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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Πληθωρισµός 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία GUS, οι τιµές καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών (∆ΤΚ/CPI) µειώθηκαν τον Αύγουστο τ.έ. 
κατά 0,6% σε σχέση µε τον περυσινό Αύγουστο και 
κατά 0,4% σε σχέση µε τον Ιούλιο τ.έ.. Σύµφωνα µε 
την Eurostat, που χρησιµοποιεί διαφορετική 
µεθοδολογία υπολογισµού, τον Αύγουστο τ.έ. 
καταγράφηκε αποπληθωρισµός της τάξης του -0,4% 
(HICP/Ε∆ΤΚ), έναντι -0,5% τον Ιούλιο τ.έ.. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία GUS, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 5,3% τον Αύγουστο τ.έ. σε σύγκριση µε τον 
Αύγουστο του 2014, µετά από αύξηση 3,8% τον 
Ιούλιο τ.έ.. 
 
«Παραοικονοµία» 
Σύµφωνα µε στοιχεία του think tank IBnGR, η αξία της 
πολωνικής «παραοικονοµίας» είναι πιθανό να ανέλθει 
στο 20% έως 23,3% του ΑΕΠ το 2015. Παλαιότερες 
εκτιµήσεις της πολωνικής Κεντρικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας GUS έκαναν λόγο για αξία της τάξης του 
14,5% του ΑΕΠ. Υπολογίζεται ότι τα δηµόσια ταµεία 
χάνουν έσοδα της τάξης των 6 δισ. Ζλότυ ετησίως, 
µόνο από το λαθρεµπόριο των προϊόντων καπνού.  
 
Ανεργία 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία (GUS), το ποσοστό ανεργίας του µηνός 
Αυγούστου τ.έ. ήταν 10,0%, από 10,1% τον Ιούλιο τ.έ., 
ενώ ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων 
διαµορφώθηκε σε 1.563.500. 
  
Έσοδα ∆ηµοσίου από φορολόγηση επιχειρήσεων 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Gazeta 
Wyborcza, που επικαλείται στοιχεία του think tank 
Jagiellonian Club Analysis Centre της Κρακοβίας, το 
πολωνικό ∆ηµόσιο εκτιµάται ότι χάνει έσοδα της τάξης 
των 10 δισ. Ζλότυ ετησίως, λόγω της µεταφοράς 
µέρους του εισοδήµατος εγχώριων επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό. Η αξία των δηµοσίων εσόδων από τη 
φορολόγηση των επιχειρήσεων ανέρχεται στα 30 δισ. 
Ζλότυ ετησίως. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
πληρώνουν φόρους στην Πολωνία αυξήθηκε από 
230.000 το 2003 σε 400.000 το 2013 (+70%). Στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα, οι συνολικές πωλήσεις των 
επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 100%, ανερχόµενες 

στα 3 τρισ. Ζλότυ (2013), από 1,5 τρισ. Ζλότυ 
(2003). Το εισόδηµα των επιχειρήσεων αυξήθηκε 
κατά 160%, από 75 δισ. Ζλότυ (2003) σε 200 δισ. 
Ζλότυ (2013). Την ίδια περίοδο, τα έσοδα του 
∆ηµοσίου από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων 
αυξήθηκαν κατά 69%, λόγω της µεταφοράς µέρους 
του εισοδήµατος των εγχώριων επιχειρήσεων σε 
άλλες χώρες. 
 
Προϋπολογισµός 
Η Κυβέρνηση ενέκρινε (29/9 τ.έ.) το σχέδιο του 
Προϋπολογισµού του 2016 που θα καταθέσει προς 
ψήφιση στη Βουλή. Σε αυτό προβλέπονται: 

- ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα αξίας 54,6 δισ. Ζλότυ, 
ήτοι 2,8% του ΑΕΠ, ως αποτέλεσµα δηµοσίων 
εσόδων 296,88 δισ. και δηµοσίων δαπανών 
351,50 δισ. Ζλότυ. 

- Μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,8% και 
πληθωρισµός 1,7%. 

- Αύξηση των αµοιβών κατά 3,6%, της 
απασχόλησης κατά 0,8%, της ιδιωτικής 
κατανάλωσης κατά 5,5%, των δαπανών για 
Έρευνα & Ανάπτυξη κατά 6% και των δαπανών 
για εφάπαξ συνταξιούχων κατά 1,4 δισ. Ζλότυ. 

