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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 11/3 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.   
 
Πληθωρισµός 
Τον Φεβρουάριο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,8% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και στο -0,2% 
κατά την Eurostat (HICP -  Ε∆ΤΚ).  
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Ιανουάριο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,6% (σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο 
του 2015) σύµφωνα µε την Eurostat. Σύµφωνα µε την 
πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 1,4% τον Ιανουάριο και κατά 6,7% 
τον Φεβρουάριο του 2016. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Φεβρουάριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 3,9% σύµφωνα µε την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS.  
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Φεβρουαρίου 2016 
ήταν 10,3% (από 10,3% τον προηγούµενο µήνα) 
κατά την πολωνική GUS. 
 
Προβλέψεις Morgan Stanley 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Morgan Stanley, το 
πολωνικό ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά 3,6% φέτος και 
κατά 3,6% το 2017. Σε προηγούµενες προβλέψεις 
του ίδιου χρηµατοοικονοµικού οργανισµού γινόταν 
λόγος για µεγέθυνση 3,2% και 3,4% αντίστοιχα. Η 
επί τα βελτίω αναθεώρηση των προβλέψεων 
αποδίδεται εν µέρει στις προσδοκώµενες θετικές 
επιπτώσεις (στην κατανάλωση) της χορήγησης ενός 
νέου βοηθήµατος τέκνων από την κυβέρνηση στις 
οικογένειες µε δύο ή περισσότερα παιδιά (500 
Ζλότυ/τέκνο/µήνα). 
 
 

Έκθεση ΟΟΣΑ 
Στην πλέον πρόσφατη έκθεσή του µε αντικείµενο 
την Πολωνία, ο Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας & Ανάπτυξης προτείνει στις εθνικές 
αρχές την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
αύξηση των φορολογικών εσόδων, όπως η 
κατάργηση του µειωµένου συντελεστή και των 
απαλλαγών ΦΠΑ, καθώς και η διευρυµένη 
εφαρµογή των φόρων περιουσίας. Ο ΟΟΣΑ 
εκτιµά ότι το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης θα 
ανέλθει στο 3,3% του ΑΕΠ το 2016 και στο 3% το 
2017 και εκφράζει την άποψη ότι η καθιέρωση 
των ίδιων ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης για 
άνδρες και γυναίκες, που ψηφίστηκε το 2012 από 
την προηγούµενη κυβέρνηση, δεν θα πρέπει να 
ανατραπεί από τη νέα κυβέρνηση. Επίσης, 
επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι η κύρια µελλοντική 
πρόκληση για τη χώρα συνίσταται στην επιλογή 
του κατάλληλου µείγµατος πολιτικών για τη 
µετάβαση σε ένα µοντέλο οικονοµίας που θα 
βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και σε εξελιγµένες 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 3,36 δισ. 
Ζλότυ τον Ιανουάριο του 2016, έναντι ελλείµµατος 
1,76 δισ. Ζλότυ τον ∆εκέµβριο του 2015. 
Πλεονασµατικά ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (3,4 
δισ.), αγαθών (2,5 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,4 
δισ.), ενώ ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο 
πρωτογενών εισοδηµάτων (2,9 δισ.). Η αξία των 
µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 2,3%, 
ανερχόµενη στα 58,3 δισ., των δε εισαγωγών 
κατά 2,8%, διαµορφούµενη στα 55,8 δισ. Ζλότυ. 
[ΝΒΡ]  
 
Εµπορικό ισοζύγιο 
Η αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού 
ισοζυγίου ανήλθε στα € 717,3 εκ. τον Ιανουάριο 
τ.έ., ως αποτέλεσµα εξαγωγών αξίας € 13,88 δισ. 
(+1,5%) και εισαγωγών € 13,17 δισ. (-0,3%). 
[GUS] 
 
Πολωνική συµµετοχή σε ΑΙΙΒ 
Η πολωνική Κάτω Βουλή ψήφισε στις 11/3 υπέρ 
της κύρωσης (από τον Πτ∆ Andrzej Duda) της 
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συµφωνίας ίδρυσης της Ασιατικής Επενδυτικής 
Τράπεζας Υποδοµών (Asian Infrastructure 
Investment Bank / AIIB), που υπεγράφη στις 
29.06.2015 στο Πεκίνο από τους εκπροσώπους της 
Πολωνίας και 56 ακόµη χωρών. 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 
συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά µέλη του νέου θεσµού, 
µε συµµετοχή USD 830 εκ.. 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. 
 
