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα 
ισοζύγια αγαθών (1,4 δισ.), πρωτογενών 
εισοδηµάτων (5,4 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,7 δισ.). 
Η αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 
0,8%, ανερχόµενη στα 59,4 δισ., των δε εισαγωγών 
µειώθηκε κατά 1,9%, διαµορφούµενη στα 60,8 δισ. 
Ζλότυ. [ΝΒΡ] 
 
Εµπορικό ισοζύγιο Ιανουαρίου-Ιουλίου 
Στο διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, η αξία του 
πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου της 
Πολωνίας ανήλθε στα € 4,336 δισ., καθώς η αξία 
των εξαγωγών διαµορφώθηκε στα € 104,69 δισ. 
(+1,1%) και η αξία των εισαγωγών στα € 100,36 δισ. 
(-1,4%). [GUS] 
 
Προβλέψεις για το εξωτερικό εµπόριο 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε 
αναθεώρηση των εκτιµήσεών του για τις επιδόσεις 
της Πολωνίας στον τοµέα του εξαγωγικού εµπορίου 
κατά το 2016. Έτσι, ενώ νωρίτερα προβλεπόταν 
αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών κατά 7% 
και 5% αντίστοιχα, πλέον εκτιµάται ότι οι εξαγωγές 
θα αυξηθούν κατά 3% (φτάνοντας τα € 185 δισ.) και 
οι εισαγωγές κατά 2% (€ 181 δισ.). Η αξία του 
πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου θα ανέλθει 
στα € 4 δισ., έναντι προηγούµενων εκτιµήσεων για 
αξία 7,4 δισ.. Οι πολωνικές επιδόσεις θα 
επηρεαστούν από την επιδείνωση της κατάστασης 
στις αγορές των ανεπτυγµένων χωρών (ιδίως στην 
ΕΕ), την επιβράδυνση του ρυθµού µεγέθυνσης της 
κινεζικής οικονοµίας, την επιβράδυνση του ρυθµού 
µεγέθυνσης ή την ύφεση στις χώρες που εξάγουν 

πετρέλαιο και την επιβράδυνση του ρυθµού 
µεγέθυνσης της ίδιας της πολωνικής οικονοµίας 
(πρόβλεψη για 3,5% το 2016).  
 
Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας της πολωνικής οικονοµίας 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Radoslaw 
Domagalski, ανακοίνωσε στις 6/9 ότι το 
υπουργείο του εργάζεται στην κατεύθυνση της 
δηµιουργίας ενός νέου οργανισµού προώθησης 
εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων. Ο νέος 
φορέας θα ονοµάζεται Trade and Investment 
Agency (PAHI) και θα ιδρυθεί στη βάση του 
υφιστάµενου οργανισµού προώθησης 
επενδύσεων PAIiIZ. Το φάσµα των 
δραστηριοτήτων του PAHI θα είναι σαφώς 
ευρύτερο εκείνου του PAIiIZ, ενώ ο 
προϋπολογισµός του θα είναι δεκαπλάσιος. Για 
το 2017 προβλέπεται ότι ο νέος οργανισµός θα 
έχει στη διάθεσή του 100 εκ. Ζλότυ (€ 23 εκ.) για 
την υλοποίηση δράσεων προώθησης των 
πολωνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 
αλλοδαπή και την προσέλκυση ΑΞΕ στην 
Πολωνία. Ο κ. Domagalski αποκάλυψε, επίσης, 
ότι σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση του 
«αναποτελεσµατικού δικτύου πολωνικών αρχών 
προώθησης εµπορίου και επενδύσεων» στο 
εξωτερικό, το οποίο δίνει σήµερα «υπερβολική 
έµφαση» στις χώρες της ΕΕ. Το νέο δίκτυο θα 
επικεντρώνει τις πολωνικές προσπάθειες σε πιο 
αποµακρυσµένες και «δύσκολες» αγορές. Τα 
πολωνικά Γραφεία Εµπορίου & Επενδύσεων στο 
εξωτερικό θα αυξηθούν σε 69 (από 49 σήµερα) 
και το κέντρο βάρους θα µετατοπιστεί στις χώρες 
της Ασίας, της Αφρικής και της Β. Αµερικής. Τα 
πρώτα νέα Γραφεία θα λειτουργήσουν στις ΗΠΑ 
(Αγ. Φραγκίσκος), στο Ιράν, στην Κένυα, στη 
Σιγκαπούρη και στο Βιετνάµ. Τα νέα Γραφεία 
Εµπορίου & Επενδύσεων θα λειτουργούν 
περισσότερο ως επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών προς πολωνικές εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις και όχι – όπως σήµερα – ως τµήµατα 
των κατά τόπους πολωνικών διπλωµατικών και 
προξενικών αρχών. Σύµφωνα µε σχετικό 
δηµοσίευµα της εφηµερίδας Puls Biznesu, στόχος 
της κυβέρνησης είναι η σταδιακή απεξάρτηση του 
PAHI από τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, πιθανώς µέσω της εξασφάλισης 
πόρων από την ΕΕ. Επίσης στις 6/9, το Πολωνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο (PFR) γνωστοποίησε ότι θα 
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παρέχει χρηµατοδοτήσεις ύψους 60 δισ. Ζλότυ (€ 14 
δισ.) στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράµµατός 
του για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των 
πολωνικών επιχειρήσεων. Η δέσµη χρηµατοδοτικών 
εργαλείων του PFR θα περιλαµβάνει 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και υπηρεσίες 
συµβουλευτικής για την υποστήριξη εξαγωγέων και 
επενδυτών. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν µε τη 
βοήθεια του οργανισµού ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων KUKE, της αναπτυξιακής τράπεζας BGK 
και του PAHI. 
 
Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο 
Το νεοσύστατο Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο (PFR) 
γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εκδώσει εντός του 
2017 οµόλογα αξίας 4 δισ. Ζλότυ, µέρος των οποίων 
θα µπορούσε να διατεθεί σε αγορές του εξωτερικού 
µε τη µορφή οµολόγων Ευρώ. Κατά τη διοίκησή του, 
το Ταµείο έχει επαρκή χρηµατοδότηση για την 
υλοποίηση των δράσεών του τους επόµενους 18 
µήνες. 
 
∆άνειο Plock από ΕΤΕπ 
Ο δήµος του Plock της περιφέρειας Mazowsze της 
κεντρικής Πολωνίας γνωστοποίησε ότι πρόκειται να 
λάβει δάνειο αξίας 150 εκ. Ζλότυ από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / ΕΙΒ). Το 
δάνειο θα εκταµιευτεί σε δόσεις των 30 εκ. Ζλότυ 
µεταξύ των ετών 2016 και 2020 και θα διοχετευτεί 
στην αποπληρωµή δανείων που χορηγήθηκαν 
νωρίτερα για την υλοποίηση επενδύσεων και για 
προµήθειες που έχουν σχεδιαστεί επίσης για την 
περίοδο 2016-2020. Η συνολική αξία των 
σχεδιαζόµενων επενδύσεων και προµηθειών 
ανέρχεται στα 750 εκ. Ζλότυ και σε αυτές 
περιλαµβάνονται η ολοκλήρωση της κατασκευής 
περιφερειακού οδικού άξονα, βελτιωτικά έργα στις 
όχθες του ποταµού Βιστούλα και διάφορες εργασίες 
συντήρησης.  
 