- Αύξηση των µισθών ορισµένων κατηγοριών 
δηµοσίων υπαλλήλων (που θα µοιραστούν ένα 
κονδύλιο της τάξης των 2 δισ. Ζλότυ), για πρώτη 
φορά από το 2010. 

- Αύξηση των αµυντικών δαπανών στο 2% του 
ΑΕΠ, από 1,95% σήµερα, δηλαδή κατά 3 δισ. 
Ζλότυ σε σύγκριση µε το 2015. 

- ∆ανειακές ανάγκες της τάξης των 73,73 δισ. 
Ζλότυ. 47,60 δισ. Ζλότυ θα αναζητηθούν στο 
εσωτερικό και 26,13 δισ. θα καλυφθούν µε 
εξωτερικό δανεισµό. 

 
∆ηµόσιο Χρέος 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονοµικών, η αξία του ∆ηµοσίου Χρέους θα 
αυξηθεί στο 49% του ΑΕΠ (924,7 δισ. Ζλότυ) το 
2016, από 48,4% το 2015 (870,4 δισ. Ζλότυ). 
Σταθεροποίηση αναµένεται να υπάρξει από το 
2017, όταν το ∆ηµόσιο Χρέος θα µειωθεί στο 
47,5% του ΑΕΠ. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Σύµφωνα µε στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής 
Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία του ελλείµµατος του 
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ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 6,9 
δισ. Ζλότυ τον Ιούλιο τ.έ., έναντι ελλείµµατος 3,52 
δισ. Ζλότυ τον Ιούνιο τ.έ.. Πλεονασµατικά ήταν το 
ισοζύγιο υπηρεσιών (2,6 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων/τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,2 δισ.), 
ενώ ελλειµµατικά ήταν το ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδηµάτων (5,3 δισ.) και το εµπορικό 
ισοζύγιο/ισοζύγιο αγαθών (4,4 δισ.). Η αξία των µεν 
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 1,3%, ανερχόµενη 
στα 56,3 δισ., των δε εισαγωγών κατά 7,2%, 
διαµορφούµενη στα 60,7 δισ. Ζλότυ.  
 
Παρουσία ξένων επιχειρήσεων 
Σύµφωνα µε στοιχεία του πολωνικού οργανισµού 
προώθησης επενδύσεων PAIiIZ που δηµοσίευσε η 
οικονοµική εφηµερίδα Puls Biznesu, 6.854 ξένες 
επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν στην Πολωνία στο α΄ 
εξάµηνο τ.έ., δηλαδή 50% περισσότερες σε σχέση µε 
το σύνολο του προηγούµενου έτους. Το 2014 είχε 
σηµειωθεί αύξηση 20% σε σύγκριση µε το 2013. 
 
Επενδύσεις “private equity/venture capital” 
Σύµφωνα µε έκθεση της European Private Equity and 
Venture Capital Association (EVCA), επενδυτικά 
ταµεία της κατηγορίας PE/VC (Private Equity / Venture 
Capital) χρηµατοδότησαν πέρυσι 290 επιχειρήσεις της 
περιοχής της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, 
συµπεριλαµβανοµένων 78 πολωνικών. Από τις 78 
πολωνικές επιχειρήσεις, οι 54 χρηµατοδοτήθηκαν µε 
κεφάλαια επενδυτικού κινδύνου (VC).  
 