Επιχειρηµατικό περιβάλλον 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο 
ρυθµιστικό πλαίσιο για την εγχώρια 
επιχειρηµατικότητα. Το νέο «επιχειρηµατικό 
σύνταγµα» θα αποτελεί προϊόν συνεργασίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης µε νοµικούς συµβούλους. 
Κατά τον αρµόδιο Υπ. Ανάπτυξης, οι προτάσεις 
αναµένεται να δώσουν νέα πνοή στην εγχώρια 
επιχειρηµατικότητα και θα είναι συµβατές µε τη 
στόχευση του προσφάτως ανακοινωθέντος 
αναπτυξιακού «Σχεδίου Morawiecki» για την 
αναδιάταξη της πολωνικής οικονοµίας. Της 
δηµοσιοποίησης των προτάσεων θα προηγηθεί 
ευρεία διαβούλευση µε την εδώ επιχειρηµατική 
κοινότητα. 
 
Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 
Η κυβέρνηση ενέκρινε (15/3) την κατάθεση (προς 
ψήφιση) νοµοσχεδίου µε το οποίο τροποποιείται το 
ρυθµιστικό πλαίσιο της ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων µε πόρους του ∆ηµοσίου. Η κίνηση 
σχετίζεται µε την κυβερνητική εξαγγελία της 
δηµιουργίας Πολωνικού Αναπτυξιακού Ταµείου. 
Σύµφωνα µε τον Υφυπ. Ανάπτυξης J. Kwiecinski, το 
Υπ. Ανάπτυξης θα αναλάβει την εποπτεία του 
οργανισµού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 
KUKE και του οργανισµού προώθησης επενδύσεων 
PAIiIZ, επιβλέποντας, επίσης, από κοινού µε το Υπ. 
Οικονοµικών, τη µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα PKO 
BP και την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα BGK, στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του προαναφερθέντος 
σχεδίου και ειδικά όσον αφορά τις λειτουργίες και 
δράσεις των τραπεζών που σχετίζονται µε τον 
κυβερνητικό σχεδιασµό. 
 
Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών 
Σύµφωνα µε στοιχεία του οργανισµού 
FAMMU/FAPA που υπάγεται στο Υπουργείο 
Γεωργίας, το 2015 οι εξαγωγές λαχανικών ήταν 
µειωµένες κατά 10% και οι εξαγωγές φρούτων 
κατά 19% σε σύγκριση µε το 2014, κυρίως λόγω 
της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής (και) 
πολωνικών προϊόντων που επιβλήθηκε τον 
Αύγουστο του 2014. Πέρυσι εξήχθησαν 561.500 
τόνοι λαχανικών και 575.500 τόνοι φρούτων προς 
τις χώρες της ΕΕ. Στις χώρες της Ευρασιατικής 
Οικονοµικής Ένωσης (Λευκορωσία, Καζακστάν, 
Ρωσία, Αρµενία, Κιργιζία) εξήχθησαν 92.300 
τόνοι λαχανικών και 367.000 τόνοι φρούτων. Το 
µεγαλύτερο τµήµα των περυσινών πολωνικών 
εξαγωγών φρούτων αντιστοιχούσε στα µήλα 
(888.000 τόνοι), ενώ το µεγαλύτερο µέρος των 
εξαγωγών λαχανικών αντιστοιχούσε στα 
µανιτάρια (201.000 τόνοι). Όσον αφορά τις 
εισαγωγές, εισήχθησαν 523.000 τόνοι λαχανικών 
(µείωση κατά 20.000), κυρίως από άλλα κ-µ της 
ΕΕ, και 1,43 εκ. τόνοι φρούτων (+17.000 τόνοι), 
κυρίως µπανανών και κιτροειδών (377.300 και 
470.700 τόνοι αντίστοιχα). 
 