Επαφές Υπ. Ανάπτυξης στο Λονδίνο 
Μετά από την ολοκλήρωση των συναντήσεών του µε 
πιθανούς µεγάλους επενδυτές στο Λονδίνο την 1/9, 
µε στόχο την ενηµέρωσή τους για τις επενδυτικές 
διευκολύνσεις που προτίθεται να τους προσφέρει η 
πολωνική κυβέρνηση, ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης και Υπουργός Ανάπτυξης Mateusz 
Morawiecki δήλωσε ότι αναµένει τη δηµιουργία 
τουλάχιστον 10.000 θέσεων εργασίας στη χώρα τα 
επόµενα έτη. Κατά τον Πολωνό αξιωµατούχο, το 

επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τοµείς 
όπως οι ΤΠΕ, το project management, το data 
management και το big data management και ότι 
οι νέες επενδύσεις είναι πιθανότερο να 
υλοποιηθούν σε ορισµένες από τις µεγάλες 
πόλεις της χώρας (Βαρσοβία, Κρακοβία, 
Βρότσλαβ, Πόζναν, Γκντανσκ, Ούτζ/Lodz και 
Στεττίνο/ Szczecin). 
 
Πολωνοϊρανικές οικονοµικές σχέσεις 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki, δήλωσε ότι η 
Πολωνία επιθυµεί να είναι βασικός οικονοµικός 
εταίρος του Ιράν µετά από την άρση των 
κυρώσεων σε βάρος του τελευταίου και ότι πολύ 
σύντοµα ο πολωνικός οργανισµός προώθησης 
επενδύσεων PAIiIZ θα ανοίξει γραφείο στην 
Τεχεράνη. Ο κ. Morawiecki συναντήθηκε στις 2/9 
µε τον Ιρανό Υπουργό Υγείας Hassan Ghazizadeh 
Hashemi. Οι δύο άνδρες συµφώνησαν ότι 
υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια αύξησης των 
διµερών εµπορικών συναλλαγών (αξίας $ 50 εκ.). 
Η πολωνική πλευρά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των 
τοµέων των αγροδιατροφικών προϊόντων, του 
µηχανολογικού εξοπλισµού, της εξόρυξης 
µεταλλευµάτων, της αυτοκινητοβιοµηχανίας και 
των κατασκευών. Ήδη υλοποιείται (από το 
πολωνικό Υπ. Ανάπτυξης) το πρόγραµµα "Go 
Iran", µε στόχο την υποστήριξη εξωστρεφών 
επιχειρήσεων που επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν στην ιρανική αγορά, ενώ 
σχεδιάζεται η έναρξη λειτουργίας απευθείας 
αεροπορικής σύνδεσης Βαρσοβίας-Τεχεράνης. 
Από ιρανικής πλευράς, ο κ. Hassan Ghazizadeh 
Hashemi επεσήµανε ότι η χώρα του χρειάζεται 
επενδύσεις στον τοµέα της υγείας (ιατρικό υλικό, 
υψηλής τεχνολογίας ιατρικός εξοπλισµός, 
κατασκευή νοσοκοµείων κλπ.) και ότι µεγάλη 
σηµασία για την ανάπτυξη των διµερών σχέσεων 
έχουν η αµοιβαία εµπιστοσύνη, η οικονοµική και 
πολιτιστική συνεργασία, ο τουρισµός και τα 
διάφορα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία.  
 
Ξένες επενδύσεις 
Όπως παρατήρησαν στο πλαίσιο κοινής 
συνέντευξης Τύπου (13/9) οι Υφυπουργοί 
Ανάπτυξης T. Koscinski και W. Slowik και ο 
επικεφαλής του Πολωνικού Αναπτυξιακού 
Ταµείου P. Borys, το «Σχέδιο Morawiecki» για την 
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ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση της πολωνικής 
επικοινωνίας προβλέπει αξιολόγηση των ξένων 
επενδύσεων βάσει ποιότητας και όχι ποσότητας. Το 
Σχέδιο Morawiecki, που φέρει το όνοµα του 
εµπνευστή του, σηµερινού Υπ. Ανάπτυξης, 
ενθαρρύνει την παροχή διευκολύνσεων προς ξένους 
επενδυτές που θα πραγµατοποιούν ποιοτικές 
επενδύσεις που θα προάγουν την καινοτοµία και οι 
οποίοι θα είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν µε 
τοπικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση σχεδίων 
που θα έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη της 
χώρας. Επίσης, αναφέρθηκε ότι θα δοθεί έµφαση 
στις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, που 
θα συντονίζονται από το Πολωνικό Αναπτυξιακό 
Ταµείο. 
  
