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1.Οικονομικοί Δείκτες 
 
ΑΕΠ 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 
πολωνικής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
GUS, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 3,0% στο δ΄ 
τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, μετά από αύξηση 
3,3% στο γ΄ τρίμηνο του 2014. Η επιβράδυνση 
αποδίδεται στις επιδόσεις τομέων όπως οι 
μεταφορές, οι κατασκευές και το εμπόριο. Εν 
τω μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Bloomberg, η πολωνική οικονομία θα 
μεγεθυνθεί φέτος κατά 3,3%, που θα είναι και 
ο ταχύτερος ρυθμός μεγέθυνσης μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ. 
 
Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, τον Ιανουάριο τ.έ. οι 
τιμές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 1,3% σε σύγκριση με τον 
περυσινό Ιανουάριο και κατά 0,2% σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2014. 
Σύμφωνα με τη Eurostat, ο (απο)πληθωρισμός 
(ΕΔΤΚ) ήταν -1,0% τον Ιανουάριο τ.έ. σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014. 
 
Ανεργία 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε στο 12,0% τον Ιανουάριο 
τ.έ., από 11,5% τον Δεκέμβριο του 2014. Στα 
τέλη Ιανουαρίου του 2015 υπήρχαν 1.918.600 
εγγεγραμμένοι άνεργοι (342.100 λιγότεροι σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014). 
 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα  
Στο τέλος Ιανουαρίου τ.έ. τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της Κεντρικής Τραπέζης (NBP) 
ανέρχονταν στα 87,9 δισ. Ευρώ ή 99,5 δισ. 
δολάρια. 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% 
τον Δεκέμβριο του 2014 σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2013, μετά από αύξηση 0,3% 
τον Νοέμβριο του 2014. Σύμφωνα με την 
πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία GUS, 
η οποία χρησιμοποιεί διαφορετική 
μεθοδολογία υπολογισμού, η βιομηχανική 

παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,7% τον 
Ιανουάριο τ.έ., σε σύγκριση με τον περυσινό 
Ιανουάριο, μετά από αύξηση 7,9% τον 
Δεκέμβριο του 2014 και αύξηση 0,3% τον 
Νοέμβριο του 2014. 
 
2. Εξωτερικό Εμπόριο - ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 
Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στo 1 δισ. Ευρώ τον 
Δεκέμβριο του 2014, έναντι πλεονάσματος 
143 εκ. Ευρώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. 
Πλεονασματικό ήταν το ισοζύγιο υπηρεσιών 
(549 εκ.), ενώ ελλειμματικά ήταν το 
εμπορικό ισοζύγιο (633 εκ.), το ισοζύγιο 
εισοδημάτων (873 εκ.) και το ισοζύγιο 
τρεχουσών μεταβιβάσεων (48 εκ.). Η αξία 
των μεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 
6,6%, ανερχόμενη στα 11,96 δισ., των δε 
εισαγωγών κατά 10,7%, ανερχόμενη στα 
12,6 δισ. Ευρώ. 
 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, η αξία του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου στο 
διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 
ανήλθε στα 2,45 δισ. Ευρώ. Η αξία των μεν 
εξαγωγών ανήλθε στα 163,12 δισ. (+5,2%), 
των δε εισαγωγών στα 165,57 δισ. Ευρώ 
(+5,5%). Το 26,1% των πολωνικών 
εξαγωγών κατέληξε στη Γερμανία (25,1% το 
2013), από την οποία προήλθε το 22,0% 
των πολωνικών εισαγωγών (21,7% το 
2013). Το 4,3% των πολωνικών εξαγωγών 
κατέληξε στη Ρωσία (5,3% το 2013), από 
την οποία προήλθε το 10,5% των 
πολωνικών εισαγωγών (12,1% το 2013). 
 
Πολωνο-Τουρκικές Οικον. Σχέσεις 
Η Πολωνή Υφυπουργός Εξωτερικών 
Katarzyna Kacperczyk επισκέφθηκε την 
Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη στις 16-
18 τ.μ.. Στο επίκεντρο των εκεί συνομιλιών 
της Πολωνής Υφυπουργού βρέθηκαν οι 
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της 
διμερούς οικονομικής, επιστημονικής και 
επενδυτικής συνεργασίας. Σημειώνεται ότι η 
αξία του διμερούς εμπορίου είναι της τάξης 