Οικον. και εµπορ. σχέσεις Πολωνίας-Βραζιλίας   
Ο Αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Michel Temer 
επισκέφθηκε τη Βαρσοβία στις 18/9 τ.έ., 
συνοδευόµενος από αρκετούς υπουργούς. Μεταξύ 
άλλων, έλαβε µέρος σε διµερές επιχειρηµατικό 
συνέδριο, στο πλαίσιο του οποίο τόνισε ότι οι 
επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη χώρα 
του είναι σηµαντικές, ιδίως στους τοµείς των λιµανιών, 
των σιδηροδρόµων και τον αεροδροµίων. Την άποψη 
αυτή έδειξε να συµµερίζεται ο Αντιπρόεδρος της 
πολωνικής κυβέρνησης Janusz Piechocinski, ο οποίος 
υπενθύµισε ότι η Βραζιλία αποτελεί µία από τις επτά 
κορυφαίες αγορές-στόχους στο πλαίσιο του 
πολωνικού στρατηγικού προγραµµατισµού στον τοµέα 
της επιχειρηµατικής εξωστρέφειας. Ο κ. Piechocinski 
ανακοίνωσε τη δηµιουργία προγράµµατος 
υποστήριξης της πολωνικής επιχειρηµατικής 
εξωστρέφειας µε την ονοµασία “Go Brazil”, στο 
πρότυπο ανάλογων υλοποιούµενων προγραµµάτων 
για αφρικανικές και ασιατικές αγορές-στόχους. Ως 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, για την ανάπτυξη της 
διµερούς οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας, 
γίνονται αντιληπτοί οι τοµείς των ναυπηγείων, των 
σιδηροδρόµων, των µεταφορικών υποδοµών, του 
χάλυβα, των χηµικών, των φαρµακευτικών και 
καλλυντικών, της αυτοκινητοβιοµηχανίας, των 
µεταλλείων, και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το 
2014, η αξία των πολωνικών εξαγωγών στη 
Βραζιλία ανήλθε στα 385 εκ. Ευρώ και η αξία των 
πολωνικών εισαγωγών από τη Βραζιλία ανήλθε 
στα 867 εκ. Ευρώ. 
 
Πολωνοαλγερινές οικον. και εµπορ. σχέσεις 
Την 21/9 τ.έ. επισκέφθηκε τη Βαρσοβία ο 
Αλγερινός Υπουργός Βιοµηχανίας & 
Μεταλλευµάτων Abdessalem Bouchouareb. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης διοργανώθηκε 
Πολωνοαλγερινό Οικονοµικό Forum, κατά το 
οποίο επισηµάνθηκε, µεταξύ άλλων, ότι στην 
Αλγερία υφίστανται σηµαντικές επενδυτικές 
ευκαιρίες, ότι η Πολωνία µπορεί να αποτελέσει 
καλή πύλη εισόδου στην αγορά της ΕΕ για τις 
αλγερινές επιχειρήσεις, ότι ο τοµέας των 
δηµοσίων έργων παραµένει πολλά υποσχόµενος 
και στις δύο χώρες και ότι οι πολωνικές και οι 
αλγερινές µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη 
βούληση και την ικανότητα να συνεργαστούν µε 
την υποστήριξη των κυβερνήσεων των χωρών 
προέλευσής τους. Στο περιθώριο των εργασιών 
του συνεδρίου υπογράφηκε διµερής συµφωνία 
συνεργασίας στον τοµέα των επενδύσεων. Ο 
Πολωνός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Οικονοµίας Janusz Piechocinski 
παρατήρησε ότι η Αλγερία, που αποτελεί σταθερό 
εταίρο και σηµείο αναφοράς στη Β. Αφρική, 
συγκαταλέγεται µεταξύ των στρατηγικών αγορών-
στόχων του Υπουργείου Οικονοµίας, καθώς 
υπάρχουν ευκαιρίες συµµετοχής πολωνικών 
εταιρειών σε έργα των τοµέων υποδοµών, 
µεταλλείων, τουρισµού και γεωργίας. Ο κ. 
Piechocinski ανακοίνωσε ότι το επόµενο διάστηµα 
θα συγκροτηθεί πολωνοαλγερινή διακυβερνητική 
επιτροπή για την εντατικοποίηση των διµερών 
επαφών και την παροχή βοήθειας στους 
εξωστρεφείς επιχειρηµατίες των δύο χωρών. Ο 
Αλγερινός Υπουργός Βιοµηχανίας & 
Μεταλλευµάτων Abdessalem Bouchouareb 
υπογράµµισε, στην τοποθέτησή του, ότι οι δύο 
χώρες οφείλουν να αξιοποιήσουν τη γεωγραφική 
τους θέση και να χρησιµοποιήσουν η µία την 
άλλη ως πύλη εισόδου για την Ευρώπη και την 
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Αφρική. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. 
Bouchouareb συναντήθηκε, επίσης, µε την Πολωνή 
Υφυπουργό (αρµόδια για θέµατα οικονοµικής 
διπλωµατίας) Katarzyna Kacperczyk µε την οποία 
συζήτησε τα θέµατα που απασχόλησαν και το 
προαναφερθέν διµερές οικονοµικό συνέδριο. 
Σηµειώνεται ότι το 2014 ο όγκος του διµερούς 
εµπορίου ήταν της τάξης των 545 εκ. Ευρώ 
(πολωνικές εξαγωγές 43 εκ. και εισαγωγές 502 εκ.). 
 
