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1. Οικονομικά Στοιχεία - Δείκτες 
 
Δημόσιο Χρέος 
Σύμφωνα με την Eurostat, βάσει υπολογισμών με τη 
μεθοδολογία ESA95, το Δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε 
στο 49,5% του ΑΕΠ (819 δισ. Ζλότυ) στο τέλος του α΄ 
τριμήνου τ.έ., έναντι 57,1% στο τέλος του 2013. Η 
μείωση κατέστη δυνατή χάρις στην πρόσφατη 
μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών ταμείων, στο 
πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν στο Δημόσιο 
περιουσιακά στοιχεία αξίας 150 δισ. Ζλότυ. 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Σύμφωνα με την EUROSTAT, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,2% τον Μάιο τ.έ., σε σχέση 
με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, μειώθηκε όμως κατά 
1,6% σε σχέση με τον Απρίλιο τ.έ.. Σύμφωνα με την 
πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο 
τ.έ., σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, 
μειώθηκε όμως κατά 0,1% σε σχέση με τον Μάιο τ.έ.. 
Για τον Ιούλιο τ.έ. αναλυτές του εδώ Υπουργείου 
Οικονομίας αναμένουν αύξηση κατά 2% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. 
 
Κατώτατος μισθός 
Μετά από την αποτυχία των εκπροσώπων των 
εργοδοτών και των εργαζομένων να καταλήξουν σε 
σχετική συμφωνία, η Κυβέρνηση προχώρησε (14/7) 
στον ορισμό του κατώτατου μισθού για το 2015 στα 
1.750 Ζλότυ (~423 Ευρώ), έναντι 1.680 Ζλότυ (405 
Ευρώ) το 2014. Προ της αποχώρησής τους από τις 
συνομιλίες, τα συνδικάτα είχαν προτείνει κατώτατο 
μισθό 1.797 Ευρώ για το 2015 (434 Ευρώ). 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Μαΐου τ.έ. 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής 
Τραπέζης, η αξία του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 280 εκ. Ευρώ τον 
Μάιο τ.έ., έναντι πλεονάσματος 941 εκ. Ευρώ τον 
Απρίλιο τ.έ.. Πλεονασματικά ήσαν το εμπορικό 
ισοζύγιο (175 εκ.), το ισοζύγιο τρεχουσών 
μεταβιβάσεων (1 δισ.) και το ισοζύγιο υπηρεσιών (464 
εκ.), ενώ ελλειμματικό ήταν το ισοζύγιο εισοδημάτων (-
1,36 δισ.). Η αξία των μεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε 
κατά 11,3%, ανερχόμενη στα 13,64 δισ., των δε 
εισαγωγών κατά 9,9%, ανερχόμενη στα 13,47 δισ. 
Ευρώ. Θετικό ήταν το ισοζύγιο ΑΞΕ (1,23 δισ.). 
 
Πληθωρισμός Ιουνίου τ.έ. 
Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) 
και την EUROSTAT, οι τιμές των καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον 
Ιούνιο τ.έ. σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013 και 
παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον Μάιο τ.έ.. 
 
 

Ανεργία 
Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, τον 
Ιούνιο τ.έ. το μεν ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 
12% από 12,5% τον Μάιο τ.έ., οι δε εγγεγραμμένοι 
άνεργοι ήσαν 1.912.600. 
 
2. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Τραπεζικός τομέας 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τραπέζης, 
σε συνέχεια της ολοκλήρωσης ασκήσεων 
προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress tests) 
στις πολωνικές τράπεζες, η κατάσταση του 
εγχώριου τραπεζικού συστήματος παραμένει 
«καλή» και «σταθερή» και το σύστημα δείχνει ικανό 
να αντέξει σε ενδεχόμενη επιδείνωση του 
οικονομικού περιβάλλοντος και σε ενδεχόμενες 
αναταράξεις στην αγορά. Μάλιστα, η Τράπεζα 
παρατηρεί στη σχετική έκθεσή της ότι κατά το 
τελευταίο εξάμηνο βελτιώθηκε η ικανότητα 
ανταπόκρισης των τραπεζών ακόμη και σε 
ενδεχόμενες αναπάντεχες και σοβαρές κρίσεις 
ρευστότητας, το ενδεχόμενο εκδήλωσης των οποίων 
είχε συμπεριληφθεί στο σενάριο των stress tests. 
 