Ελβετοπολωνικό πρόγραµµα συνεργασίας 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι 
περίπου 303,5 εκ. Ελβετικά Φράγκα θα 
επενδυθούν από την Ελβετία στην Πολωνία εντός 
των προσεχών µηνών, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος διµερούς συνεργασίας “Swiss 
Funds”. Οι επενδύσεις αφορούν 58 σχέδια 
κοινωνικού χαρακτήρα και έργα υποδοµής, ενώ οι 
πόροι διοχετεύονται σε δηµόσιες αρχές, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και ΜΚΟ, κυρίως στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες πολωνικές περιφέρειες στα ΝΑ της 
χώρας (33 σχέδια). Η Πολωνία πρόκειται να λάβει 
συνολικά 489 εκ. Ελβετικά Φράγκα στο πλαίσιο 
του ίδιου προγράµµατος, το οποίο θα διαρκέσει 
έως τα µέσα του 2017. 
 
Εισαγωγές χάλυβα 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Morawiecki 
γνωστοποίησε ότι η Πολωνία επιχειρεί να κινηθεί 
από κοινού µε το Ηνωµένο Βασίλειο στην 
υπόθεση της αντιµετώπισης των εισαγωγών 



 4

χάλυβα στην ΕΕ σε πολύ χαµηλή τιµή (dumping). Το 
Ην. Βασίλειο δέχεται τέτοιου είδους εισαγωγές από 
την Κίνα και η Πολωνία αντιµετωπίζει ανάλογο 
πρόβληµα µε εισαγωγές χάλυβα από τη Λευκορωσία 
και τη Ρωσία. Η Πολωνία θα προσπαθήσει, από 
κοινού µε το Η.Β., να πείσει την Ευρ. Επιτροπή να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα, δηλαδή να κινηθεί στην 
κατεύθυνση επιβολής αντισταθµιστικών δασµών 
(antidumping duties). 
 
Οµόλογα πολωνικού ∆ηµοσίου 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών Piotr Nowak δήλωσε 
(22/3) ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει την πώληση 
κρατικών οµολόγων αξίας USD 300-500 εκ., 
αποτιµηµένων σε γουάν (CNY) εντός των επόµενων 
εβδοµάδων. Τα λεγόµενα «οµόλογα πάντα» θα 
προωθηθούν από αποστολή του πολωνικού ΥΠΟΙΚ 
που θα επισκεφθεί την Κίνα το β΄ δεκαπενθήµερο 
Απριλίου τ.έ..  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Πιθανές επιπτώσεις «νοµοσχεδίου  Ελβετικού 
Φράγκου» 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση (15/3) της Αρχής 
Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας KNF, το λεγόµενο 
«νοµοσχέδιο Ελβετικού Φράγκου», που έχει 
παρουσιάσει η Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, ενδέχεται 
να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο εγχώριο 
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, αφού δεν αποκλείεται 
όχι µόνο να κλονίσει τη σταθερότητα συγκεκριµένων 
τραπεζών και να υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη στον 
τραπεζικό τοµέα, αλλά και να οδηγήσει σε µια 
χρηµατοοικονοµική κρίση, εάν επαληθευτεί το 
χειρότερο από τα πιθανά σενάρια που έχει µελετήσει 
η KNF. Κατά την προαναφερθείσα αρχή, η 
επιβάρυνση των τραπεζών από την εφαρµογή της 
ρύθµισης που προτείνει ο Πτ∆ θα είναι της τάξης των 
44,6 – 66,9 δισ. Ζλότυ. Σχολιάζοντας τη γνώµη της 
KNF, η Προεδρία της ∆ηµοκρατίας επεσήµανε ότι 
προτεραιότητα αποτελεί η ελάφρυνση των 
δανειοληπτών µε παράλληλη διατήρηση της 
σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 
και των δηµοσίων οικονοµικών. Το νοµοσχέδιο της 
Προεδρίας, που παρουσιάστηκε στα µέσα 
Ιανουαρίου τ.έ., προβλέπει τρεις πιθανούς 
µηχανισµούς αναδιάρθρωσης των στεγαστικών 
δανείων ξένου νοµίσµατος που εξυπηρετούνται µε 
δυσκολία: α) εθελοντική αναδιάρθρωση µε 
συµφωνία τράπεζας-δανειολήπτη για το νέο 
καθεστώς εξυπηρέτησης, β) 