Συνεργασία «περιφέρειας Τριών Θαλασσών» 
Μιλώντας στο Baltic Business Forum του 
Swinoujscie, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy 
Kwiecinski δήλωσε (14/9) ότι η συνεργασία στο 
πλαίσιο της «περιφέρειας των Τριών Θαλασσών» 
(χώρες µεταξύ Βαλτικής, Αδριατικής και Ευξείνου 
Πόντου) κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την 
Πολωνία. Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη συνεργασία 
καταλαµβάνει η πρωτοβουλία για την παράκαµψη 
του φυσικού εµποδίου των Καρπαθίων, η οποία 
αφορά όχι µόνο τα κράτη-µέλη της ΕΕ της περιοχής 
αλλά και χώρες όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η 
Σερβία. «Έργα-κλειδιά» στο πλαίσιο αυτής της 
στρατηγικής θα είναι οδικοί και σιδηροδροµικοί 
άξονες Βορρά-Νότου µέχρι την Ελλάδα, την Τουρκία 
και το Ιράν. Ως προς το ίδιο θέµα, η πολωνική 
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας γνωστοποίησε ότι η 
Ουκρανία θα λάβει µέρος στο "Three Seas forum” 
που θα πραγµατοποιηθεί στο Wroclaw τον Ιούνιο του 
2017. Στο προηγούµενο "Three Seas forum”, στο 
Dubrovnik στα τέλη Αυγούστου τ.έ., έλαβαν µέρος 
εκπρόσωποι δώδεκα κρατών της ΚΑ Ευρώπης, που 
υπέγραψαν κοινή διακήρυξη συνεργασίας στους 
τοµείς της οικονοµίας, της ενέργειας, των µεταφορών 
και της ψηφιακής οικονοµίας. Επιθυµία του Πολωνού 
Προέδρου, Α. Duda, είναι η ανάδειξη της περιφέρειας 
των Τριών Θαλασσών σε εταίρο για τις χώρες-
γείτονες της ΕΕ στην Ανατολή και τον Νότο.  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Φόρος λιανεµπορίου    
Την 1/9 τέθηκε σε ισχύ ο νέος φόρος λιανεµπορίου, 
που ψηφίστηκε τον Ιούλιο τ.έ.. Πλέον, τα µηνιαία 

έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεµπορίου φορολογούνται µε συντελεστή 0,8% 
εφόσον η αξία τους είναι µεταξύ 17 εκ. και 170 εκ. 
Ζλότυ και µε συντελεστή 1,4% εφόσον η αξία τους 
υπερβαίνει τα 170 εκ. Ζλότυ. Απαλλάσσονται 
δραστηριότητες όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, η 
διανοµή φυσικού αερίου και νερού σε νοικοκυριά, 
οι πωλήσεις άνθρακα και άλλων στερεών 
καυσίµων, αερίων υδρογονανθράκων για 
θέρµανση, πετρελαίου θέρµανσης, 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων και τροφίµων 
ιατρικής χρήσης, καθώς και γευµάτων που 
προσφέρονται στα εστιατόρια. Η κυβέρνηση 
προσδοκά έσοδα 1,6 δισ. Ζλότυ το 2017, ενώ 
διάφοροι αναλυτές της εδώ αγοράς αµφιβάλλουν 
για τη δυνατότητα επίτευξης αυτού του στόχου. Εν 
τω µεταξύ, ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις του 
κλάδου εκτιµάται ότι θα προσπαθήσουν να 
αποφύγουν τη φορολογία «σπάζοντας» τις 
δραστηριότητές τους σε µικρότερες µονάδες, 
καθεµιά από τις οποίες δε θα έχει έσοδα 
µεγαλύτερα από 17 εκ.. Σε κάθε περίπτωση, 
έσοδα της τάξης των προσδοκιών της κυβέρνησης 
θεωρούνται χαµηλά σε σχέση µε τη δαπάνη των 
22 δισ. Ζλότυ που έχει αναλάβει η κυβέρνηση µε 
την απόφαση χορήγησης του βοηθήµατος τέκνων 
«500+», το οποίο υποτίθεται ότι θα 
χρηµατοδοτείτο σε µεγάλο ποσοστό από τη 
φορολογία των επιχειρήσεων λιανεµπορίου. 
 