stat.gov.pl
http://www.bloomberg.com/
stat.gov.pl
ec.europa.eu/eurostat
stat.gov.pl
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των 5,8 δισ. δολαρίων (2014) και κινείται 
αυξητικά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
του εδώ ΥΠΕΞ, στην Άγκυρα, η κα Kacperczyk 
είχε επαφές με στελέχη του τουρκικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου 
Επιστημών, Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, του 
Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων 
(ISPAT) και του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Αγκύρας (ΑΤΟ). Στην Κωνσταντινούπολη, η 
Πολωνή Υφυπουργός συζήτησε για θέματα 
περιφερειακής συνεργασίας, συνεργασίας στον 
χρηματοοικονομικό τομέα και υλοποίησης 
κοινών καινοτόμων έργων, ενώ είχε 
συναντήσεις με αξιωματούχους του Δήμου 
Κων/πολης, του Εμπορικού Επιμελητηρίου της 
πόλης, της τουρκικής ένωσης κεφαλαιαγορών 
(TSPB), της Ένωσης Τουρκικών Πόλεων και 
ενός τεχνολογικού κέντρου του Πολυτεχνείου 
Κων/πολης. Τέλος, η κα Kacperczyk 
επισκέφθηκε την επαρχία Bolu, τοποθεσία 
υλοποίησης πολωνικού επενδυτικού σχεδίου 
του κλάδου χημικών. 
 
Διαπραγμάτευση TTIP 
Μιλώντας στο Κοινοβούλιο, ο Υφυπουργός 
Οικονομίας Andrzej Dycha εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η υπό διαπραγμάτευση 
Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και 
Επενδύσεων ΤΤΙΡ, μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μπορεί 
να ωφελήσει την πολωνική οικονομία 
συνολικά, μολονότι θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά ορισμένες επιμέρους πτυχές της. 
Για παράδειγμα, κατά τον κ. Dycha, στις 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα αναφορικά με την προστασία 
πολωνικών τομέων όπως η γεωργία και η 
χημική βιομηχανία, που μπορεί να αποδειχθούν 
ευάλωτοι στον αμερικανικό ανταγωνισμό. 
Πέραν αυτών, οι διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ 
μπορούν να είναι επωφελείς για τη χώρα διότι 
της επιτρέπουν να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
κανόνων που πιθανότατα θα εφαρμοστούν 
στη συνέχεια, ως πρότυπο, και σε άλλες 
περιοχές του πλανήτη.  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 
Μιλώντας (25 τ.μ.) σε συζήτηση του think tank 
Bruegel των Βρυξελλών, ο Διοικητής της 
πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ) Marek 
Belka επανέλαβε την άποψή του ότι η 

απόφαση υιοθέτησης του Ευρώ από την 
Πολωνία θα είναι πολιτική και ότι δεν θα 
ληφθεί από οικονομολόγους αλλά από την 
πολιτική ηγεσία της χώρας, πιθανόν ως 
επακόλουθο απροσδόκητων γεγονότων, 
ενδεχομένως μετά από την εκδήλωση μίας 
κρίσης. Μολονότι οι οικονομικές παράμετροι 
παραμένουν σημαντικές, ο ρόλος τους 
θεωρείται δευτερεύων. Η Ευρωζώνη μοιάζει, 
κατά τον κ. Belka, να ανασυγκροτείται στον 
απόηχο της διεθνούς οικονομικής κρίσης, 
αφήνοντας στην περιφέρεια τα κράτη-μέλη 
που δεν ανήκουν στην ΟΝΕ. Στο πλαίσιο της 
ουκρανικής κρίσης, η Πολωνία είχε τη 
δυνατότητα να διαπιστώσει τη σημασία της 
εγγύτητας στον πυρήνα των κρατών που 
παραμένουν ασφαλή, ενώ – κατά τον 
Πολωνό κεντρικό τραπεζίτη – η ρωσική 
προσάρτηση της Κριμαίας και οι 
συγκρούσεις στα ανατολικά της γειτονικής 
χώρας έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση 
περί σκοπιμότητας της εισδοχής στην 
Ευρωζώνη. Ο κ. Belka εξέφρασε την άποψη 
ότι η δομή της πολωνικής οικονομίας δεν 
είναι τέτοια που να δικαιολογεί υπερβολικές 
ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της 
συμμετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη, η 
οποία, άλλωστε, εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζεται από αδυναμίες που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν σύντομα. 
Πάντως, πάντα κατά τον Πολωνό Διοικητή, 
το κόστος της παραμονής έξω από μια 
(υγιή) Ευρωζώνη πιθανότατα υποτιμάται 
στην Πολωνία. 
 