Αμοιβές 
Σύμφωνα με σχετική μελέτη της συμβουλευτικής 
εταιρείας “Sedlak & Sedlak”, που ειδικεύεται σε 
θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το 2013 
οι εργαζόμενοι του τομέα πληροφορικής (IT) ήσαν οι 
καλύτερα αμειβόμενοι (μ.ό.) στην Πολωνία. Το μέσο 
μεικτό μηνιαίο εισόδημα των εργαζομένων του 
κλάδου της πληροφορικής ήταν της τάξης των 6.000 
Ζλότυ (~1.450 Ευρώ). Το μέσο μεικτό μηνιαίο 
εισόδημα των εργαζομένων του κλάδου των 
τηλεπικοινωνιών ήταν 5.600 Ζλότυ., εκείνων του 
κλάδου των υπηρεσιών υγείας 3.170 Ζλότυ, ενώ 
εκείνων του ευρύτερου τομέα των τεχνών ήταν της 
τάξης των 3.000 Ζλότυ. 
 
Κατανάλωση κατά κεφαλή 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Rzeczpospolita, που επικαλείται στοιχεία της 
EUROSTAT για το 2013, η πολωνική κατανάλωση 
κατά κεφαλήν αντιστοιχεί στο 75% του μ.ό. της ΕΕ. 
Τα τρόφιμα απορροφούν το 25% των δαπανών ενός 
πολωνικού νοικοκυριού, έναντι 15% στις 
πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπεία της 
αυξητικής τάσης στο σκέλος της κατανάλωσης, οι 
αποταμιεύσεις παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, σε 
σύγκριση με τα κ-μ της Δ. Ευρώπης. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα των επιχειρήσεων 
του χρηματοοικονομικού τομέα KPF (Konferencja 
Przedsiębiorstw Finansowych), μόνο ένα στα επτά 
πολωνικά νοικοκυριά έχει τη δυνατότητα να 
αποταμιεύει. 
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Καταναλωτική πίστη 
Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας 
PwC, η Πολωνία καταλαμβάνει την 6η θέση στην ΕΕ 
όσον αφορά στη μέση αναλογία καταναλωτικής πίστης 
– ΑΕΠ, με την αναλογία αυτή να ανέρχεται στο 8,1%, 
έναντι 17,8% στην Κύπρο, 15,3% στην Ελλάδα και 
περίπου 2% σε Λετονία, Βέλγιο και Λιθουανία. 
Πάντως, όσον αφορά στην ονομαστική αξία των 
χορηγηθέντων δανείων κατά κεφαλή, η Πολωνία 
καταλαμβάνει τη 18η θέση στην ΕΕ, με μέση αξία 
δανείου ανά άτομο 817 Ευρώ. Η εγχώρια αγορά 
καταναλωτικής πίστης αναπτυσσόταν γρήγορα μέχρι 
το τέλος του 2009, όταν η μέση αναλογία 
καταναλωτικής πίστης – ΑΕΠ ανήλθε στο 10%. Το 
2010 σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
(8%), ενώ τα επόμενα χρόνια η ανωτέρω αναλογία 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 7,5%. [Πηγή: 
Εφημερίδα Rzeczpospolita] 
 
Εκπτώσεις 
Έμποροι και αναλυτές της εδώ αγοράς παρατηρούν ότι 
ο χρόνος έναρξης των εποχικών εκπτώσεων μετατίθεται 
όλο και νωρίτερα, χωρίς, όμως, να επιτυγχάνεται η 
συγκέντρωση καταναλωτικού ενδιαφέροντος εφάμιλλου 
εκείνου που επιτυγχάνεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Andrzej Falinski, Γεν. Δ/ντή 
της Πολωνικής Οργάνωσης Εμπορίου και Διανομής 
(POHiD), στην περίοδο των εκπτώσεων δημιουργείται 
το 4-5% του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων που 
πραγματοποιούν εποχικές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τον 
Marek Zybert, επικεφαλής οικονομολόγο της 
χρηματιστηριακής TMS Brokers, οι πλέον 
αποτελεσματικές είναι οι εκπτώσεις των καταστημάτων 
ένδυσης/υπόδησης, ενώ σύμφωνα με την Katarzyna 
Borowiak, Δ/ντρια marketing εμπορικού κέντρου στο 
Gorzow Wielkopolski της Δ. Πολωνίας, η περίοδος των 
εκπτώσεων αρχίζει πλέον έως και έναν μήνα νωρίτερα 
σε σχέση με το παρελθόν (μέσα ή τέλη Ιουνίου αντί των 
μέσων Ιουλίου εκάστου έτους).  
 