∆ωρεάν παροχή φαρµάκων σε ηλικιωµένους 
Την 1/9 τέθηκε σε ισχύ νόµος που προβλέπει τη 
δωρεάν παροχή φαρµάκων σε Πολωνούς ηλικίας 
άνω των 75 ετών. Τα 1.129 σκευάσµατα και οι 68 
δραστικές ουσίες που θα χορηγούνται δωρεάν 
έχουν καταγραφεί σε ειδικό κατάλογο του 
Υπουργείου Υγείας. Προϋπόθεση για τη δωρεάν 
χορήγηση αποτελεί η συνταγογράφηση από 
παθολόγο ή νοσοκόµο. Ο σχετικός νόµος 
ψηφίστηκε τον Μάρτιο τ.έ. και η εφαρµογή του 
αναµένεται να επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισµό µε 125 εκ. Ζλότυ το πρώτο έτος. 
 
4. Ενέργεια 
 
Προµήθεια ιρανικού πετρελαίου από τη Lotos 
Ο Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος των 
πολωνικών διυλιστηρίων Lotos, Marcin 
Jastrzebski, δήλωσε (8/9) ότι η επιχείρηση είναι 
πιθανό να συνάψει µακροπρόθεσµη συµφωνία 



 6

προµήθειας πετρελαίου από το Ιράν, µετά από την 
παράδοση της πρώτης ποσότητας (2 εκ. βαρέλια) 
από την ιρανική NIOC (National Iranian Oil 
Company) στον λιµένα του Gdansk στα µέσα 
Αυγούστου τ.έ.. Οι επόµενες κινήσεις της Lotos θα 
εξαρτηθούν από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων 
που γίνονται στο πετρέλαιο που επεξεργάζονται τα 
διυλιστήρια της εταιρείας. Η Πολωνία καλύπτει 
σήµερα το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών της σε 
πετρέλαιο µε εισαγωγές από τη Ρωσία και επιθυµεί 
να µειώσει τον βαθµό εξάρτησής της από αυτήν. Η 
ανταγωνίστρια της Lotos, επίσης πολωνική, PKN 
Orlen υπέγραψε νωρίτερα φέτος ανάλογη συµφωνία 
µε τη Saudi Aramco. Τα διυλιστήρια της Lotos 
επεξεργάστηκαν το 2015 περίπου 10,2 εκ. τόνους 
αργού πετρελαίου (ρωσικής προέλευσης σε 
ποσοστό 77%). 
 
