
 1 

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warszawa 
Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 
Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.07.2019 
ΑΠ 2700/12 
 

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας 
Αριθμός 3 (Μάιος  - Ιούνιος 2019) 

 
 

Οικονομικοί Δείκτες 
 Ο ΟΟΣΑ αναβαθμίζει την ανάπτυξη του ΑΕΠ σε 4,2%  

Οικονομία 
 Μη συμμετοχή στην ευρωζώνη 
 Οι μισθοί στην Πολωνία αυξάνονται σημαντικά πιο γρήγορα από τις τιμές 
 Παραγωγή χάλυβα  
 Εξαγωγές υπηρεσιών 
 Διακοπές Πολωνών 
 Απώλεια Ουκρανών εργατών 
 Πρόγραμμα συγκράτησης υδάτων 
 Ηλεκτροκίνηση 
 Είσπραξη ΦΠΑ. 
 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής 

Ενέργεια – Περιβάλλον 
 Υπεράκτια αιολικά πάρκα 
 Συμμετοχή της PGNiG στην εξόρυξη νορβηγικού φυσικού αερίου.  
 Αγορά LNG από τις ΗΠΑ 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 GROUPE PSA παραγωγή φορτηγών  
 Συγχώνευση ORLEN και LOTOS  
 Κυκλοφορία εφημερίδων:  

  
 
 
Ο Προϊστάμενος 
 
Χριστοδουλίδης Νικόλαος 
Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 
 



 2

Οικονομικοί Δείκτες 
 
Ο ΟΟΣΑ αναβαθμίζει την ανάπτυξη του ΑΕΠ σε 
4,2%  
Το 2019 Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναβάθμισε την πρόβλεψη 
οικονομικής ανάπτυξης της Πολωνίας σε 4,2% το 
2019 από 4,0% που αναμενόταν νωρίτερα. Στην 
έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές του Μαΐου, 
ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την 
πρόβλεψη της αύξησης του ΑΕΠ της Πολωνίας για 
το 2020 σε 3,5% από 3,3%. Ο πληθωρισμός 
παρουσιάζεται σε 1,9% το 2019 και 3,0% το 2020. 
Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική ανάπτυξη 
της Πολωνίας πρόκειται να επιβραδυνθεί λόγω της 
επιβράδυνσης της οικονομίας στην Ευρώπη και της 
μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου 
εμπορίου. Ταυτόχρονα, οι συντάκτες της έκθεσης 
σημειώνουν ότι η άνοδος των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων και η μείωση των φόρων θα 
ενισχύσουν την ιδιωτική κατανάλωση, ωστόσο οι 
αυξανόμενοι μισθοί ενδέχεται με τη σειρά τους να 
επιταχύνουν τον ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού. 
Εν τω μεταξύ, μεταξύ των αρνητικών παραγόντων, 
ο ΟΟΣΑ παραθέτει την πιθανή μείωση της εισροής 
ξένων εργαζομένων, η οποία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο 
ΟΟΣΑ συνιστά στην Πολωνία να ενισχύσει τη 
δημοσιονομική της πολιτική, προβλέποντας 
έλλειμμα δημόσιου τομέα ύψους 1,4% του ΑΕΠ το 
2019, 0,6% υψηλότερο από ό, τι αναμενόταν. 
Συνιστά επίσης να ισούται η ηλικία 
συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες. Ο ΟΟΣΑ 
αναμένει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 5,8% 
το 2019 και κατά 5,6% το επόμενο έτος με την 
ιδιωτική κατανάλωση να ανέρχεται στο 4,7% το 
τρέχον έτος και να μειωθεί στο 4,2% το 2020. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι εξαγωγές θα αυξηθούν 
κατά 6,3% το 2019 και 4,9% το 2020 ενώ οι 
εισαγωγές θα αυξηθούν κατά 6,9% το 2019 και 
κατά 6,8% το 2020. 
 