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 
Μιλώντας (26 τ.μ.) στο πλαίσιο του 
επίσημου εγκαινιασμού των πολωνικών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
(2014-2020), η Πολωνή Πρωθυπουργός Ewa 
Kopacz επεσήμανε ότι, μετά από την επιτυχή 
κατάληξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, 
η Πολωνία αποτελεί τον σημαντικότερο 
αποδέκτη χρηματοδοτήσεων της ΕΕ μεταξύ 
του συνόλου των κρατών-μελών της 
Ένωσης. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις, ύψους 
500 δισ. Ζλότυ, θα επιτρέψουν την 
πραγματοποίηση ενός ακόμη «πολιτισμικού 
άλματος» της χώρας προς τα εμπρός. Η κα 
Kopacz παρατήρησε ότι η Πολωνία απέδειξε 
τα τελευταία χρόνια τις ικανότητές της όσον 

http://www.bruegel.org/
http://www.nbp.pl/
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αφορά την αξιοποίηση των ευκαιριών που τής 
παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής της 
στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας τους πόρους της ΕΕ 
ορθά και αποδοτικά. Τα αποτελέσματα των 
πολωνικών προσπαθειών είναι εμφανή σε 
ολόκληρη τη χώρα, ενώ η νέα πολωνική 
αναπτυξιακή στρατηγική προετοιμάστηκε 
επιμελώς τα δύο προηγούμενα έτη, μεταξύ 
άλλων μέσω διαβουλεύσεων της Δημόσιας 
Διοίκησης με πολίτες, εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ, 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς και 
ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 
Πολωνή Π/Θ ανακοίνωσε ότι οι επενδύσεις 
που θα συγχρηματοδοτηθούν με πόρους της 
ΕΕ κατά τα έτη 2014-2020 θα δημιουργήσουν 
περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας, με 
έμφαση στην απασχόληση των νέων, και θα 
επιτρέψουν την εγγραφή 50.000 παιδιών 
επιπλέον σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς 
και 70.000 παιδιών επιπλέον σε δημόσια 
νηπιαγωγεία. Η Π/Θ εξήγγειλε επενδύσεις 
ύψους άνω των 16 δισ. Ζλότυ στις αστικές 
δημόσιες συγκοινωνίες, επενδύσεις ύψους άνω 
των 40 δισ. Ζλότυ στην καινοτόμο 
επιστημονική έρευνα που προάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις ύψους 20 
δισ. Ζλότυ για την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και επενδύσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αυξηθεί σημαντικά 
ο αριθμός των αποφοίτων πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης έως το 2020. Επίσης, 
ανακοινώθηκε ότι στόχοι της Κυβέρνησης – 
και σε αυτήν την προγραμματική περίοδο – 
παραμένουν η διάχυση των ωφελειών που 
απορρέουν από την πρόσβαση των 
νοικοκυριών στις «γρήγορες συνδέσεις 
internet», η αναβάθμιση του εθνικού δικτύου 
αυτοκινητοδρόμων και ο εκσυγχρονισμός του 
σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με τις 
δηλώσεις της Πολωνής Π/Θ, ο υψηλός βαθμός 
αποκεντρωμένης διαχείρισης θα είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό της πολωνικής προσέγγισης 
στην τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, με το 
ήμισυ των διαθέσιμων πόρων να διοχετεύεται 
απευθείας στους ΟΤΑ, καθώς η μέχρι τώρα 
εμπειρία έχει δείξει πόσο σημαντική είναι η 
συμμετοχή των τοπικών αρχών στη διαδικασία 
υλοποίησης ενός έργου. Στην ίδια εκδήλωση, η 
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ 
Corina Cretu  εξέφρασε την ελπίδα, η Πολωνία, 
κύριος αποδέκτης των χρηματοδοτήσεων της 

ΕΕ, να απορροφήσει τα νέα κονδύλια εξίσου 
αποτελεσματικά με τα προηγούμενα. Τέλος, 
η Πολωνή Υπουργός Υποδομών Maria 
Wasiak γνωστοποίησε ότι η Πολωνία 
απορρόφησε το σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων που ήταν διαθέσιμες στη 
δημοσιονομική περίοδο 2007-2013. 
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε 22 πολωνικά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (6 εθνικά και 16 
περιφερειακά) για το διάστημα 2014-2020. 
Η αξία των χρηματοδοτήσεων που θα λάβει 
η Πολωνία στο πλαίσιο της Πολιτικής 
Συνοχής την επόμενη επταετία ανέρχεται 
στα 82,5 δισ. Ευρώ, έναντι 
χρηματοδοτήσεων αξίας 68 δισ. Ευρώ την 
προηγούμενη επταετία. 
 
Τραπεζικός κλάδος 
Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής 
Χρηματοοικονομικής Εποπτείας KNF, το 
καθαρό κέρδος του τραπεζικού τομέα 
ανήλθε στα 16,23 δισ. Ζλότυ το 2014 
(+6,95%).  
 