Ενεργειακή συνεργασία Πολωνίας-Ουκρανίας 
Η Πρωθυπουργός Beata Szydlo δήλωσε (8/9) στο 
πλαίσιο συνέντευξής της ότι η Πολωνία είναι ανοικτή 
στην ιδέα της κατασκευής ενός συνδετήριου αγωγού 
µεταφοράς φυσικού αερίου από κοινού µε την 
Ουκρανία. Η κα Szydlo ανέφερε ότι σε πρόσφατη 
συνάντησή της µε τον Ουκρανό Πρωθυπουργό, 
Volodymyr Groysman, διαπίστωσε ότι υπάρχει 
ουκρανικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση κοινών 
projects, κατά προτεραιότητα στον τοµέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και ότι ο ίδιος ο 
οµόλογός της αναφέρθηκε στην κατασκευή του 
προαναφερθέντος αγωγού. Η Πολωνή 
πρωθυπουργός προσέθεσε ότι τέτοιες προτάσεις 
εξετάζονται θετικά, αφού ανοίγουν τον δρόµο για τη 
δραστηριοποίηση πολωνικών επιχειρήσεων στην 
αγορά της γειτονικής χώρας. Τέλος, η Β. Szydlo 
επεσήµανε ότι η Πολωνία και η Ουκρανία δεν είναι 
σύµφωνες µε την προοπτική επέκτασης του αγωγού 
φ.α. Nord Stream (Nord Stream ΙΙ) και ότι η χώρα της 
συγκροτεί µια συµµαχία κρατών που αντιτίθενται στο 
συγκεκριµένο εγχείρηµα. 
 
Περιβαλλοντικές τεχνολογίες: χρηµατοδοτήσεις 
Ο πρόεδρος του Εθνικού Ταµείου Περιβαλλοντικής 
Προστασίας & ∆ιαχείρισης Υδάτων (NFOŚiGW) 
παρουσίασε τις προτεραιότητες του ταµείου για το 
επόµενο διάστηµα. 230 εκ. Ευρώ θα διατεθούν για 
την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρήσης 
καινοτόµων περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε 
επιχειρήσεις (πρόγραµµα “Sokół”), 170 εκ. Ευρώ θα 
διατεθούν για την ανάπτυξη της γεωθερµικής 

ενέργειας, 115 εκ. Ευρώ για προγράµµατα 
ενεργειακής αποδοτικότητας στον κλάδο των 
κατασκευών και 570 εκ. Ευρώ για την ανάπτυξη 
της οικονοµίας περιορισµένων εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα (εκποµπές επιχειρήσεων, 
κατασκευή και εκσυγχρονισµός συστηµάτων 
θέρµανσης και ψύξης, συµπαραγωγή). Επιπλέον, 
µέσω του NFOŚiGW διατίθενται 500 εκ. Ευρώ 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Υποδοµές και Ενέργεια» (2014-
2020), για τη συγχρηµατοδότηση έργων 
ενεργειακής αποδοτικότητας και προσαρµογής 
στην κλιµατική αλλαγή. 
 
Αγωγοί µεταφοράς φ/α µεταξύ Πολωνίας και 
Γερµανίας 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε (12/9) ότι 
εγκρίθηκε χρηµατοδότηση ύψους € 9,2 εκ. για την 
κατασκευή δύο αγωγών µεταφοράς φυσικού 
αερίου µεταξύ Γερµανίας και Πολωνίας, καθώς 
και για την επέκταση µιας υπόγειας 
αποθηκευτικής εγκατάστασης κοντά στα σύνορα 
των δύο χωρών. Οι πόροι θα προέλθουν από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 
 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Megaplast 
Η ελληνική επιχείρηση παραγωγής διάτρητων 
φιλµ συσκευασίας Megaplast 
(www.megaplast.gr), µε παρουσία σε ΗΠΑ, 
Αγγλία, Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, 
αγόρασε έκταση 50 περίπου στρεµµάτων στην 
περιοχή GARDNO/GRYFINO, µε σκοπό την 
επέκταση των εργοστασιακών της υποδοµών 
στην Πολωνία. [Capital.gr] 
 