υποχρεωτική/επιβεβληµένη αναδιάρθρωση µε 
«δίκαιη συναλλαγµατική ισοτιµία», γ) µεταφορά 
της κυριότητας του υποθηκευµένου ακινήτου στην 
τράπεζα, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να 
αποδεσµευτεί από την οφειλή του. Η γνώµη της 
KNF διατυπώθηκε µετά από  σχετική έρευνα, στο 
πλαίσιο της οποία ελήφθησαν υπ’ όψιν οι 
εκτιµήσεις 58 τραπεζών και ξένων 
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. 
 
Ωροµίσθιο και συνταξιοδοτικά 
Όπως ανακοίνωσε στη διάρκεια τηλεοπτικής 
συνέντευξης (17/3) η Υπουργός Εργασίας & Κοιν. 
Πολιτικής, το νέο κατώτατο ωροµίσθιο των 12 
Ζλότυ θα τεθεί σε ισχύ την 01.09.2016. Στην ίδια 
συνέντευξη, η Υπουργός άφησε ανοικτό το 
ενδεχόµενο µείωσης των ηλικιακών ορίων 
συνταξιοδότησης (από τα 67 έτη σήµερα) εντός 
του 2017, σε συνέχεια σχετικών προεκλογικών 
εξαγγελιών του κυβερνώντος κόµµατος. 
 
Αποταµιεύσεις 
Στο πλαίσιο δηλώσεών του (15/3), ο Υπουργός 
Ανάπτυξης Μ. Morawiecki γνωστοποίησε ότι 
προτίθεται να προτείνει σειρά εργαλείων που θα 
αναβαθµίσουν το επίπεδο των αποταµιεύσεων, 
ιδίως των µακροπρόθεσµων, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιοδοτικών 
προγραµµάτων. Σήµερα, η αξία των ιδιωτικών 
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων των Πολωνών 
εργαζοµένων δεν ξεπερνά τα 10-11 δισ. Ζλότυ 
(0,6-0,7% του ΑΕΠ). 
 
∆ιαδικτυακό εµπόριο 
Σύµφωνα µε έρευνα της PwC, το 55%των 
Πολωνών καταναλωτών αγοράζει αγαθά µέσω 
διαδικτύου και το 43% όσων προτιµούν τα 
παραδοσιακά καταστήµατα (µε φυσική 
παρουσία) συµβουλεύεται το διαδίκτυο πριν τα 
επισκεφθεί για τις αγορές του (webrooming). Οι 
Πολωνοί καταναλωτές θεωρούν ότι βασικά 
πλεονεκτήµατα των διαδικτυακών καταστηµάτων 
είναι ότι δεν έχουν περιορισµένο ωράριο 
λειτουργίας (65%), παρέχουν τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης αγορών µε άνεση (61%) και 
προσφέρουν ελκυστικές τιµές (60%). Στον 
αντίποδα, οι καταναλωτές θεωρούν ότι βασικά 
πλεονεκτήµατα των συµβατικών καταστηµάτων 
είναι ότι παρέχουν καθοδήγηση και 
πληροφόρηση (60%), παραδίδουν το προϊόν 
άµεσα (38%) και παρέχουν τη δυνατότητα 
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ελέγχου του προϊόντος πριν από την αγορά (38%). 
 