Expo 2022 
Στις 11.02 τ.έ. συνεδρίασε, στην πόλη Lodz 
της κεντρικής Πολωνίας, η επιτροπή 
διεκδίκησης της διοργάνωσης της διεθνούς 
έκθεσης Expo 2022.  Την προώθηση της 
υποψηφιότητας του Lodz έχουν αναλάβει το 
πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το 
δίκτυο των αρχών εξωτερικού του 
τελευταίου. Για την πόλη του Lodz,  τυχόν 
διοργάνωση της έκθεσης θα αποτελούσε την 
κορύφωση των προσπαθειών 
αποκατάστασης προβληματικών αστικών 
περιοχών, που συνεχίζονται εδώ και χρόνια. 
Μάλιστα, η πολωνική πόλη θέλει να 
οικοδομήσει τη «δική» της Expo γύρω από 
αυτήν ακριβώς τη θεματική. Βεβαίως, 
προϋπόθεση για την ανάληψη της 
διοργάνωσης αποτελεί η εξασφάλιση της 
στήριξης των κρατών-μελών της Expo. Η 
πολωνική υποψηφιότητα θα ανακοινωθεί 
επισήμως το 2016. 
 
Δάνεια ΕΤΕπ 
Σύμφωνα με την ίδια, το 2014 η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / ΕΙΒ) 
χορήγησε στην Πολωνία δάνεια αξίας 5,5 
δισ. Ευρώ, δηλαδή ποσό λίγο μικρότερο σε 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.expobids.com/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
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σύγκριση με το 2013 αλλά 20% μεγαλύτερο σε 
σχέση με το 2012. Έτσι, η Πολωνία ήταν 
πέρυσι η 6η σημαντικότερη δανειολήπτρια 
χώρα της ΕΤΕπ, μετά από την Ισπανία, την 
Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ην. 
Βασίλειο. Στην περίπτωση της Πολωνίας, οι 
πόροι κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, στη 
χρηματοδότηση έργων του τομέα οδοποιίας (€ 
570 εκ. για τον οδικό άξονα Bydgoszcz-
Wroclaw, € 320 εκ. για τον οδικό άξονα 
Βαρσοβίας-Lublin, € 450 εκ. για τον οδικό 
άξονα S3 και € 300 εκ. για τον οδικό άξονα 
Pyrzowice-Czestochowa), στον εκσυγχρο-
νισμό της επιχείρησης χαλκού KGHM (€ 480 
εκ.) και στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης Κρακοβίας-Κατοβίτσε (€ 268 εκ.). Η 
Πολωνία έλαβε επίσης δάνεια αξίας € 700 εκ. 
για τη συγχρηματοδότηση δράσεων διαφόρων 
τομέων που χρηματοδοτούνται και από την ΕΕ. 
Στο διάστημα 2010-2014, η αξία των δανείων 
της ΕΤΕπ που έλαβε η χώρα ανήλθε στα 26,5 
δισ. Ευρώ. Από αυτά, τα μισά διοχετεύθηκαν 
στους τομείς μεταφορών και επικοινωνιών, 4,8 
δισ. κατευθύνθηκαν στη χρηματοδότηση 
δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, 4 δισ. στους τομείς της 
βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της γεωργίας 
και ποσά μικρότερης αξίας (από 1,5 έως 1,8 
δισ.) σε έργα αστικής ανάπτυξης, διαχείρισης 
υδάτων, αποχέτευσης, παραγωγής ενέργειας, 
διαχείρισης αποβλήτων, εκπαιδευτικές δράσεις 
και δράσεις του τομέα της υγείας. 
 
Αγορά φαρμακευτικών 
Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς 
PharmaExpert, το 2015 η αξία της πολωνικής 
αγοράς φαρμακευτικών θα αυξηθεί κατά 4,7%, 
ανερχόμενη στα 29,8 δισ. Ζλότυ. Τον Ιανουάριο 
τ.έ. η αξία των πωλήσεων του κλάδου 
αυξήθηκε κατά 7,4% σε σύγκριση με τον 
περυσινό Ιανουάριο, διαμορφούμενη στα 2,55 
δισ. Ζλότυ. Υπολογίζεται ότι στα τέλη 
Ιανουαρίου τ.έ. λειτουργούσαν στη χώρα 
14.328 φαρμακεία, 642 περισσότερα σε σχέση 
με τον Ιανουάριο του 2014. 
 