Cloud computing 
Σύμφωνα με σχετική μελέτη της εταιρείας ερευνών 
αγοράς PMR με τίτλο “The cloud computing market in 
Poland 2014 Development forecasts for the years 2014-
2018”, οι προοπτικές της εγχώριας αγοράς cloud 
computing είναι θετικές, ιδιαίτερα κατά τα έτη 2014 και 
2015 και ιδίως στο σκέλος SaaS (Software as a 
Service), αν και ευνοϊκές διαγράφονται οι προοπτικές 
και για τα μοντέλα IaaS (Infrastructure as a Service) και 
PaaS (Platform as a Service). Κινητήρια δύναμη της 
αγοράς εκτιμάται ότι παραμένει η επιθυμία των 
επιχειρήσεων να εξοικονομήσουν πόρους. Άλλοι 
σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της αγοράς 
είναι η ταχεία διάδοση του mobile internet και των 
εφαρμογών που σχετίζονται με αυτό (mobile apps). 
Κατά τους συντάκτες της μελέτης, η σημασία των 
παραγόντων «ασφάλεια» και «νομοθετικό πλαίσιο» για 

την εξέλιξη της αγοράς έχει υποχωρήσει αισθητά 
κατά το τ.έ.. 
 
ΑΞΕ 
Σε δηλώσεις του, που δημοσιεύθηκαν από το 
Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων PAP, ο επικεφαλής 
του πολωνικού οργανισμού προσέλκυσης 
επενδύσεων PAIiIZ, κ. S. Majman, επισημαίνει ότι 
«η Πολωνία έπαυσε να είναι μια χώρα που 
προσελκύει ξένες επενδύσεις χάρις στο χαμηλό 
κόστος εργασίας» και ότι πλέον πραγματοποιούνται 
σημαντικές επενδύσεις σε τομείς υψηλής 
εξειδίκευσης. Κατά τον κ. Majman, οι φετινές 
επιδόσεις ως προς την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων θα είναι εξαιρετικές, καθώς η αξία των 
επενδύσεων που εισέρρευσαν στο α΄ πεντάμηνο τ.έ. 
(€ 1,54 δισ.) υπερέβη τη συνολική αξία των 
επενδύσεων ολόκληρου του 2013. Πέρυσι, ο PAIiIZ 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαχείριση 53 φακέλων, 
που αντιστοιχούσαν σε επενδύσεις αξίας 902,5 εκ. 
Ευρώ. Πέραν αυτών, ο κ. Majman επεσήμανε στις 
δηλώσεις του ότι η UNCTAD κατατάσσει την 
Πολωνία 5η πανευρωπαϊκά και 14η διεθνώς όσον 
αφορά στην ελκυστικότητα του επενδυτικού 
προορισμού. Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
πολιτική σταθερότητα αποτελούν τα θεμέλια αυτής 
της θετικής εικόνας, η οποία συμπληρώνεται από 
την πρόοδο στους τομείς του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, της εκπαίδευσης του προσωπικού και 
της εργασιακής κουλτούρας, η οποία είναι πλέον 
εφάμιλλη της βορειοευρωπαϊκής. Μεγάλο μέρος 
(>50%) των ξένων επενδύσεων που εισέρρευσαν 
πέρυσι κατευθύνθηκε στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (στον οποίον 
απασχολούνται περισσότεροι από 130.000 
εργαζόμενοι) και σε ερευνητικά κέντρα. Βεβαίως, 
σύμφωνα με τον κ. Majman, η Πολωνία επιθυμεί να 
πρωταγωνιστήσει και στην βιομηχανική παραγωγή. 
Υψηλού επιπέδου θεωρούνται οι επιδόσεις της εδώ 
βιομηχανίας παραγωγής εξαρτημάτων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική 
βιομηχανία, ενώ σοβαρές προσπάθειες 
καταβάλλονται για την αναβάθμιση της βιομηχανίας 
επεξεργασίας τροφίμων. 
Παράλληλα, αισιόδοξα μηνύματα φθάνουν στη 
χώρα όσον αφορά στις πολωνικές επενδύσεις στο 
εξωτερικό. Η αξία των τελευταίων έχει 
πενταπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η 
πλειονότητα των πολωνικών επενδύσεων έχει 
πραγματοποιηθεί σε κοντινές χώρες (Γερμανία, 
Τσεχία, Γαλλία), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν αξιοσημείωτες επενδύσεις και στην Ασία 
ή στην Αφρική. Οι επενδύσεις στην αλλοδαπή 
προήλθαν από πολωνικές εταιρείες που 
αισθάνθηκαν ότι η εγχώρια αγορά δεν 
ανταποκρινόταν πλέον στις υψηλές βλέψεις τους και 
συγχρόνως έφτασαν σε εκείνο το σημείο ωρίμανσης 
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που διευκόλυνε τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους. 
Καθώς μάλιστα αυτή η πενταετία αποτελεί περίοδο 
δυναμικής εκκίνησης, ο PAIiIZ εκτιμά ότι σε περίπου 
δέκα έτη από σήμερα η Πολωνία θα συγκαταλέγεται 
μεταξύ των βασικών επενδυτών διεθνώς. 
 