Επίσκεψη πολωνικής αποστολής στο Ιράν 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Οικονοµίας Janusz Piechocinski επισκέφθηκε την 
Τεχεράνη στις 25/9 – επικεφαλής πολωνικής 
επιχειρηµατικής αποστολής (περίπου 60 ατόµων, 
από τους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας, της 
ενέργειας, των κατασκευών και των µεταλλείων) – 
και συναντήθηκε µε αρκετούς Ιρανούς 
αξιωµατούχους. Μετά από την ολοκλήρωση της 
επίσκεψης, ανακοινώθηκαν, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

- Η ιρανική πλευρά ενδιαφέρεται για πολωνικά 
προϊόντα του κλάδου των µεταφορών 
(λεωφορεία, τραµ και σιδηροδροµικά βαγόνια των 
εταιρειών Pesa και Newag). 

- Ο πολωνικός αεροµεταφορέας LOT πρόκειται να 
εγκαινιάσει απευθείας αεροπορική σύνδεση 
Βαρσοβίας-Τεχεράνης στα µέσα του 2016. 

- Η πολωνική πλευρά εργάζεται εντατικά στην 
κατεύθυνση της συµπλήρωσης του διµερούς 
συµβατικού πλαισίου, εν όψει της σταδιακής 
(από τον Ιανουάριο του 2016) άρσης των 
κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. 

- Θα ιδρυθεί σύντοµα διµερές βιοµηχανικό και 
εµπορικό επιµελητήριο στη Βαρσοβία. 

- Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον της πολωνικής πλευράς 
για την παροχή τεχνογνωσίας σε Τεχεράνη και 
Ισφαχάν στους τοµείς της διαχείρισης 
αποβλήτων. 

- Υπογράφηκε συµφωνία οικονοµικής συνεργασίας 
µεταξύ του πολωνικού Υπουργείου Οικονοµίας 
και του ιρανικού Υπουργείου Οικονοµίας & 
Οικονοµικών, στο πλαίσιο της οποίας 
προβλέπεται η συγκρότηση διακυβερνητικής 
επιτροπής τακτικών οικονοµικών διαβουλεύσεων. 

- Αµοιβαίο ενδιαφέρον συνεργασίας υφίσταται 
στους τοµείς της ενέργειας, των αγροδιατροφικών 
προϊόντων, του µηχανολογικού εξοπλισµού, των 
φαρµακευτικών, των µεταφορών, των µεταλλείων 
και του τουρισµού. 

Η πολωνική αποστολή πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προσφάτως ανακοινωθέντος 
προγράµµατος στήριξης της πολωνικής 
επιχειρηµατικής εξωστρέφειας “Go Iran”. 
Σηµειώνεται ότι στο α΄ εξάµηνο τ.έ. η αξία των 
πολωνικών εξαγωγών στο Ιράν ανήλθε στα 18,5 
εκ. Ευρώ, έναντι εισαγωγών 14,2 εκ. Ευρώ. Στο 
σύνολο του 2014, η αξία των πολωνικών 
εξαγωγών στο Ιράν ανήλθε στα 34,9 εκ. Ευρώ, 
έναντι εισαγωγών 22,4 εκ. Ευρώ. 
 