LPP - Tallinder  
Η πολωνική επιχείρηση λιανεµπορίου του κλάδου 
ένδυσης LPP (στην οποία ανήκουν τα εµπορικά 
σήµατα Reserved, Tallinder, Cropp, House, 
Mohito και Sinsay) ανακοίνωσε την απόσυρση 
του εµπορικού σήµατος Tallinder 
(www.tallinder.com) από την αγορά λόγω µη 
ικανοποιητικών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Το 
πρώτο κατάστηµα Tallinder  άνοιξε τον 
Φεβρουάριο του 2016 στο Gdansk. 
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LOT  
Ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου, Dawid Jackiewicz, 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να δώσει στον 
εθνικό αεροµεταφορέα LOT νέα διορία ακόµη και 
ενός έτους για την εξεύρεση (ιδιώτη) επενδυτή, 
καθώς τα έσοδα της εταιρείας ήταν βελτιωµένα το 
τελευταίο διάστηµα. Κατά τον κ. Jackiewicz, η 
κυβέρνηση αναζητά αγοραστή για ποσοστό 
µικρότερο του 51% των µετοχών της LOT, 
προτιθέµενη να διατηρήσει την πλειοψηφία η ίδια. 
Το πολωνικό ∆ηµόσιο κατέχει σήµερα το 99,82% 
των µετοχών του αεροµεταφορέα. Σύµφωνα µε τη 
στρατηγική της αεροπορικής εταιρείας για τα έτη 
µέχρι το 2020, στόχοι της LOT είναι η επιστροφή 
στην κερδοφορία, η ανάκτηση του µεριδίου αγοράς 
που έχει απολέσει, η εξυπηρέτηση 10 εκ. επιβατών 
ετησίως (από 4,3 εκ. το 2015), η ένταξη 16 
αεροσκαφών Dreamliner στον στόλο της και η 
πραγµατοποίηση περισσότερων δροµολογίων προς 
Β. Αµερική και Ασία. 
 
Πολωνικό ενδιαφέρον για σύστηµα Patriot  
Ο Υπουργός Άµυνας, Antoni Macierewicz, 
γνωστοποίησε στις 7/9 ότι η πολωνική κυβέρνηση 
εξέφρασε το ενδιαφέρον της (µέσω της αποστολής 
σχετικού “letter of request”) στην κυβέρνηση των 
ΗΠΑ για την αγορά οκτώ πυραυλικών αµυντικών 
συστηµάτων Patriot από την αµερικανική Raytheon. 
Ο Πολωνός Υπουργός διευκρίνισε ότι επί του 
παρόντος «δεν οµιλούµε για την υπογραφή µιας 
σύµβασης, ούτε για την ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσεων, συνεπώς δε µπορεί να γίνει 
γνωστή η αξία της συµφωνίας». Προσέθεσε ότι το 
ήµισυ της παραγωγής των εν λόγω συστηµάτων θα 
αναληφθεί από πολωνικές επιχειρήσεις, µετά από 
σχετικές αναθέσεις της Raytheon. Ο πρόεδρος της 
Raytheon Integrated Defense Systems, Wes Kremer, 
χαρακτήρισε το επίσηµο πολωνικό αίτηµα ως 
ορόσηµο, καθώς η Πολωνία θα γίνει η 6η χώρα του 
ΝΑΤΟ και η 14η διεθνώς στην οποία θα 
εγκατασταθούν συστήµατα Patriot. Σύµφωνα µε την 
αρχική συµφωνία που είχε διαπραγµατευτεί η 
προηγούµενη πολωνική κυβέρνηση (PO-PSL), 
επρόκειτο να παραδοθούν στην Πολωνία έξι 
συστήµατα Patriot εντός της επόµενης τριετίας, 
έναντι τιµήµατος 26 δισ. Ζλότυ (€ 6 δισ.). Η νέα 
πολωνική κυβέρνηση (PiS) ανακοίνωσε τον 
Νοέµβριο του 2015 ότι η επί της αρχής συµφωνία µε 
την Raytheon, η οποία δεν είχε υπογραφεί µέχρι 
τότε, δεν ισχύει, ξεκινώντας στη συνέχεια νέες 