Πολωνική Οικονομία 
 
Μη συμμετοχή στην ευρωζώνη 
 
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (NBP) κ.  Adam 
Glapiński δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει 
αποφασίσει πως η Πολωνία δεν θα εισέλθει στο 
μηχανισμό ERM2 ή στην ευρωζώνη πριν από το 
τέλος του 2022 όσο βρίσκεται επικεφαλής της ΚΤ, 

ανεξάρτητα από ποιος θα κυβερνά στην Πολωνία. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίστη στα πιθανά οφέλη 
της Πολωνίας από την υιοθέτηση του ευρώ είναι 
"εξαιρετικά αφελής". Η είσοδος του μηχανισμού 
ERM2 μόνο "θα ήταν μια πολύ κακή και 
εξαιρετικά επιβλαβής απόφαση" η οποία θα 
απέδιδε "ουσιαστικά κανένα πλεονέκτημα", 
περιορίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της 
εγχώριας νομισματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής, υποστήριξε ο Glapiński. Κατά την 
άποψη του επικεφαλής της NBP, η είσοδος στην 
ευρωζώνη δεν δικαιολογείται από οικονομικούς ή 
πολιτικούς λόγους και θα μπορούσε να 
αποδυναμώσει τη θέση της Πολωνίας παρά να 
την ενισχύσει. «Το ίδιο το νόμισμα επιτρέπει τη 
διεξαγωγή ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής», 
τόνισε ο Glapiński υπογραμμίζοντας ότι είναι «ένα 
τεράστιο πλεονέκτημα» της πολωνικής 
οικονομίας, συμβάλλοντας στην «εξουδετέρωση 
των εξωτερικών οικονομικών κρίσεων». Τόνισε 
επίσης τη σταθερότητα του ζλότυ. 
 
Οι μισθοί στην Πολωνία αυξάνονται σημαντικά 
πιο γρήγορα από τις τιμές 
 
Οι μισθοί στην Πολωνία αυξάνονται σημαντικά 
ταχύτερα από τις τιμές σύμφωνα με έκθεση του 
Υπουργείου Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας. 
Η έκθεση αναφέρει ότι ο μέσος ακαθάριστος 
μηνιαίος μισθός το 2018 αυξήθηκε κατά 300 PLN 
(69,8 ευρώ) σε 4 585 PLN (1 067 ευρώ). "Η μέση 
ακαθάριστη αμοιβή στην Πολωνία αυξήθηκε την 
τελευταία τετραετία κατά περίπου 700 PLN (162,9 
ευρώ), και μόνο το 2018 κατά PLN 300, στο 
επίπεδο των 4,585 PLN", ανέφερε το υπουργείο 
σε ανακοινωθέν. "Αυξήθηκε διαδοχικά με τα 
χρόνια, ωστόσο η πραγματική αύξηση 5,3% 
πέρυσι ήταν σίγουρα η υψηλότερη σε μια 
δεκαετία". Το υπουργείο ανέφερε ότι στον τομέα 
των επιχειρήσεων, η πραγματική αύξηση των 
αποδοχών ήταν ακόμη υψηλότερη από το 5,4% 
(σε ετήσια βάση), φθάνοντας στο επίπεδο των 
4,852,29 PLN (1,129 ευρώ). Το Υπουργείο 
Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας επέστησε 
την προσοχή στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, 
ο ελάχιστος ακαθάριστος μισθός αυξήθηκε επίσης 
δυναμικά. Το 2019 ανέρχεται σε 2.250 PLN (523.7 
ευρώ) και 500 PLN (116.3 ευρώ) υψηλότερα από 
το 2015. "Αυτό σημαίνει αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά την περίοδο αυτή κατά 28 %. Το 
Υπουργείο υπογράμμισε ότι παρά τη σημαντική 
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αύξηση του κατώτατου μισθού, το ποσοστό των 
ατόμων που επιδιώκουν την ελάχιστη αμοιβή 
μεταξύ του συνολικού αριθμού των 
απασχολουμένων στις συμβάσεις εργασίας είναι 
13% και παραμένει στο ίδιο επίπεδο με το 2012. Σε 
σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ , Η Πολωνία ηγήται 
μεταξύ των χωρών της περιοχής με ελάχιστο μισθό 
523 ευρώ. Έξι χώρες έχουν χαμηλότερο κατώτατο 
μισθό: Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Κροατία, 
Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακία. 
 