Αγορά ακινήτων 
Οι ρυθµοί κατασκευής ακινήτων στη Βαρσοβία 
αρχίζουν να επιταχύνονται σηµαντικά, για πρώτη 
φορά µετά από πέντε έτη. Υπολογίζεται ότι 
κατασκευάζονται αυτήν την περίοδο περισσότερα 
από 700.000 τ.µ. χώρων γραφείων, εκ των οποίων 
περίπου 400.000 θα µπορούσαν να διατεθούν στην  
αγορά εντός του έτους. [Jones Lang LaSalle, 
Rzeczpospolita] 
 
Ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
Οι Πολωνοί εµφανίζονται περισσότερο πρόθυµοι να 
επενδύσουν σε προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε σχέση µε το 
παρελθόν. Οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 
21% το 2015, ανερχόµενες στα 483 εκ. Ζλότυ, ενώ 
και ο αριθµός των ασφαλισµένων της συγκεκριµένης 
κατηγορίας αυξήθηκε κατά 19%, ανερχόµενος στα 
1,43 εκ.. 272.000 ασφαλισµένοι καλύπτονται από 
ατοµικά προγράµµατα, ενώ 1,16 εκ. ασφαλισµένοι 
είναι ενταγµένοι σε οµαδικά προγράµµατα. [PIU] 
 
Χρήση διαδικτύου 
Σύµφωνα µε έρευνα της We Are Social, 26 εκ. 
Πολωνοί, δηλαδή το 67% του συνολικού πληθυσµού 
της χώρας, χρησιµοποιεί το διαδίκτυο. Από αυτούς, 
το 74% το χρησιµοποιεί τουλάχιστον µια φορά την 
ηµέρα, το 20% τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα 
και το 5% τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. Το 48% 
των χρηστών του διαδικτύου περιηγείται σε αυτό 
µέσω laptops και Η/Υ desktop (-10% σε σχέση µε 
πέρυσι) και το 51% µέσω smartphones (+14%). 
 
Κατασκευαστικός κλάδος 
Ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται να 
ενισχύεται, µετά από σχετικά µεγάλο διάστηµα 
στασιµότητας, καθώς το 2015 η αξία των πωλήσεων 
των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε στα 7,8 δισ. 
Ζλότυ, έναντι 3,4 δισ. το 2014. Σηµαντικότερη ήταν η 
βελτίωση στον τοµέα των κατασκευών κατοικιών. 
[GUS] 
 
4. Ενέργεια 
 
Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής 
Η κυβέρνηση υιοθέτησε (15/3) ψήφισµα κατά της 
αναθεώρησης των ανώτατων ορίων εκποµπών CO2 
που έχουν ήδη συµφωνηθεί στο πλαίσιο της ΕΕ (Οκτ. 
2014). Το ψήφισµα προωθήθηκε ως αντίδραση στο 

αίτηµα κάποιων κ-µ της ΕΕ για την υιοθέτηση 
περισσότερο φιλόδοξων στόχων στο πλαίσιο της 
πολιτικής της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής, µετά από την επίτευξη της 
Συµφωνίας των Παρισίων (COP 21, ∆εκ. 2015).  
 
Σταθµός ηλεκτροπαραγωγής Pulawy 
H EBRD, η πολωνική κρατική αναπτυξιακή 
τράπεζα BGK και η τράπεζα ING ανακοίνωσαν ότι 
προτίθενται να χρηµατοδοτήσουν τη δηµιουργία 
νέου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής της Grupa Azoty 
στο Pulawy της Αν. Πολωνίας. Το έργο 
περιλαµβάνει την κατασκευή µονάδας παραγωγής 
δυναµικότητας 400MW, µε προϋπολογισµό  αξίας 
257 εκ. Ευρώ. Το 30% θα καλυφθεί από την 
εταιρεία ειδικού σκοπού Elektrownia Puławy Sp. z 
o.o., στην οποία έχει ανατεθεί το έργο, και το 
υπόλοιπο 70% της χρηµατοδότησης θα καλυφθεί 
µε δανεισµό από την EBRD (€ 100 εκ.), την BGK (€ 
234 εκ.) και την ING (€ 70 εκ.). Το νέο εργοστάσιο, 
που αναµένεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 
2019, θα χρησιµοποιεί φυσικό αέριο και θα 
συµπληρώσει υφιστάµενο σταθµό (που 
χρησιµοποιεί άνθρακα) δυναµικότητας 117 MW 
που θα εκσυγχρονιστεί. Και οι δύο εγκαταστάσεις 
ανήκουν στην επιχείρηση παραγωγής λιπασµάτων 
Grupa Azoty, µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες της 
Πολωνίας. 
 