Κλάδος κατασκευής ποδηλάτων 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Dziennik Gazeta Prawna, που επικαλείται 
στοιχεία της COLIBI (ένωσης Ευρωπαίων 
κατασκευαστών του κλάδου) και πολωνικών 
κλαδικών ενώσεων, το 2014 

κατασκευάστηκαν στα πολωνικά 
εργοστάσια 990.000 ποδήλατα (+16%). Την 
ίδια χρονιά πωλήθηκαν στη χώρα 1,2 εκ. 
ποδήλατα (+15%). Το 2013, η Πολωνία ήταν 
η τρίτη σημαντικότερη κατασκευάστρια 
ποδηλάτων ποδηλάτων στην Ευρώπη, με 
849.000 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 8%, 
πίσω από την Ιταλία (23%) και τη Γερμανία 
(19%). Το 2011, η Πολωνία ήταν πέμπτη, 
πίσω από Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και 
Γαλλία.  
 
Κλάδος εξόρυξης άνθρακα 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης ARP, το 2014 παρήχθησαν στην 
Πολωνία 72,5 εκ. τόνοι άνθρακα (-5,2%) και 
πωλήθηκαν 70,3 εκ. τόνοι (-9,3%). Η 
παραγωγή άνθρακα που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή ενέργειας ήταν 60,2 εκ. 
τόνοι (-6,4%), ενώ εκείνη του άνθρακα που 
χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία ήταν της 
τάξης των 12,3 εκ. τόνων  (+1,4%). Οι 
πωλήσεις και των δύο κατηγοριών άνθρακα 
ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2013, κατά 
10,7% και 2% αντίστοιχα. Στα τέλη 
Δεκεμβρίου του 2014 υπήρχαν αποθέματα 
άνθρακα της τάξης των 8,2 εκ. τόνων, κατά 
23,4% μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα τέλη 
Δεκεμβρίου του 2013. Το 2014 
απασχολήθηκαν στα πολωνικά 
ανθρακωρυχεία 102.900 εργαζόμενοι, 
έναντι 106.700 το 2013 και 113.300 το 
2012.  
 
Πολωνοί εκατομμυριούχοι 
Η πολωνική έκδοση του περιοδικού Forbes 
δημοσίευσε κατάταξη των 100 
πλουσιότερων Πολωνών. Στις τρεις πρώτες 
θέσεις συναντά κανείς τους Jan Kulczyk 
(υποδομές και πρώτες ύλες), Krzysztof 
Solorz-Żak (ΜΜΕ και τηλεπικοινωνίες) και 
Michał Sołowow (κατασκευές και χημική 
βιομηχανία). Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι η αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του Jan Kulczyk αυξήθηκε κατά 
33% μέσα σε έναν χρόνο. Είκοσι από τους 
πλουσιότερους Πολωνούς έχουν περιουσίες 
αθροιστικής αξίας περίπου 75 δισ. Ζλότυ. 
Στην εν λόγω κατάταξη περιλαμβάνονται 
πρόσωπα με περιουσία αξίας άνω του 1 δισ. 
Ζλότυ (~240 εκ. Ευρώ). 
 

http://www.kghm.pl/
http://www.pharmaexpert.pl/
http://edgp.gazetaprawna.pl/
http://www.forbes.pl/
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4. Ενέργεια 
 
Ενεργειακή Ένωση 
Σχολιάζοντας την πρόσφατη (25 τ.μ.) 
Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με τη 
στρατηγική συγκρότησης μιας «Ενεργειακής 
Ένωσης», ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Οικονομίας Janusz Piechocinski 
εξέφρασε την ικανοποίησή του που το σχέδιο 
έλαβε υπ’ όψιν αρκετές από τις πολωνικές 
προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο τότε Πολωνός 
Πρωθυπουργός Donald Tusk – σημερινός 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – 
πρότεινε πρώτος τη δημιουργία μιας 
Ενεργειακής Ένωσης το 2014, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού 
των προμηθειών αερίου των κρατών-μελών. 
Στην ανακοινωθείσα στρατηγική περιέχονται 
στοιχεία όπως η ολοκλήρωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η 
ενοποίηση των ΑΠΕ, ο σχεδιασμός μιας 
μακροπρόθεσμης κλιματικής και ενεργειακής 
πολιτικής με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση 
από τον άνθρακα και μέτρα αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Η προοπτική 
των κοινών προμηθειών αερίου περιέχεται στη 
συγκεκριμένη στρατηγική ως ζήτημα που θα 
εξεταστεί μελλοντικά και σε εθελοντική βάση. 
Σχολιάζοντας αυτήν την όχι και τόσο εμφατική 
διατύπωση, ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
(αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις) Rafal 
Trzaskowski δήλωσε ότι σημαντικότερη από 
την έμφαση στις κοινές προμήθειες είναι η 
έμφαση στη διαφοροποίηση σε επίπεδο 
προμηθευτών φυσικού αερίου. Ο ίδιος 
αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι συνομιλίες για 
τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης δεν θα 
είναι εύκολες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα 
υπάρξει τελικά η απαιτούμενη συναίνεση. 
 