Παραγωγή χάλυβα  
 
Η ArcelorMittal Poland ανακοίνωσε σχέδια για 
προσωρινή παύση λειτουργίας της μονάδας 
υψικαμίνου και χάλυβα στη μονάδα της Κρακοβίας. 
Ο Geert Verbeeck, διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, δήλωσε ότι το κλείσιμο θα 
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει 
για "μήνες ή τρίμηνα", ανάλογα με την κατάσταση. 
Σύμφωνα με τη Verbeeck, η απόφαση είναι 
αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους των 
δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και της ενέργειας, η 
μείωση της ζήτησης λόγω της εξασθένησης των 
συνθηκών της αγοράς και των αυξημένων 
εισαγωγών χάλυβα από χώρες εκτός της ΕΕ.Ο κ. 
Verbeeck πρόσθεσε ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει 
απολύσεις. Περίπου 1.200 άτομα που 
απασχολούνται στο κυρίως τμήμα της μονάδας της 
Κρακοβίας θα μεταφερθούν στο τμήμα 
επεξεργασίας - το ελασματουργείο ή σε άλλες 
μονάδες της ArcelorMittal με έδρα την Πολωνία. Η 
ArcelorMittal Poland είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός χάλυβα της χώρας με μερίδιο αγοράς 
70% στη συνολική παραγωγική ικανότητα της 
χαλυβουργίας της Πολωνίας. Η εταιρεία διαθέτει 
πέντε έργα χάλυβα: στην Κρακοβία, στην Dąbrowa 
Górnicza, στο Sosnowiec, στο Swiętochlowice και 
στο Chorzów. Η ομάδα περιλαμβάνει επίσης ένα 
εργοστάσιο οπτάνθρακα στο Zdzieszowice, το 
οποίο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οπτάνθρακα 
στην Πολωνία και την Ευρώπη. Η ArcelorMittal 
Poland απασχολεί πάνω από 11.000 άτομα με 
άλλες 3.000 εργασίας για θυγατρικές εταιρείες. Η 
εταιρεία, κατασκευαστής μακρών, επίπεδων, 
ειδικών και ημικατεργασμένων προϊόντων για τους 
τομείς των κατασκευών, των λευκών αγαθών και 
των μεταφορών, έχει μέχρι στιγμής επενδύσει 
περίπου 6,0 δισεκατομμύρια PLN (1,57 
δισεκατομμύρια ευρώ) στην Πολωνία. 
 
 

Εξαγωγές υπηρεσιών 
 
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας 
(NBP), το εισόδημα της Πολωνίας από την 
εξαγωγή υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 14% το 2018, 
δύο φορές πιο γρήγορα από την εξαγωγή αγαθών, 
ανακοίνωσε το Υπουργείο Επιχειρηματικότητας 
και Τεχνολογίας. Το 2015-2018, οι εξαγωγές 
υπηρεσιών της Πολωνίας αυξήθηκαν κατά 45%, 
ενώ οι πωλήσεις αγαθών αυξήθηκαν κατά 25%. Ο 
ρυθμός αύξησης του εισοδήματος της Πολωνίας 
από τις εξαγωγές υπηρεσιών παραμένει 
υψηλότερος από τον μέσο ρυθμό στον κόσμο. 
Αυτό σημαίνει ότι η πολωνική οικονομία ενισχύει 
την παγκόσμια εξαγωγή υπηρεσιών. Το 2018, η 
Πολωνία κατέλαβε την 25η θέση στον κατάλογο 
των παγκόσμιων εξαγωγέων υπηρεσιών, με 
μερίδιο 1,2%, ενώ το 2015 ήταν στην 27η θέση με 
μερίδιο 0,9%, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου (ΠΟΕ). Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών 
των υπηρεσιών στην Πολωνία σημείωσε 
σημαντικό πλεόνασμα, το οποίο το 2018 ανήλθε 
σε 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,2 
δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο από έτος σε 
έτος. Παρά το έλλειμμα του κύκλου εργασιών, 
στον συνολικό κύκλο εργασιών (αγαθά και 
υπηρεσίες) καταγράφηκε πλεόνασμα 17 δις ευρώ 
 