διαπραγµατεύσεις µε την αµερικανική πλευρά. 
Στις 8/9, σε συνέντευξη στην εφηµερίδα Dziennik 
Gazeta Prawna, ο Υφυπουργός Άµυνας Bartosz 
Kownacki διευκρίνισε ότι η Πολωνία συνεχίζει να 
συνοµιλεί µε την ανταγωνίστρια της Raytheon, 
Lockheed Martin, αναφορικά µε την πιθανή 
απόκτηση του συστήµατος MEADS (Medium 
Extended Air Defense System), παρά την 
εκδήλωση του ενδιαφέροντός της προς την 
Raytheon. Κατά τον κ. Kownacki, µολονότι η 
Raytheon έχει αυτή τη στιγµή το προβάδισµα, η 
πολωνική κυβέρνηση οφείλει να διαθέτει 
εναλλακτική λύση σε περίπτωση µη ευόδωσης 
της προµήθειας των Patriot, έτσι ώστε να µην 
αναγκαστεί να ξεκινήσει νέες διαπραγµατεύσεις 
από µηδενική βάση. Η πολωνική κυβέρνηση είχε 
νωρίτερα αποκλείσει τόσο την κοινοπραξία 
παραγωγής του MEADS (Lockheed και MBDA) 
όσο και την κοινοπραξία των MBDA και Thales 
από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού για την 
προµήθεια του επίµαχου πυραυλικού 
συστήµατος, το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό 
στοιχείο του εξοπλιστικού προγράµµατος της 
χώρας. 
 
Αµοιβές διοικητικών στελεχών εταιρειών στις 
οποίες διατηρεί µετοχές το ∆ηµόσιο 
Στις 9/9 τέθηκαν σε εφαρµογή διατάξεις, σύµφωνα 
µε τις οποίες οι αµοιβές των διοικητικών στελεχών 
εταιρειών στις οποίες διατηρεί µετοχές το 
∆ηµόσιο θα συναρτώνται µε την απόδοση των 
στελεχών και το µέγεθος της εταιρείας. Βάσει του 
συστήµατος που ίσχυε νωρίτερα, οι όποιοι 
περιορισµοί αφορούσαν µόνο εταιρείες στις 
οποίες το ∆ηµόσιο διατηρούσε άνω του 50% των 
µετοχών. Έτσι, δεν εφαρµόζονταν, για 
παράδειγµα, σε εταιρίες όπως η µεγάλη 
επιχείρηση παραγωγής χαλκού KGHM, στην 
περίπτωση της οποίας το µετοχικό µερίδιο του 
∆ηµοσίου δεν υπερβαίνει το 33%.  
 
Απόσυρση ποσοτήτων πολωνικών µήλων 
από σουηδική αλυσίδα λιανεµπορίου 
Σύµφωνα µε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΡΑΡ 
(8/9), που επικαλείται πληροφορίες της σουηδικής 
δηµόσιας τηλεόρασης (SVT), δεκαεννέα τόνοι 
πολωνικών µήλων αποσύρθηκαν από τα 
καταστήµατα της σουηδικής αλυσίδας 
λιανεµπορίου ICA (www.ica.se) λόγω υψηλής 
περιεκτικότητας φυτοφαρµάκων. Μετά από 
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σχετικό έλεγχο του σουηδικού Εθνικού Οργανισµού 
Τροφίµων διαπιστώθηκε ότι η επίµαχη παρτίδα 
µήλων, της ποικιλίας Paula Red, περιείχαν έως και 
0,08 µικρογραµ. φυτοφαρµάκου CHLORPYRIFOS, 
όταν το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο είναι 0,01 
µικρογραµµάρια. Εν τω µεταξύ, στις 12/9 έλαβε χώρα 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας παραγωγών µήλων στη 
Βαρσοβία, µε αντικείµενα τη χαµηλή τιµή πώλησης 
των εν λόγω προϊόντων στην αγορά χονδρικής (€ 
0,03 /  κιλό) και τα προβλήµατα που έχουν 
προκληθεί στον κλάδο από την αδυναµία εξαγωγής 
πολωνικών µήλων στη Ρωσία. 