Αγωγός φ.α. Yamal 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής 
εφημερίδας Puls Binzesu, είναι πιθανό να 
οδεύει προς το τέλος μια ρωσοπολωνική 
διαμάχη που εξελίσσεται εδώ και μερικά 
χρόνια αναφορικά με τον έλεγχο της 
EuroPolGaz, διαχειρίστριας εταιρείας του  
πολωνικού σκέλους του αγωγού φυσικού 
αερίου “Yamal”. Στις 9 Μαρτίου τ.έ. πρόκειται 
να ληφθεί μια σημαντική απόφαση, καθώς η 
γενική συνέλευση της πολωνικής Gas-Trading 
S.A. θα εγκρίνει την πώληση μετοχών της 

EuroPolGaz στην πολωνική PGNiG. Η Gas-
Trading κατέχει σήμερα το 4% των μετοχών 
της EuroPolGaz, οι άλλοι δύο μέτοχοι της 
οποίας είναι η PGNiG (48%) και η Gazprom 
(48%). Ο αγωγός φυσικού αερίου Yamal-
Europe έχει μήκος 4.196 χλμ. και συνδέει 
κοιτάσματα φ.α. της Δυτικής Σιβηρίας (και 
μελλοντικά της Χερσονήσου Yamal) με τη 
Γερμανία. 
 
Σχιστολιθικό αέριο 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Dziennik Gazeta Prawna, μετά από τις 
πρόσφατες αποχωρήσεις ξένων εταιρειών 
(Exxon Mobil, Chevron, Total, Marathon Oil, 
Talisman Energy κ.ά.) από τις έρευνες 
εντοπισμού και εκμετάλλευσης πολωνικών 
κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου, 
φαίνεται ότι τον ίδιο δρόμο θα 
ακολουθήσουν και πολωνικές επιχειρήσεις 
και συγκεκριμένα οι PKN Orlen και PGNiG. Η 
Orlen επέστρεψε μία από τις άδειες που της 
είχαν χορηγηθεί για έρευνες κοντά στο 
Hrubieszow της ΝΑ Πολωνίας, επιλέγοντας 
έτσι να κρατήσει οκτώ από τις αρχικώς δέκα 
χορηγηθείσες άδειες ερευνών. Η PGNiG 
επέστρεψε τέσσερις άδειες, επιλέγοντας να 
κρατήσει έντεκα. Η ίδια η εταιρεία αποδίδει 
την απόφασή της στην επιθυμία να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στα 
πλέον υποσχόμενα κοιτάσματα, 
υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οι έρευνες 
έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής πιο 
δύσκολες από ότι ανέμεναν οι εμπλεκόμενοι 
αρχικά, τόσο από τεχνολογικής όσο και από 
γεωλογικής απόψεως. Η PGNiG έχει 
διανοίξει μέχρι στιγμής 17 γεωτρήσεις και 
σχεδιάζει για φέτος τη διάνοιξη τριών 
οριζόντιων γεωτρήσεων και γεωτρήσεων με 
τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης 
(fracking). Η Orlen δεν έχει μέχρι σήμερα 
προχωρήσει σε γεωτρήσεις υδραυλικής 
ρωγμάτωσης. 
 
Πολωνικές ενστάσεις για επίσπευση 
δημιουργίας MSR 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολωνικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων ΡΑΡ, η Πολωνή 
Πρωθυπουργός Ewa Kopacz απέστειλε 
υπόμνημα στον Πρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής 
Jean-Claude Juncker, με αντικείμενο την 
αντίθεση της Πολωνίας με την επίσπευση 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf
http://www.pb.pl/
http://www.europolgaz.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamal%E2%80%93Europe_pipeline
en.pgnig.pl
http://www.gazprom.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamal_Peninsula
http://www.dziennik.pl/
http://www.orlen.pl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AKarytianos/Desktop/en.pgnig.pl
http://www.pap.pl/
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της δημιουργίας αποθεματικού για τη 
σταθερότητα της αγοράς (market stability 
reserve / MSR), όσον αφορά στο σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου. Στην ίδια γραμμή με την 
Πολωνία συντάσσονται – σύμφωνα με το PAP 
– η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Κύπρος, 
η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Ρουμανία. Στο 
υπόμνημά της, η κα Kopacz επισημαίνει ότι, 
μετά από τη φθινοπωρινή Σύνοδο Κορυφής 
του 2014 με αντικείμενο την κλιματική 
πολιτική της ΕΕ, είχε προταθεί το MSR να 
δημιουργηθεί το νωρίτερο το 2021, 
συμπληρώνοντας ότι το κόστος της 
επίσπευσης της δημιουργίας του θα είναι 
μεγάλο στην περίπτωση των κρατών-μελών με 
βιομηχανίες εξαρτημένες από τον άνθρακα, 
όπως η Πολωνία. Σημειώνεται ότι μέσω του 
MSR θα επιχειρηθεί να δοθούν στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία κίνητρα για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των 
πράσινων τεχνολογιών, αφού το κόστος των 
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα θα αυξηθεί.  Έχοντας αποτύχει να 
εμποδίσει τη δημιουργία του MSR, η Πολωνία 
προσπαθεί τώρα να εξασφαλίσει ότι το 
τελευταίο θα ενεργοποιηθεί όσο το δυνατό 
αργότερα. Στις 24 τ.μ., η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας & Ασφάλειας 
Τροφίμων του Ευρ. Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ 
της δημιουργίας του αποθεματικού μέχρι την 
31.12.2018. 
 