Διακοπές Πολωνών 
 
Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια Πολωνοί 
σκοπεύουν να πάνε διακοπές, φέτος, το 48% από 
αυτούς σκοπεύουν να πάνε στο εξωτερικό, ενώ 
52% πρόκειται να κάνουν διακοπές στη χώρα, 
σύμφωνα με έρευνα της Ipsos. Μεταξύ των πιο 
δημοφιλών προορισμών καλοκαιρινών διακοπών 
στο εξωτερικό είναι η Κροατία και η Ελλάδα (16% 
το καθένα), η Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων 
των Καναρίων Νήσων (14%). Άλλοι προορισμοί-
στόχοι που επιλέγουν οι Πολωνοί για τον 
ελεύθερο χρόνο τους είναι η Βουλγαρία (8%) και η 
Αλβανία (3%). Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από 
20 εκατομμύρια Πολωνοί (65%) σχεδιάζουν να 
πάνε διακοπές εφέτος, αυξημένες κατά 2 εκατ. 
άτομα σε σύγκριση με το 2018. "Περισσότεροι 
από 9 εκατομμύρια άνθρωποι (48%) θα πάνε στο 
εξωτερικό, ενώ 10 εκατομμύρια Πολωνοί 
οργανώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην 
Πολωνία. Η CBOS διενήργησε την έρευνα στις 6-
24 Μαΐου με αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 
ενήλικων Πολωνών. 
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Απώλεια Ουκρανών εργατών 
 
Μετά το άνοιγμα  της γερμανικής αγοράς εργασίας 
από το 2020, το 25% των Ουκρανών στην Πολωνία 
μπορεί να αναχωρήσει για την δυτική γείτονά της, 
σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας της 
Πολωνίας (NBP). Η ανάλυση της τράπεζας δείχνει 
επίσης ότι μεταξύ των ετών 2013 και 2017, η 
εισροή ουκρανικών εργαζομένων συνέβαλε στην 
αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην 
Πολωνία κατά 0,3-0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 
χρόνο. Το άνοιγμα της αγοράς εργασίας στη 
Γερμανία από το 2020 θα μπορούσε να σημαίνει 
αναχώρηση περίπου 20-25% των Ουκρανών κατά 
τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων ετών, εξήγησε ο 
αναλυτής του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης της 
NBP, Jakub Growiec. "Αυτή η εκτίμηση προφανώς 
προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα λόγω της τρέχουσας 
νομοθετικής διαδικασίας στη Γερμανία και της 
αμφισβήτησης της τελικής μορφής των 
κανονισμών", πρόσθεσε ο αναλυτής. Η αναχώρηση 
των Ουκρανών εργαζομένων από την Πολωνία θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση της 
γερμανικής οικονομίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
NBP, ο ετήσιος μέσος όρος των Ουκρανών που 
εργάζονται στην Πολωνία είναι περίπου 800.000. 
"Η έρευνα δείχνει ότι κατά τα έτη 2013-17, η 
μετανάστευση αύξησε την αποτελεσματική 
προσφορά εργασίας κατά περίπου 5% και αυτό 
αύξησε τη συμβολή του παράγοντα εργασίας στην 
αύξηση του ΑΕΠ από 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε 
1,6 έως 2,2 ποσοστιαίες μονάδες δεν συμβαίνει το 
γεγονός ότι η συνολική προσφορά εργασίας 
αυξήθηκε μόνο λόγω των Ουκρανών. Εξάλλου, 
υπήρξε ταυτόχρονα μείωση της ανεργίας και 
αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
Πολωνών. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 
0.3-0.9 % οφειλόταν αποκλειστικά στην εισροή 
εργαζομένων από την Ουκρανία. 
 
Πρόγραμμα συγκράτησης υδάτων 
 
Ένα πρόγραμμα για την αύξηση της αποθήκευσης 
του νερού, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί το 
2021-2027, θα κοστίσει στην Πολωνία 14 δισ. PLN 
(3,3 δισ. Ευρώ), ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας  
και Εσωτερικής Ναυσιπλοϊας κ. Marek Grobarczyk. 
Ο κ.Grobarczyk εξήγησε ότι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα η Πολωνία έχει διατηρήσει και 
αποθηκεύσει περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα νερού, που είναι περίπου 6,5% του 
όγκου της μέσης ετήσιας απορροής ποταμών. Αυτό 