Αµυντική συνεργασία ΚΑ Ευρώπης 
Η πολωνική κυβέρνηση ενέκρινε (22/9) 
«Πρόγραµµα Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ασφάλειας» µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 
2022, το οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη 
χρηµατοδοτική ενίσχυση της εξαγωγής πολωνικού 
οπλισµού σε χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης και την εκπαίδευση στρατιωτικού 
προσωπικού της περιοχής σε πολωνικές 
στρατιωτικές σχολές. Στόχος του προγράµµατος 
είναι η ενίσχυση των πολιτικών, στρατιωτικών και 
βιοµηχανικών σχέσεων της Πολωνίας µε την 
Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Εσθονία, 
τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουµανία και τη 
Βουλγαρία και η αναβάθµιση της αµυντικής 
ετοιµότητας αυτών των χωρών. Επιδίωξη του 
προγράµµατος αποτελεί, επίσης, η εναρµόνιση 
του εξοπλισµού, των υποδοµών και των 
διαδικασιών κατάρτισης του αµυντικού τοµέα σε 
περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας, θα παρέχονται 
δάνεια για την απόκτηση πολωνικού οπλισµού 
και χρηµατοδότηση για την εκπόνηση µελετών και 
την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Μελισσοκοµία 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας 
και των εγχώριων κλαδικών φορέων, ο αριθµός 
των κυψελών κινήθηκε αυξητικά τα τελευταία έτη, 
διαµορφούµενος στα 1,5 εκ. το 2014 από 1 εκ. το 
2006. Η ετήσια παραγωγή µελιού, που εξαρτάται 
από εποχικούς παράγοντες, ήταν 9.000 τόνοι το 
2004, 23.000 τόνοι το 2011 και περίπου 14.000 
τόνοι το 2014. Η µέση ετήσια παραγωγή των 
τελευταίων ένδεκα ετών ήταν της τάξης των 17.200 
τόνων. Καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει 
την εγχώρια ζήτηση, η χώρα εισάγει σηµαντικές 
ποσότητες µελιού, κυρίως από την Ουκρανία και 
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την Κίνα. Το Υπουργείο Γεωργίας υλοποιεί 
πρόγραµµα στήριξης των Πολωνών µελισσοκόµων, 
µε τριετή προϋπολογισµό ύψους 16,6 εκ. Ευρώ 
(χρηµατοδοτείται κατά 50% από την ΕΕ). 
Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται στη χώρα 
περίπου 50.000 µελισσοκόµοι – οι περισσότεροι 
ερασιτέχνες – και 200 µεγάλα µελισσοτροφεία. 
Σύµφωνα µε κλαδικές προβλέψεις, η φετινή σοδειά 
µελιού είναι πιθανό να ανέλθει στους 20.000 τόνους. 
 
Αγορά γάλακτος 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Πολωνικού Επιµελητηρίου 
Γάλακτος, η εγχώρια παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε 
κατά 2% µετά από την άρση των ποσοστώσεων της 
ΕΕ τον Απρίλιο τ.έ. αλλά οι τιµές του γάλακτος 
υποχώρησαν. Τον Ιούλιο του 2015 αγοράστηκαν 
964,5 εκ. τόνοι γάλακτος (+3,5% σε σχέση µε τον 
Ιούλιο του 2014 και +2,2% σε σχέση µε τον Ιούνιο 
του 2015). Στο διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 
αγοράστηκαν 6,8 δισ. τόνοι γάλακτος (+2,3% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2014). Τον 
Ιούλιο τ.έ. η τιµή του γάλακτος ήταν 27 Ευρώ / 100 
κιλά, µειωµένη κατά 15,9% σε σχέση µε τον Ιούλιο 
του 2014 και αµετάβλητη σε σχέση µε τον Ιούνιο τ.έ.. 
Η Πολωνία συγκαταλέγεται στους πέντε 
σηµαντικότερους παραγωγούς γάλακτος της ΕΕ, µαζί 
µε τη Γερµανία, τη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο και την 
Ολλανδία. 
 
Φαρµακευτικά – συµπληρώµατα διατροφής 
Σύµφωνα µε στοιχεία της κλαδικής εταιρείας 
ερευνών αγοράς IMS Health που δηµοσίευσε η 
εφηµερίδα Dziennik Gazeta Prawna, στο α΄ εξάµηνο 
τ.έ. οι Πολωνοί δαπάνησαν περισσότερα από 1,5 
δισ. Ζλότυ για την αγορά διάφορων φαρµακευτικών 
προϊόντων. Οι διαφηµιστικές δαπάνες των 
επιχειρήσεων των τοµέων φαρµακευτικών και 
συµπληρωµάτων διατροφής αυξήθηκαν από 1,4 δισ. 
Ζλότυ το 2012 σε 3,1 δισ. Ζλότυ το 2014. Στο α΄ 
εξάµηνο τ.έ. αγοράστηκαν 94,5 εκ. συσκευασίες 
συµπληρωµάτων διατροφής, αξίας 1,54 δισ. Ζλότυ. 
Όσον αφορά τον αριθµό των συσκευασιών, η 
αύξηση ήταν της τάξης των 10 εκ. σε σχέση µε το α΄ 
εξάµηνο του 2014 και των 22 εκ. σε σχέση µε το α΄ 
εξάµηνο του 2012. Σύµφωνα µε ειδικούς της εδώ 
αγοράς, είναι πολύ ευκολότερο για µια φαρµακευτική 
εταιρεία να διαθέσει στην αγορά συµπληρώµατα 
διατροφής σε σχέση µε τη διαδικασία  που 
ακολουθείται στην περίπτωση των µη 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Τα 
συµπληρώµατα διατροφής θεωρούνται τρόφιµα και 

για την πώλησή τους δεν προϋποτίθεται η 
εξασφάλιση ειδικής άδειας.  