Προώθηση εξαγωγών 
Η Υφυπουργός Οικονομίας κα Ilona Antoniszyn-Klik 
δήλωσε – στο πλαίσιο συνέντευξής της στην εφημερίδα 
Puls Biznesu – ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη 
για τη διεύρυνση του «πελατολογίου» των πολωνικών 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το σχετικό 
δημοσίευμα, καθώς οι πολωνικές εξαγωγές προς 
Ρωσία και Ουκρανία έχουν μειωθεί κατά 25% από την 
αρχή του τ.έ., το Υπουργείο Οικονομίας έχει εντοπίσει 
11 αγορές στις οποίες θα δοθεί έμφαση κατά την 
υλοποίηση εκστρατείας προώθησης των πολωνικών 
εξαγωγών με την ονομασία ‘Made in Poland’. Πρόκειται 
για τις αγορές του Αζερμπαϊτζάν, της Ινδίας, της 
Ινδονησίας, της Μογγολίας, της Μαλαισίας, του 
Τουρκμενιστάν, του Βιετνάμ, της Κροατίας, της 
Σερβίας, της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης και της ΠΓΔΜ. 
Στις έντεκα χώρες θα πραγματοποιηθούν – μεταξύ 
άλλων δράσεων – επιχειρηματικές αποστολές, οι 
οποίες θα συνδυαστούν με τη διοργάνωση συνεδρίων 
σε τομείς ενδιαφέροντος της πολωνικής πλευράς. 
 
Δαπάνες Ε&Α 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας-
δημοσκόπησης της Deloitte, το 47% των πολωνικών 
επιχειρήσεων σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 
αυξημένες δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη την 
επόμενη διετία και το 60% σχεδιάζει να 
πραγματοποιήσει αυξημένες δαπάνες για τον ίδιο 
σκοπό την επόμενη πενταετία, παρά την απουσία 
φορολογικών κινήτρων και τον πολύπλοκο χαρακτήρα 
των διαδικασιών επιχορήγησης τέτοιου είδους 
δραστηριοτήτων. Το 76% των επιχειρήσεων συναρτά 
την πρόθεση για αυξημένες επενδύσεις στον τομέα 
Ε&Α με την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων. 
Σύμφωνα με την Deloitte, η ίδια τάση αύξησης των 
επιχειρηματικών δαπανών R&D παρατηρείται και σε 
άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Πολωνία, η 
τάση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη εισροή 8 δισ. 
Ευρώ με τη μορφή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για 
την Ε&Α στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Η έρευνα της Deloitte διεξήχθη στο διάστημα 21/3-
21/5 τ.έ. σε δείγμα 330 επιχειρήσεων από τη 
Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη 
Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβακία και την Ουγγαρία. 
 