δεν θεωρείται αρκετό, για παράδειγμα, για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας , 
σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε οκτώ χρόνια αυτό 
το ποσοστό διατήρησης θα αυξηθεί κατά 
περισσότερο από το μισό και το 15% του νερού θα 
διατηρηθεί. Ο υπουργός επεσήμανε ότι η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να εφαρμόσει πρόγραμμα 
διατήρησης του νερού με νομοσχέδιο που θα 
ψηφιστεί τον Ιούλιο. Ο κ. Grobarczyk σημείωσε 
επίσης ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 94 μικρές 
και μεγάλες επενδύσεις, όπως την κατασκευή των 
νέων δεξαμενών. Μια τέτοια επένδυση είναι η 
δεξαμενή Katy-Myscowa στην επαρχία 
Podkarpackie στη νότια Πολωνία, το κόστος της 
οποίας εκτιμάται σε 1 δισ. PLN (234 εκατ. Ευρώ). 
 
Ηλεκτροκίνηση 
 
Υπάρχουν σχεδόν 5.900 ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
που ταξινομούνται στην Πολωνία, με τον αριθμό 
τους να αυξάνεται κατά 100% ετησίως κατά τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2019, σύμφωνα με τον 
νεο-ιδρυθέντα Μετρητή Ηλεκτροκίνησης. Ο 
μετρητής έχει δημιουργηθεί από την Πολωνική 
Ένωση Εναλλακτικών Καυσίμων (PSPA) και την 
Πολωνική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (PZPM). 
Τον Ιανουάριο-Μάιο του 2018, ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ηλεκτρικών οχημάτων ανήλθε σε 
815, ενώ μετά τους πέντε πρώτους μήνες του 
2019 ανήλθε σε 1.633. Από τα 5.889 αυτοκίνητα, 
3.723 ήταν πλήρως ηλεκτρικά (ηλεκτρικά οχήματα 
μπαταρίας ή BEV), ενώ τα υπόλοιπα οχήματα ήταν 
υβριδικά (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, ή 
PHEVs). Στα τέλη Μαΐου του 2019, υπήρχαν 314 
ηλεκτρικά οχήματα φορτηγά, 198 ηλεκτρικά 
λεωφορεία και 4.139 ηλεκτρικά σκούτερ και 
μοτοσικλέτες. Επίσης, στα τέλη Μαΐου, η Πολωνία 
είχε 694 σταθμούς φόρτισης που προσφέρουν 
1.259 σημεία φόρτισης. 
 
Είσπραξη ΦΠΑ 
 
Χάρη στο σύστημα είσπραξης ΦΠΑ της Πολωνίας 
τα έσοδα του φετινού ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσουν 
τα 180 δισεκατομμύρια PLN (42,2 δις ευρώ) το 
2019, δήλωσε ο πρωθυπουργός Mateusz 
Morawiecki. Ο κ. Morawiecki δήλωσε σε 
συνέντευξη Τύπου ότι τα φετινά έσοδα από τον 
ΦΠΑ ενδέχεται να αυξηθούν κατά 45% από τα 123 
δισεκατομμύρια PLN (28,8 δις ευρώ) του 2015. 
Κατά τη γνώμη του, αυτό δείχνει σαφώς την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών που 
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ακολουθεί το πολωνικό κυβερνών κόμμα Νόμος και 
Δικαιοσύνη (PiS) το οποίο έχει  διαθέσει αυτά τα 
κονδύλια για κοινωνικούς σκοπούς και ανάπτυξη. Ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Γενικός Εισαγγελέας 
Zbigniew Ziobro σημείωσαν ότι το PiS εισήγαγε μια 
ρήτρα εκτεταμένης δήμευσης κατά των 
φοροφυγάδων. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις για την 
φοροδιαφυγή από τον ΦΠΑ έχουν επίσης αυθηθεί 
και υπενθύμισε ότι νωρίτερα αυτά τα εγκλήματα 
επέφεραν ποινή πέντε ετών φυλάκισης, ενώ 
σήμερα η ποινή ανέρχεται στα 25 χρόνια. Ο Ziobro 
σημείωσε ότι αυτό μεταφράζεται σε αύξηση του 
εισοδήματος στο κράτος. 
 