 
Χρηµατοδοτήσεις ΕΕ: Ε.Π. «Ανατολική 
Πολωνία» 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου 
Υποδοµών, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανατολική Πολωνία» (2014-2020), 
προϋπολογισµού 2 δισ. Ευρώ, θα επιτρέψει την 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την 
αναβάθµιση των υποδοµών στις ανατολικές 
περιφέρειες της χώρας (Lubelskie, Podkarpackie, 
Podlaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-
Mazurskie). Στο σκέλος της επιχειρηµατικότητας 
θα διατεθούν περίπου 720 εκ. Ευρώ, µε έµφαση 
στην ενίσχυση της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας 
και των startups. 920 εκ. Ευρώ θα διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων δηµοσίων συγκοινωνιών 
και οδοποιίας, ενώ 330 εκ. Ευρώ θα διατεθούν 
για την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισµού του 
σιδηροδροµικού δικτύου.  
 
Αγροτική παραγωγή 2015: προβλέψεις GUS 
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική 
Υπηρεσία GUS, η φετινή συγκοµιδή σιτηρών και 
οπωροκηπευτικών θα είναι µειωµένη κατά 13% 
σε σχέση µε το 2014, διαµορφούµενη στους 27,8 
εκ. τόνους. Η παραγωγή λαχανικών θα είναι 
µειωµένη κατά 16% σε σχέση µε το 2014. Η 
παραγωγή κράµβης και γογγυλιών θα είναι της 
τάξης των 2,7 εκ. τόνων (-19%), η παραγωγή 
ζαχαρότευτλων γύρω στους 7,9 εκ. τόνους (-41%), 
η παραγωγή οπωρών στους 3,4 εκ. τόνους (-6%) 
και η παραγωγή µούρων (διαφόρων ειδών) στους 
0,5 εκ. τόνους (-10%). 
 
Επιπτώσεις θερινής ανοµβρίας 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, 
περισσότερα από 230.000 πολωνικά 
αγροκτήµατα υπέστησαν ζηµίες αξίας 1,6 δισ. 
Ζλότυ συνεπεία της φετινής καλοκαιρινής 
ξηρασίας. Συνολικά επλήγησαν 1,9 εκ. εκτάρια 
καλλιεργούµενης γης. Οι σηµαντικότερες ζηµίες 
καταγράφηκαν στις περιφέρειες Mazowieckie, 
Wielkopolskie και Lubelskie, ενώ οι µικρότερες 
καταγράφηκαν στις περιφέρειες 
Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie και 
Slaskie. Η καταγραφή των ζηµιών και η εκτίµηση 
της αξίας τους συνεχίζεται από 1.897 ειδικές 
επιτροπές σε ολόκληρη τη χώρα και θα 
ολοκληρωθεί εντός των επόµενων εβδοµάδων. Η 
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κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει 450 εκ. Ζλότυ για 
την ενίσχυση των πληγέντων αγροτών. Οι ενισχύσεις 
θα είναι της τάξης των 800 Ζλότυ/εκτάριο, κατ’ 
ανώτατο όριο, στην περίπτωση των οπωρώνων και 
400 Ζλότυ/εκτάριο στην περίπτωση των άλλων 
καλλιεργειών. Στους αγρότες που δεν είχαν 
ασφαλίσει τις καλλιέργειές τους θα καταβάλλεται το 
ήµισυ των προαναφερθέντων ποσών. 
 