Πολωνοί εκατομμυριούχοι 
Ο αριθμός των Πολωνών με εισοδήματα άνω του ενός 
εκατομμυρίου Ζλότυ (~240.000 Ευρώ) αυξήθηκε κατά 
9% το 2013, φτάνοντας τους 14.700, δηλ. 1.200 
περισσότερους από το 2012. Από αυτούς, 2.500 είναι 

κάτοικοι Βαρσοβίας, στην περιφέρεια της οποίας 
(Mazowieckie) συναντώνται 75 εκατομμυριούχοι 
ανά 100.000 κατοίκους. Στην περιφέρεια 
Malopolska, με πρωτεύουσα την Κρακοβία, 
συναντώνται 42 εκατομμυριούχοι ανά 100.000 
κατοίκους, ενώ στη ΝΑ περιφέρεια του Lublin 19 
εκατομμυριούχοι ανά 100.000 κατοίκους. [Πηγή: 
Εφημερίδα Rzeczpospolita] 
 
Βιομηχανία εξαρτημάτων αυτοκινήτων 
Η πολωνική βιομηχανία παραγωγής εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων φαίνεται ότι γνωρίζει άνθιση, καθώς 
τον Μάρτιο τ.έ. η αξία των εξαγωγών των 
συγκεκριμένων προϊόντων ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο, ανερχόμενη στα 702,47 εκ. Ευρώ 
(+13,37%). Στις εξαγωγές της 
αυτοκινητοβιομηχανίας αντιστοιχεί το 12% του 
συνόλου των πολωνικών εξαγωγών, ενώ ο ίδιος 
τομέας απασχολεί το 9% του βιομηχανικού 
εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι εγχώριες 
εταιρείες του κλάδου προμηθεύουν με εξαρτήματα 
βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων που 
διατηρούν εργοστάσια στην Πολωνία, όπως η Fiat, 
η Opel και η Volkswagen. Την ανοδική τάση των 
εξαγωγών ακολουθούν οι επενδύσεις. Η Nexteer, 
που προμηθεύει την BMW, πρόκειται να επενδύσει 
(335 εκ. Ζλότυ) στην κατασκευή εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικών συστημάτων διεύθυνσης 
στο Tychy, ενώ η ιαπωνική Nifco θα δημιουργήσει 
(2015) στη Świdnica εργοστάσιο παραγωγής 
συστημάτων εξαερισμού για τα οχήματα των  
Porsche και Volkswagen. [Πηγή: Εφημερίδα Gazeta 
Wyborcza] 
 
Επενδυτικά κίνητρα 
Η Κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο πρόγραμμα 
στήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων για τα έτη 
2011-2020 καθώς και στο πλαίσιο παροχής 
βοήθειας σε προβληματικές επιχειρήσεις. 
Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα στήριξης των 
επενδύσεων, μέσω του οποίου παρέχονται 
επενδυτικά κίνητρα σε ιδιώτες, προστίθενται δύο 
τομείς προτεραιότητας: ο τομέας αγροτικών 
προϊόντων/τροφίμων και ο τομέας της πράσινης 
βιοτεχνολογίας. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 
672,4 εκ. Ζλότυ. Η Πολωνία είναι ο 6ος μεγαλύτερος 
παραγωγός τροφίμων στην ΕΕ, ενώ στον 
συγκεκριμένο τομέα καταγράφηκε ετήσια μεγέθυνση 
της τάξης του 4,7% στο διάστημα 2005-2010. Το 
2013, η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 
τροφίμων ανήλθε στα 20 δισ. Ευρώ (13% του 
συνόλου των πολωνικών εξαγωγών). Όσον αφορά 
στο πλαίσιο παροχής βοήθειας σε προβληματικές 
επιχειρήσεις, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
δημόσια χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης 
εταιρειών αυτής της κατηγορίας που πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις. 
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3. Ενέργεια 
 
Σταθμός LNG Świnoujście 
Ο υπό κατασκευή τερματικός σταθμός υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στις ακτές της Βαλτικής θα είναι σε 
θέση να υποδεχτεί τις πρώτες ποσότητες αερίου το 
2015, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Θησαυροφυλακίου κ. Wlodzimierz Karpinski, στο 
πλαίσιο επίσκεψης του τελευταίου στο Świnoujście 
(16/7), ειδικά για την επιθεώρηση του εργοταξίου. Ο 
Υπουργός επανέλαβε ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 
η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας 
προγραμματίζεται για το α΄ τρίμηνο του 2015, ενώ μετά 
από αυτήν την περίοδο ο σταθμός θα είναι σε θέση να 
παραλάβει τις πρώτες ποσότητες αερίου στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης σχετικής σύμβασης προμήθειας μεταξύ 
της πολωνικής PGNiG και της Qatargas. Με την 
παρέμβασή του, ο κ. Karpinski θέλησε να απαντήσει 
στις επικρίσεις των αντιπολιτευομένων κομμάτων SLD 
και TR σχετικά με πιθανές παρατυπίες των συμβάσεων 
του Δημοσίου με αναδόχους του έργου της κατασκευής 
του σταθμού αλλά και της πολωνο-καταρινής 
σύμβασης προμήθειας αερίου. 
 