5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) 
Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, η 
επιχείρηση παραγωγής άνθρακα JSW θα έχει 
απώλειες εσόδων της τάξης των 130 εκ. Ζλότυ 
στο α΄ τρίμηνο τ.έ., ως αποτέλεσμα της 
απεργίας των ανθρακωρύχων που ξεκίνησε 
στις 28.01 τ.έ. και ολοκληρώθηκε στις 17 τ.μ.. 
Υπολογίζεται ότι η απεργία εμπόδισε την 
πώληση περίπου 445.000 τόνων άνθρακα. Τα 
συνδικάτα της JSW σταμάτησαν την απεργία 
αφού ικανοποιήθηκε το αίτημά τους 
αναφορικά με την απομάκρυνση του Δ/ντος 
Συμβούλου Jaroslaw Zagorowski, στον οποίο 
επέρριπταν ευθύνες για κακούς χειρισμούς που 
οδήγησαν σε επιδείνωση της οικονομικής 
κατάσταση της επιχείρησης. Σε συνέχεια της 
επίτευξης συμφωνίας μεταξύ διοίκησης και 

συνδικάτων στις 13 τ.μ., ο κ. Zagorowski 
υπέβαλε την παραίτησή του στις 16 τ.μ. και 
αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωτή του 
Jerzy Borecki. Σύμφωνα με τη συμφωνία 
που επετεύχθη, η JSW θα προχωρήσει σε 
περικοπές δαπανών της τάξης των 300 εκ. 
Ζλότυ, αντί 500 εκ. που προβλεπόταν 
αρχικά, και θα καθιερωθεί εργάσιμος χρόνος 
έξι ημερών/εβδομάδα.  
 
Samsung 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Οικονομίας Janusz Piechocinski 
εγκαινίασε νέα γραμμή παραγωγής στο 
εργοστάσιο παραγωγής λευκών ηλεκτρικών 
συσκευών (πλυντήρια και ψυγεία) της 
Samsung στην πόλη Wronki. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του Πολωνού αξιωματούχου, με 
αυτή την επένδυση, η Πολωνία αποτελεί 
πλέον τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα 
παραγωγής λευκών ηλεκτρικών συσκευών. 
Σημαντική θεωρείται η υφιστάμενη 
συνεργασία για θέματα R&D, μεταξύ της 
Samsung και του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου του Poznan. Το εργοστάσιο 
απασχολεί 4.000 εργαζόμενους, ενώ στον 
μελλοντικό σχεδιασμό της Samsung 
εντάσσονται περαιτέρω επενδύσεις ύψους 
περίπου 95 εκ. Ευρώ έως το 2016. Το 
Υπουργείο Οικονομίας επιδότησε την 
επένδυση της Samsung με περίπου 4,3 εκ. 
Ευρώ, με αντάλλαγμα τη δημιουργία 250 
πρόσθετων θέσεων εργασίας. 
 
PKP Cargo - EBRD 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & 
Ανάπτυξης EBRD μεταβίβασε μετοχικό 
μερίδιο 5,1% (2,28 εκ. μετοχές) που κατείχε 
στη μεγαλύτερη πολωνική επιχείρηση 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών PKP Cargo. Η πώληση, σε 
διάφορους επενδυτές, πραγματοποιήθηκε 
μέσω της πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου 
Βαρσοβίας (WSE). H EBRD είχε αποκτήσει 
το συγκεκριμένο μερίδιο το 2013. Η PKP 
Cargo ανήκει κατά το 1/3 στην κρατική 
εταιρεία σιδηροδρόμων PKP. 
 