Εξαγωγές σκαφών αναψυχής 
 
Η Πολωνία θεωρείται ηγέτης της ΕΕ στις εξαγωγές 
σκαφών αναψυχής (yacht) σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη του Πολωνικού Οικονομικού Ινστιτούτου 
(PIE). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, της 
στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ, οι εξαγωγές 
πολωνικών σκαφών αντιστοιχούσαν στο 60% των 
συνολικών εξαγωγών γιοτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 2018, ενώ το 2014-2018 οι εξαγωγές 
διπλασιάστηκαν (από 184 εκατ. Ευρώ σε 395 εκατ. 
Ευρώ). Για λόγους σύγκρισης, οι εξαγωγές της 
Φινλανδίας ανήλθαν σε 60 εκατ. Ευρώ, το 9,1% των 
εξαγωγών της ΕΕ, ενώ η Ιταλία ανήλθε σε 36,7 εκατ. 
Ευρώ, ποσοστό 5,6% των εξαγωγών γιοτ της ΕΕ. Τα 
πολωνικά ναυπηγεία γιοτ είναι από τα πιο 
σύγχρονα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Πολωνικό 
Επιμελητήριο Θαλάσσιας Βιομηχανίας και 
Θαλάσσιων Αθλημάτων (POLBOAT), 
κατασκευάζουν περίπου 22.000 μονάδες το χρόνο. 
Λόγω της υψηλής τιμής των σκαφών, από αρκετές 
χιλιάδες ευρώ έως αρκετά εκατομμύρια ευρώ, η 
ζήτηση εξακολουθεί να είναι χαμηλή στην 
Πολωνία, επομένως το 95% της παραγωγής 
προορίζεται για εξαγωγή, σύμφωνα με τη μελέτη. 
Οι κύριοι αγοραστές των σκαφών της Πολωνίας 
είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δυτική Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Γαλλίας 
και της Γερμανίας, καθώς και η Ρωσία και η Μέση 
Ανατολή, δήλωσε η PIE. Η μελέτη του ινστιτούτου 
δείχνει ότι τα πολωνικά γιοτ αγοράζονται επίσης 
από πελάτες της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της 
Κίνας. Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι η Πολωνία 
είναι πρωτοπόρος στη νέα τεχνολογία που 
εφαρμόζεται στη βιομηχανία γιοτ, παρουσιάζοντας 
πρακτικές λύσεις στον τομέα του σχεδιασμού 
καθώς και στην ποιότητα του φινιρίσματος.  
 

 
Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
Υπεράκτια αιολικά πάρκα 
 
Από τις εργασίες του Baltic Energy Industry Forum 
στη Βαρσοβία προκύπτει πως οι επενδυτές για 
υπεράκτια αιολικά πάρκα αναμένουν ένα 
σταθερό νομικό περιβάλλον στην Πολωνία. "Η 
Πολωνία έχει τις προϋποθέσεις να είναι ένας 
υπεράκτιος κόμβος", δήλωσε ο Michał Jerzy 
Kołodziejczyk της νορβηγικής πολυεθνικής 
εταιρείας ενέργειας Equinor. "Έχει σπουδαίες 
περιβαλλοντικές συνθήκες , υπάρχουν πολλά 
έργα,, Επιπλέον, η Πολωνία έχει δυνατότητα να 
συμπεριλάβει ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα. 
Υπολείπεται σε σταθερό κανονιστικό περιβάλλον 
και σε διαφανή διαδικασία για απόκτηση αδειών 
». Η Equinor σκοπεύει να πραγματοποιήσει 
υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας στη Βαλτική 
Θάλασσα μαζί με την πολωνική ενεργειακή ομάδα 
Polenergia με προγραμματισμένη παραγωγή 2,5-3 
GW. Η Equinor ανακοίνωσε ότι το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα για τα έργα προβλέπει ότι το 
2022 θα είναι δυνατή η λήψη των τελικών 
οικοδομικών αδειών και των επενδυτικών 
αποφάσεων και η πρώτη ηλεκτρική ενέργεια θα 
παραχθεί το 2024/25, με την υπόθεση ότι οι 
κανονισμοί που θα διέπουν τις υπεράκτιες 
περιοχές στην Πολωνία θα ισχύσουν στο πρώτο το 
ήμισυ του 2020. 
Η εταιρεία  Innogy Renewables UK εξέφρασε 
επίσης ενδιαφέρον για την πολωνική αιολική 
αγορά αιολικής ενέργειας. Ο Fernando Echeverria-
Valda, διευθυντής από την, δήλωσε ότι η εταιρεία 
θεωρεί την πολωνική αγορά ελκυστική και 
αναζητεί ευκαιρίες εδώ μέσω κοινοπραξιών. Ο 
υφυπουργός Ενέργειας Grzegorz Tobiszowski 
δήλωσε ότι το υπουργείο εργάζεται για τις 
διατάξεις του νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη 
της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Κατά την 
άποψή του, θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν 
όλα τα ζητήματα σε έναν ενιαίο υπεράκτιο νόμο, 
αντί να συντάσσονται κανονισμοί σε πολλούς 
διαφορετικούς νόμους. Είπε ότι ένα σχέδιο νόμου 
θα φτάσει στο κοινοβούλιο είτε κατά τη διάρκεια 
αυτής της θητείας είτε θα είναι μια έτοιμη λύση 
για την επόμενη διοίκηση. Το σχέδιο κρατικής 
ενεργειακής πολιτικής μέχρι το 2040 προϋποθέτει 
ότι το πρώτο αιολικό πάρκο στη Βαλτική θα 
λειτουργήσει μετά το 2025. Το 2030, σύμφωνα με 
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τις προβλέψεις, θα εγκατασταθούν 4.6GW και το 
2040 10.3GW. 
 