Αγορά εργασίας 
Σε δηλώσεις του (29/9), ο ∆ιοικητής της Κεντρικής 
Τραπέζης (ΝΒΡ) Marek Belka χαρακτήρισε την 
πολωνική αγορά εργασίας «άρρωστη και χρήζουσα 
εκπολιτισµού». Ο κ. Belka επικέντρωσε την κριτική 
του στις συµβάσεις εργασίας που είναι γνωστές ως 
“junk contracts”. Πρόκειται για τις «Συµβάσεις 
Αστικού ∆ικαίου» (Civil Law Contracts / CLCs) που 
ρυθµίζουν σήµερα το καθεστώς απασχόλησης 
περίπου 1 έως 1,4 εκ. εργαζοµένων. Στο πλαίσιο των 
εν λόγω συµβάσεων, τα εργασιακά δικαιώµατα είναι 
περιορισµένα, ενώ οι εργοδότες δεν υποχρεούνται 
να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές (για 
περίθαλψη και σύνταξη). Τον Ιούνιο τ.έ. είχε γίνει 
γνωστό ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να εκδώσει 
συστάσεις για το συγκεκριµένο θέµα και να δώσει 
στις επιχειρήσεις κίνητρα για την προτίµηση των 
συµβάσεων πλήρους απασχόλησης (π.χ. ευνοϊκή 
µεταχείριση στο πλαίσιο διαγωνισµών δηµοσίων 
προµηθειών), µε απώτερο στόχο την κατάργηση των 
“junk contracts”. 
 
4. Ενέργεια 
 
«Ενεργειακή Γέφυρα» Πολωνίας-Λιθουανίας 
Όπως ανακοινώθηκε από τη λιθουανική πλευρά 
(www.litgrid.eu) έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή 
ορισµένων από τα στοιχεία που απαρτίζουν τη 
δηµιουργούµενη «Ενεργειακή Γέφυρα» Πολωνίας-
Λιθουανίας. Για την ολοκλήρωση του λιθουανικού 
σκέλους της «γέφυρας» απαιτείται η κατασκευή 12 
πυλώνων, η εγκατάσταση καλωδίων µήκους 20 χλµ. 
και η δηµιουργία ενός υποσταθµού κοντά στην πόλη 
Alytus. Η «Ενεργειακή Γέφυρα» πρόκειται να 
παραδοθεί στα τέλη τ.έ. και θα συνδέει τα Βαλτικά 
Κράτη µε το δυτικοευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, 
καθιστώντας εφικτή τη µεταφορά ενέργειας 
από/προς την Πολωνία και ολοκληρώνοντας τον 
λεγόµενο «Βαλτικό ∆ακτύλιο» (δίκτυο συνδέσεων 
γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα). Η αξία της 
επένδυσης ανέρχεται στα 1,8 δισ. Ζλότυ και έχει 
χαρακτηριστεί ως έργο προτεραιότητας από την ΕΕ, 

που συγχρηµατοδοτεί την υλοποίησή του µε 725 
εκ. Ζλότυ. 
 
Εκπαιδευτικά προγράµµατα κλάδου ΑΠΕ 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Gazeta 
Wyborcza, περίπου τριάντα εγχώρια τεχνολογικά, 
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
προσφέρουν προγράµµατα εκπαίδευσης που 
σχετίζονται µε τον κλάδο των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας, ανταποκρινόµενα στην 
αυξηµένη ζήτηση από πλευράς φοιτητών και 
σπουδαστών. Σήµερα απασχολούνται στον 
πολωνικό κλάδο των ΑΠΕ περισσότεροι από 
36.000 εργαζόµενοι. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
Institute for Renewable Energy, οι 
απασχολούµενοι του κλάδου θα µπορούσαν να 
ξεπεράσουν τους 100.000 έως το 2030, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Πολωνία οφείλει να 
επιτύχει τους στόχους της κλιµατικής πολιτικής 
της ΕΕ όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου. 
 