Raiffeisen Polbank 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της εδώ 
αγοράς που δημοσίευσε το Reuters, η 
πολωνική αρχή χρηματοοικονομικής 

http://www.jsw.pl/
http://www.ebrd.com/
http://www.pkp-cargo.pl/
gpw.pl
gpw.pl
http://pkp.pl/
http://www.reuters.com/
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εποπτείας KNF μάλλον δε θα αποτρέψει την 
πώληση της Raiffeisen Polbank, πολωνικής 
θυγατρικής της αυστριακής τράπεζας 
Raiffeisen, σε μια από τις μεγάλες τράπεζες που 
ήδη δραστηριοποιούνται στην πολωνική 
αγορά, όπως η ενδιαφερόμενη Bank Pekao, 
ιδιοκτησίας της ιταλικής UniCredit. Πάντως, η 
KNF γνωστοποίησε στις 19 τ.μ. ότι η Raiffeisen 
Polbank θα πρέπει πρώτα να εισαχθεί στο  
Χρηματιστήριο Βαρσοβίας (WSE) προκειμένου 
να ολοκληρωθεί μια τέτοια συναλλαγή. 
Σημειώνεται ότι στην Πολωνία η Raiffeisen 
Polbank αποτελεί την 8η μεγαλύτερη τράπεζα 
και ότι μόλις πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η 
Raiffeisen προτίθεται να πουλήσει τις 
θυγατρικές της σε Πολωνία και Σλοβενία.  
 
Σύστημα πραγματοποίησης συναλλαγών 
μέσω κινητού τηλεφώνου 
Η Polish Payments System (PSP), κοινή 
πρωτοβουλία των πολωνικών τραπεζών Alior 
Bank, Bank Millennium, BZ WBK, ING BSK, 
mBank και PKO BP – στην οποία ενδέχεται να 
ενταχθούν σύντομα και οι τράπεζες Getin 
Noble Bank, Eurobank, BNP Paribas Bank 
Polska, Credit Agricole και Idea Bank – 
εγκαινίασε σύστημα πραγματοποίησης 
συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου με τον 
διακριτικό τίτλο “Blik”. H PSP υπολογίζει ότι το 
Blik θα έχει 1 εκ. χρήστες και θα είναι 
διαθέσιμο σε 100.000 σημεία ανά την 
επικράτεια εντός του επόμενου τριμήνου. Η 
Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε τη λειτουργία του 
συστήματος τον Νοέμβριο του 2014. 
 
PGE – Energa  
Σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου 
στελέχους της εταιρείας, η μεγαλύτερη 
πολωνική επιχείρηση ηλεκτρισμού Polska 
Grupa Energetyczna (PGE) είναι έτοιμη να 
προχωρήσει στην εξαγορά της μικρότερης 
επιχείρησης του κλάδου Energa. Σύμφωνα με 
την ίδια πηγή, το Υπουργείο 
Θησαυροφυλακίου, κύριος μέτοχος και των 
δύο εταιρειών, αξιολογεί τις προοπτικές της 
εξαγοράς και τις πιθανές επιπτώσεις της στην 
αγορά. Πάντως, στις 24.02 τ.έ. ο Υπουργός 
Θησαυροφυλακίου W. Karpinski δήλωσε ότι 
δεν υφίστανται, επί του παρόντος, σχέδια 
συγχώνευσης των δύο εταιρειών, 
επισημαίνοντας, ωστόσο, τη διαπιστωμένη 
ανάγκη συγκεντροποίησης του εγχώριου 

ενεργειακού κλάδου, προκειμένου ο 
τελευταίος να καταστεί 
ανταγωνιστικότερος σε επίπεδο ΕΕ. 
 
Airbus Helicopters 
Η Airbus Helicopters εγκαινίασε τεχνικό 
γραφείο (engineering office), με αντικείμενο 
τον σχεδιασμό στρατιωτικών και πολιτικών 
ελικοπτέρων, στην πόλη Lodz της κεντρικής 
Πολωνίας.  Το νέο γραφείο θα απασχολεί 
περίπου 100 μηχανικούς. Η εταιρεία 
υπέγραψε επίσης επιστολή πρόθεσης 
συνεργασίας με το τοπικό Πολυτεχνείο. Η 
Airbus Helicopters είναι η μεγαλύτερη 
επιχείρηση του κλάδου κατασκευής 
ελικοπτέρων διεθνώς, με 23.000 
εργαζομένους ανά τον κόσμο, μερίδιο 
αγοράς 46% στους τομείς στρατιωτικών και 
πολιτικών ελικοπτέρων και πωλήσεις σε 
150 χώρες. 
 
T-Mobile 
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Τ-Mobile 
(συμφερόντων Deutsche Telekom AG) 
γνωστοποίησε ότι προτίθεται να επιτρέψει 
στους συνδρομητές της να αγοράζουν νέο 
χρόνο ομιλίας χρησιμοποιώντας bitcoins. 
Μάλιστα, στους πελάτες που θα πληρώνουν 
με bitcoins θα γίνονται σημαντικές 
εκπτώσεις.  
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