Συμμετοχή της PGNiG στην εξόρυξη νορβηγικού 
φυσικού αερίου 
 
Η PGNiG Upstream Norway, που ανήκει στην 
κρατική εταιρεία PGNiG, αγόρασε μερίδιο 22,2% 
στις άδειες στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα σε τιμή 
που δεν έχει ανακοινωθεί, σύμφωνα με δήλωση 
της εταιρείας. Η ετήσια παραγωγή φυσικού αερίου 
στο τμήμα που αναλογεί στην PGNiG Upstream 
Norway αναμένεται να φθάσει τα 0,25 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μόλις η παραγωγή 
ξεκινήσει το 2025, σύμφωνα με τη δήλωση. Η 
PGNiG αγόρασε τις άδειες χρήσης στο πεδίο King 
Lear από την Total E & P Norge. Το υπόλοιπο 77,8% 
ανήκει στην Aker BP, η οποία είναι ο φορέας 
εκμετάλλευσης του πεδίου, ανέφερε η PGNiG. Ο 
τομέας έχει τεκμηριωμένους ανακτήσιμους πόρους 
9,2 δισεκατομμυρίων κυβικών εκατοστών φυσικού 
αερίου και 6,5 εκατομμύρια εκατοστά πετρελαίου, 
ανέφερε η PGNiG επικαλούμενη τα δεδομένα της 
Νορβηγικής Διεύθυνσης Πετρελαίου. Το αέριο που 
θα εξορυχθεί στο πεδίο θα μεταφερθεί στην 
Πολωνία μέσω του υπό κατασκευή αγωγού Baltic 
Pipe. 
 
Αγορά LNG από τις ΗΠΑ 
 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, στα 
μέσα Ιουνίου, ο Πολωνός Πρόεδρος Andrzej Duda 
συναντήθηκε με εκπροσώπους αμερικανικών 
εταιρειών ενέργειας στο Χιούστον του Τέξας. Στη 
συνέχεια επισκέφθηκε τον σταθμό υγροποίησης 
φυσικού αερίου Sabine Pass, και  συνάντησε τον 
υπουργό Ενέργειας Rick Perry. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των: Westinghouse, 
Bechtel Oil, World Fuel Services, Excelerate Energy, 
Tellurian, Sempra LNG, Cheniere, GE, Venture 
Global, Quantum Energy και GHP . Το πολωνικό 
μονοπώλιο  φυσικού αερίου PGNiG ανακοίνωσε ότι 
θα αγοράσει επιπλέον υγροποιημένο φυσικό αέριο 
(LNG) από τις ΗΠΑ. Η πολωνική εταιρεία έχει 
συνάψει συμβόλαιο για αγορά 1.5 εκατομμύριων 
τόνων LNG ετησίως για  20 χρόνια από την Venture 
Global από τον υπό κατασκευή τερματικό σταθμό 
LNG της Plaquemines. 
 