Σχιστολιθικό αέριο 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος κ. Slawomir Brodzinski στο Πολωνικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, το 2015 θα παραδοθεί νέα 
έκθεση του Πολωνικού Γεωλογικού Ινστιτούτου σχετικά 
με τα εκμεταλλεύσιμα πολωνικά αποθέματα 
σχιστολιθικού αερίου. Αυτή η έκθεση εκτιμάται ότι θα 
είναι περισσότερο αξιόπιστη σε σύγκριση με 
προηγούμενους υπολογισμούς (σε έκθεση του ίδιου 
φορέα του 2012 γινόταν λόγος για αποθέματα 346 έως 
768 δισ. κυβικών μέτρων), διότι θα βασίζεται σε 
γεωλογικά δεδομένα από τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις 
που έχουν διανοιχθεί μέχρι στιγμής. 64 γεωτρήσεις 
είχαν διανοιχθεί έως τα τέλη του 2013. Είκοσι έχουν 
διανοιχθεί φέτος και είκοσι ακόμα σχεδιάζεται να 
διανοιχθούν έως το τέλος του τ.έ.. Υπενθυμίζεται ότι 
μεγάλοι επενδυτές (Marathon Oil, Talisman, Exxon), οι 
οποίοι είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για το 
πολωνικό σχιστολιθικό αέριο, αποχώρησαν από την 
εδώ αγορά τους τελευταίους μήνες. Εν τω μεταξύ, ο κ. 
S. Jedrzejczy, διευθυντικό στέλεχος (CFO) της 
πολωνικής εταιρείας καυσίμων PKN Orlen, δήλωσε 
(24/7) ότι η επιχείρηση θα ξεκινήσει την παραγωγή 
σχιστολιθικού αερίου το 2017. 
 
ΑΠΕ -  Προωθούμενη νομοθεσία 
Στη διάρκεια της αγόρευσής του κατά την πρώτη 
ανάγνωση νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας στην Κάτω Βουλή (Sejm), ο Υφυπουργός 
Οικονομίας κ. J. W. Pietrewicz τόνισε ότι η στροφή στις 
ΑΠΕ κρίνεται απαραίτητη για την Πολωνία, στην οποία 
το 90% της καταναλισκόμενης ενέργειας προέρχεται 
από τον άνθρακα. Σύμφωνα με το προωθούμενο 

νομικό πλαίσιο, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
θα παρέχεται κατόπιν δημοπρασίας, ενώ οι 
προμηθευτές θα λαμβάνουν κρατική ενίσχυση για 
περίοδο δεκαπενταετούς διάρκειας. Επίσης, με το 
υπό ψήφιση νομοσχέδιο περιορίζεται η παραγωγή 
ΑΠΕ από τη μικτή καύση άνθρακα και βιομάζας 
(cocombustion of coal and biomass), μέσω της 
οποίας παράγεται το 50% της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. 
 
4. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Επαφές ιταλικών κατασκευαστικών εταιρειών 
Εκπρόσωποι διψήφιου αριθμού ιταλικών 
επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου 
επισκέφθηκαν την Πολωνία (16/7) και είχαν 
συναντήσεις με στελέχη της  πολωνικής δημόσιας 
διοίκησης και πιθανούς συνεργάτες-πελάτες, στο 
πλαίσιο δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
από την ιταλική Ένωση Κατασκευαστικών 
Εταιρειών (ANCE), τον Ιταλικό Οργανισμό 
Εμπορίου και το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας. 
Σκοπός της αποστολής ήταν η ενημέρωση των 
Ιταλών επιχειρηματιών σχετικά με τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στον πολωνικό κατασκευαστικό 
κλάδο (οδοποιία, σιδηροδρομικά και 
περιβαλλοντικά έργα). Το 2012, οι ιταλικές 
επιχειρήσεις δέχθηκαν πολωνικές παραγγελίες 
αξίας 1,3 δισ. Ευρώ, ενώ τώρα ενδιαφέρονται για 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου της ΕΕ 
(2014-2020). Σημαντικός εκτιμάται ότι είναι, κατ’ 
αρχήν, ο εντοπισμός τοπικού συνεργάτη στην 
Πολωνία, όπου λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις 
που ειδικεύονται στις εγκαταστάσεις, τη 
μηχανολογία και τον σχεδιασμό. Η Ιταλία αποτελεί 
τον 5ο μεγαλύτερο επενδυτή στην Πολωνία, με 
περίπου 1.000 επιχειρήσεις ιταλικών συμφερόντων 
και επενδύσεις συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. 
Ευρώ, κυρίως στους τομείς της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της κατασκευής οικιακών 
συσκευών, της χαρτοποιίας, της επεξεργασίας 
τροφίμων, της χημικής βιομηχανίας, των 
κατασκευών, της βιομηχανίας κρέατος και των 
υπηρεσιών. 
 
PEP - Polenergia 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters (21/7), ο 
πλουσιότερος άνθρωπος της Πολωνίας, κ. Jan 
Kulczyk, πρόκειται να ενοποιήσει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες στον εγχώριο 
ενεργειακό τομέα. Με την απορρόφηση των 
συναφών δραστηριοτήτων από την ήδη υπάρχουσα 
PEP (Polish Energy Partners), θα δημιουργηθεί η 
μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
«κοινής ωφέλειας» στη χώρα. Ο κ. Kulczyk θα 
κατέχει ποσοστό άνω του 60% των μετοχών της 
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PEP, που θα μετονομαστεί σε Polenergia, ενώ περίπου 
16% του μετοχικού κεφαλαίου (58 εκ. Ευρώ) θα κατέχει 
το κινεζικό επενδυτικό ταμείο CEE Equity Partners, 
χωρίς να αποκλείεται μελλοντική αύξηση της 
συμμετοχής του τελευταίου. Το CEE Equity Partners 
δημιουργήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του Κινέζου 
Π/Θ στην Πολωνία το 2012 και πρόκειται να επενδύσει 
μέχρι 2 δισ. δολάρια στους τομείς υποδομών, 
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και εξειδικευμένης 
μεταποίησης σε 16 χώρες της ΚΑ Ευρώπης, μεταξύ των 
οποίων και στην Πολωνία. Η Polenergia θα 
συμπληρώσει τη σημερινή δραστηριότητά της ΡΕΡ 
στον τομέα των ΑΠΕ με την παραγωγή ενέργειας από 
άνθρακα και αέριο, καθώς και με τη διανομή αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του 
Πολωνικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η ενοποίηση των 
ενεργειακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 
Kulczyk Investments SA σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι 
στη νέα επιχείρηση θα μεταφερθεί η συμμετοχή της 
υφιστάμενης Polenergia Holding (51%) στο έργο της 
κατασκευής ενός νέου αγωγού μεταφοράς φυσικού 
αερίου που θα συνδέσει το γερμανικό Bernau (στο 
ομόσπονδο κρατίδιο του Βραδεμβούργου) με το 
πολωνικό λιμάνι του Szczecin στη Βαλτική, μέχρι το 
2018. Το έργο έχει λάβει την έγκριση των γερμανικών 
ρυθμιστικών αρχών και την επί της αρχής έγκριση της 
πολωνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Το 85% του 
αγωγού θα αναπτυχθεί στην γερμανική επικράτεια και 
το 15% στην πολωνική. Ο αγωγός θα έχει τη 
δυνατότητα μεταφοράς έως 5 δισ. κ.μ. αερίου και 
προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς 
τον πολωνικό ενεργειακό κολοσσό PGNiG, 
διευκολύνοντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις για 
την προμήθεια αερίου από τη Ρωσία, καθώς η 
δυνατότητα ροής αερίου και στις δύο κατευθύνσεις θα 
επιτρέψει τη διασύνδεση του υπό κατασκευή 
πολωνικού τερματικού σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (Świnoujście) με πρόσθετες πηγές 
τροφοδοσίας στα δυτικά της χώρας.  
 