Nord Stream 2 
Οι εκπρόσωποι εννέα κ-µ της ΕΕ (Τσεχία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία, 
Εσθονία, Ρουµανία, Κροατία) έστειλαν στον 
Πρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής επιστολή, στην οποία 
εκφράζουν την αντίθεσή τους στον σχεδιαζόµενο 
ρωσογερµανικό αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου 
Nord Stream 2. Στην ίδια επιστολή επισηµαίνεται 
ότι ο εν λόγω αγωγός ενδέχεται να απειλήσει την 
ενεργειακή ασφάλεια της ΚΑ Ευρώπης. Οι ηγέτες 
των εννέα κρατών ζητούν από την Επιτροπή να 
ελέγξει τη συµβατότητα του σχεδίου µε το δίκαιο 
της ΕΕ. Εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο, ο Nord 
Stream 2 θα µεταφέρει έως 55 bcm αερίου ετησίως 
από τη Ρωσία στην Ευρώπη µέσω Βαλτικής. 
Βασικοί επενδυτές του εγχειρήµατος είναι οι 
Gazprom, E.On, BASF-Wintershall, Royal Dutch 
Shell, Engie και OMV. 
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5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
PGG / KW 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας PGNiG 
Termika, PGE και Energa επιθυµούν να επενδύσουν 
έως 1,5 δισ. Ζλότυ στην εταιρεία PGG, διάδοχο της 
προβληµατικής επιχείρησης εξόρυξης άνθρακα KW. 
Η Energa προτίθεται να επενδύσει µέχρι 600 εκ., η 
PGE έως 500 εκ. και η PGNiG Termika µέχρι 400 εκ. 
Ζλότυ. Από πλευράς KW εκφράστηκε η άποψη ότι οι 
προσφορές των Energa, PGE και PGNiG Termika 
αποτελούν καρπό των προσπαθειών του 
Υπουργείου Ενέργειας για την εξεύρεση επενδυτών 
για την PGG, µε την επισήµανση ότι η 
αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της PGG, µε 
τρόπο που να εγγυάται την επιστροφή στην 
κερδοφορία το 2017, αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συµµετοχή των τριών υποψήφιων επενδυτών. 
Πρόσφατος λογιστικός έλεγχος στην KW κατέληξε 
στο συµπέρασµα ότι κρίνεται απαραίτητη η 
περαιτέρω µείωση του κόστους λειτουργίας της 
επιχείρησης. Το 2012 η εταιρεία είχε κέρδη 170 εκ. 
Ζλότυ. Το 2013 ζηµίες 700 εκ., το 2014 ζηµίες 2,4 
δισ. και στο α΄ τρίµηνο του 2015 ζηµίες 750 εκ. 
Ζλότυ. 
 
Carrefour 
H Carrefour Polska, θυγατρική της γαλλικής 
Carrefour, ανακοίνωσε ότι το 2016 προτίθεται να 
ανοίξει στην Πολωνία δύο µεγάλες υπεραγορές 
(hypermarket) και περίπου 100 µικρά καταστήµατα 
µε τη µέθοδο franchise. Το 2015, η Carrefour άνοιξε 
µια υπεραγορά και 120 συνοικιακά καταστήµατα, 
ενώ προχώρησε στον εκσυγχρονισµό 15 
υφιστάµενων υπεραγορών, 50 supermarkets και 
εννέα συνοικιακών καταστηµάτων πώλησης 
τροφίµων. Επίσης, η εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο 
38 καταστηµάτων εµπορίας οινοπνευµατωδών και 
εγκαινίασε ένα διαδικτυακό κατάστηµα. Στα τέλη του 
2015, το πολωνικό δίκτυο της Carrefour περιλάµβανε 
περισσότερα από 800 καταστήµατα λιανεµπορίου 
και 43 πρατήρια καυσίµων. 