 
 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
 GROUPE PSA παραγωγή φορτηγών  
 
Το εργοστάσιο της Opel στο Gliwice της Νότιας 
Πολωνίας, το οποίο ανήκει στον γαλλικό όμιλο 
Groupe PSA, τον δεύτερο μεγαλύτερο 
κατασκευαστή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, θα 
ξεκινήσει την παραγωγή μεγάλων van/ φορτηγών 
στο τέλος του 2021. Aναμένεται να παραχθούν 
100.000 οχήματα ετησίως. Θα είναι μεγάλα van 
τύπου Peugeot Boxer ή Citroen Jumper, είτε νέας 
γενιάς είτε εντελώς νέα μοντέλα. Το εργοστάσιο 
του Gliwice θα επεκταθεί φέτος καθώς θα 
κατασκευαστούν επιπλέον αίθουσες παραγωγής, 
καθώς και ένα νέο κατάστημα βαφής. Ο όμιλος 
PSA δεν δηλώνει στοιχεία σχετικά με την αξία των 
επενδύσεων, αλλά μπορεί να εκτιμηθεί ότι οι 
επενδύσεις για την προσαρμογή του εργοστασίου 
Gliwice στις νέες παραγωγικές ικανότητες μπορεί 
να φθάσουν τα 200-250 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Συγχώνευση ORLEN και LOTOS  
 
Ο διευθυντής της πολωνικής εταιρείας καυσίμων 
PKN Orlen, σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για 
συγχώνευση με τον πολωνική Lotos δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Daniel 
Obajtek. Η PKN Orlen ελπίζει να εξασφαλίσει την 
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα 
μέσα του 2019 για να αγοράσει το πρώτο 33% του 
κρατικού μεριδίου μέχρι το τέλος του τρίτου 
τριμήνου του 2019. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
συγχώνευση θα επιτρέψει στην ενοποιημένη 
εταιρεία να γίνει μεσαίου μεγέθους παίκτης στην 
παγκόσμια αγορά και επίσης θα μειώσει το 
λειτουργικό κόστος, γεγονός που μπορεί να έχει 
θετικό αντίκτυπο στην τιμή των καυσίμων. 
 
 
Κυκλοφορία εφημερίδων 
 
Η  tabloid εφημερίδα FAKT  διατηρεί τη θέση της 
πλέον αναγνωσμένης ημερήσιας εφημερίδας στην 
Πολωνία το Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με 
μελέτη της Ένωσης Παρακολούθησης Διανομής 
Τύπου . Το Fakt, που εκδίδεται από τον Axel 
Springer Polska, πώλησε 223.000 αντίτυπα τον 
Ιανουάριο. Πρόκειται για πτώση 12,62% σε ετήσια 
βάση και 2,31% σε μηνιαία βάση. Ένα άλλο 
tabloid, το Super Express, ήταν το δεύτερο με 
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πωλήσεις 118.500 αντίτυπα, μειωμένο κατά 7,84% 
ετησίως και κατά 1,41% σε μηνιαία βάση. Οι 
μηνιαίες πωλήσεις της εφημερίδας Gazeta 
Wyborcza, που δημοσιεύεται από την Agora, 
ανήλθαν σε 101.800 αντίτυπα, μειωμένα κατά 
9,52% ετησίως και κατά 1,92% σε μηνιαία βάση. Οι 
πωλήσεις της εφημερίδας Rzeczpospolita 
μειώθηκαν κατά 9,23% σε ετήσια βάση και 
αυξήθηκαν κατά 1,36% σε μηνιαία βάση σε 41.800 
αντίτυπα. Η Rzeczpospolita δημοσιεύεται από τη 
Gremi Media. Η Dziennik Gazeta Prawna, που 
κυκλοφόρησε από την Infor, πώλησε 37.000 
αντίτυπα τον Μάρτιο, σημειώνοντας μείωση 13,3% 
ετησίως και μειωμένη κατά 4,54% σε μηνιαία βάση. 
Οι συνολικές πωλήσεις πολωνικών εφημερίδων το 
Μάρτιο του 2019 μειώθηκαν κατά 10,34% σε 
ετήσια βάση και κατά 1,51% σε μηνιαία βάση σε 
595.000 αντίτυπα. 
 