Μετοχοποίηση Polish Airports (PPL) 
Το Υπουργείο Υποδομών προετοιμάζει τη 
μετοχοποίηση της Polish Airports (PPL), που 
διαχειρίζεται τη λειτουργία του Αερολιμένα Chopin της 
Βαρσοβίας. Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του 
κρατικού οργανισμού σε εταιρεία, με βασικό μέτοχο το 
Δημόσιο (Υπουργείο Θησαυροφυλακίου) και μέρος των 
μετοχών στην κατοχή των εργαζομένων, καθώς και την 
υποχρεωτική μεταβίβαση της κυριότητας του συνόλου 
της εδαφικής έκτασης του αεροδρομίου στη νέα 
επιχείρηση. [Πηγή: Εφημερίδα Puls Biznesu] 
 
ΡΚΡ Cargo 
Η μεγαλύτερη επιχείρηση σιδηροδρομικών 
εμπορευματικών μεταφορών της Πολωνίας, ‘PKP 
Cargo’, έλαβε άδεια λειτουργίας στην αγορά της 
Λιθουανίας, την όγδοη κατά σειρά χώρα της ΕΕ στην 

οποία η εταιρεία αποκτά παρουσία, μετά από την 
Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την 
Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Σλοβακία. Στη 
μεταφορά ξένων φορτίων αναλογούσε το 53% του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης στο α΄ τρίμηνο 
τ.έ..  
 
KW 
Η πολωνική εταιρεία άνθρακα KW σημειώνει 
πρόοδο στην υπόθεση της κατασκευής του 
εργοστασίου παραγωγής ενέργειας Czeczot στη 
Wola της νότιας Πολωνίας. Προσφάτως, η KW 
υπέγραψε σχετική συμφωνία συνεργασίας με την 
ιαπωνική Mitsui, με αντικείμενο τη δημιουργία 
μονάδας παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, 
δυναμικότητας 1,000 MW. Το κόστος της 
συγκεκριμένης επένδυσης εκτιμάται ότι ανέρχεται 
στα 6 δισ. Ζλότυ. 2.500 άτομα θα απασχοληθούν 
κατά την υλοποίηση του έργου, που θα αρχίσει το 
2016, και περίπου 250 θα είναι οι απασχολούμενοι 
όταν η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία. 
 
FM Bank 
Το τελευταίο διάστημα έχει ξεσπάσει έντονη 
διαμάχη ανάμεσα στην εταιρεία ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων Abris Capital Partners και 
την πολωνική αρχή χρηματοοικονομικής εποπτείας 
KNF όσον αφορά το μέλλον της σχετικά μικρής 
πολωνικής τράπεζας FM Bank. Σύμφωνα με την 
KNF, η Abris παρανόμησε διορίζοντας νέο Δ/ντα 
Σύμβουλο στην τράπεζα (ιδιοκτησίας της), χωρίς να 
έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση με την 
Αρχή. Κατόπιν της διαπίστωσης της παρανομίας, η 
KNF αποφάσισε αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου 
της Abris στην τράπεζα και διέταξε την εταιρεία να 
πωλήσει τις μετοχές  της FM Bank που κατέχει μέχρι 
το τέλος του τ.έ.. Η Abris αμφισβητεί την απόφαση 
και προτίθεται να προσφύγει στα δικαστήρια 
εναντίον της Κυβέρνησης. Η επιβολή της τιμωρίας 
έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εδώ 
χρηματοοικονομική κοινότητα, ενώ η Abris 
ισχυρίζεται ότι η KNF μάλλον δεν επιθυμεί 
γενικότερα αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων στις πολωνικές τράπεζες. Η 
KNF από την πλευρά της αποκλείει κάθε ενδεχόμενο 
(αρνητικής) διακριτικής μεταχείρισης των ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ αρκετοί Πολωνοί 
αξιωματούχοι θεωρούν ότι η αυστηρή στάση της 
KNF έχει συμβάλει στη θωράκιση του τραπεζικού 
τομέα απέναντι σε πιθανές κρίσεις. Στις 23 τ.μ. η 
KNF ενέκρινε τελικά τον διορισμό του νέου Δ/ντος 
Συμβούλου της FM Bank, μήνες μετά από την 
αρχική απόρριψή του. Πάντως, σε συνέχεια αυτής 
της θετικής κρίσης, δεν έχει – μέχρι στιγμής – γίνει 
γνωστό κάτι νεώτερο ως προς την απαίτηση 
αποχώρησης της Abris από την FM Bank. 
 