Κατασκευή εργοστασίου ατοµικής ενέργειας 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Jacek Cichocz, ∆/ντος 
Συµβούλου της εταιρείας PGE EJ1, στην οποία 
έχει ανατεθεί το έργο της κατασκευής του πρώτου 
πολωνικού σταθµού παραγωγής ατοµικής 
ενέργειας, η τελική επιλογή της τοποθεσίας του 
σταθµού αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 
του 2019. Σήµερα υπάρχουν τρεις προεπιλεγείσες 
τοποθεσίες, όλες κοντά στη Βαλτική. Το 2017, µία 
από αυτές πρόκειται να προκριθεί ως βασική 
επιλογή και µία δεύτερη πρόκειται να επιλεγεί ως 
εναλλακτική τοποθεσία. Σύµφωνα µε το σχέδιο 
εγγράφου για την «Πολωνική Πολιτική Ενέργειας» 
που παρουσίασε και έθεσε σε δηµόσια 
διαβούλευση προσφάτως ο αρµόδιος Υπουργός 
Οικονοµίας J. Piechocinski, το πρώτο εργοστάσιο 
παραγωγής ατοµικής ενέργειας αναµένεται να 
λειτουργήσει στο διάστηµα 2027-2029, αντί του 
2025 που προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασµό, 
καθώς η PGE EJ1 κατήγγειλε τη σύµβασή της µε 
τη συµβουλευτική WorleyParsons, που είχε 
αναλάβει την εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών 
και άλλων επιπτώσεων πριν από την επιλογή της 
τοποθεσίας ανέγερσης του σταθµού. Σηµειώνεται 
ότι, µολονότι η πολωνική κυβέρνηση ταλαντεύεται 
αρκετά χρόνια µεταξύ διάφορων συγκεκριµένων 
επιλογών όσον αφορά το πρώτο πολωνικό 
εργοστάσιο παραγωγής ατοµικής ενέργειας, τον 
Σεπτέµβριο του 2014 η µεγαλύτερη εγχώρια 
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επιχείρηση ενέργειας, PGE, υπέγραψε 
προκαταρκτική συµφωνία µε τρεις ακόµα εταιρείες 
για τη συγχρηµατοδότηση του έργου. Οι τέσσερις 
εταιρείες πρόκειται να επιβεβαιώσουν τις προθέσεις 
τους το 2017, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών προγραµµατίζεται για το 2019. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
LOT 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού 
Θησαυροφυλακίου Andrzej Czerwinski (21/9), καλό 
θα ήταν η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του εθνικού 
αεροµεταφορέα LOT να έχει σχεδιαστεί έως τον 
Οκτώβριο τ.έ.. Κατά τον Πολωνό Υπουργό, 
«καλοδεχούµενες» θα ήταν οι προσφορές επενδυτών 
τόσο από τον τοµέα των αεροµεταφορών όσο και 
από τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, ενώ δεν 
αποκλείεται το σενάριο της δηµόσιας εγγραφής. Στο 
πλαίσιο της επιλογής επενδυτή, σηµασία θα έχουν 
παράµετροι όπως οι προτάσεις για τη 
σταθεροποίηση του εµπορικού σήµατος της LOT, η 
δέσµευση για διατήρηση της έδρας της επιχείρησης 
στη Βαρσοβία και η πρόθεση συµβολής στην 
ανάπτυξη του αεροδροµίου Chopin της Βαρσοβίας.  
 
CVC Capital Partners και PKP Energetyka  
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Reuters, το επενδυτικό 
ταµείο CVC Capital Partners σχεδιάζει να επενδύσει 
στην Πολωνία 100 εκ. Ευρώ ακόµη, µετά από την 
πρόσφατη εξαγορά της πολωνικής (κρατικής) PKP 
Energetyka, θυγατρικής της επιχείρησης 
σιδηροδρόµων PKP. Η εξαγορά της PKP Energetyka 
από την CVC ολοκληρώθηκε στις 25/9 τ.έ., έναντι 
335 εκ. Ευρώ. Τώρα, η CVC σχεδιάζει να εξαγοράσει 
άλλη µια πολωνική επιχείρηση, τα στοιχεία της 
οποίας παραµένουν άγνωστα. Επιπλέον, όπως έγινε 
γνωστό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & 
Ανάπτυξης (EBRD) προτίθεται να αγοράσει από τη 
CVC µετοχές της PKP Energetyka αξίας 50 εκ. Ευρώ. 
 
Maersk Line και PKP Cargo 
Η δανική εταιρεία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων 
Maersk Line και η µεγαλύτερη πολωνική εταιρεία 
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών PKP 
Cargo υπέγραψαν συµφωνία συνεργασίας, στο 
πλαίσιο της οποίας η PKP Cargo θα µεταφέρει 
εµπορευµατοκιβώτια απευθείας στους πελάτες της 
Maersk Line (port-to-door service), µε τρένα και 
φορτηγά αυτοκίνητα. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιµη 
και αντιστρόφως.  


