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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Ιανουαρίου 2017
ήταν 8,6% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία
GUS. Υπήρχαν 1.397.100 εγγεγραµµένοι άνεργοι.
Πληθωρισµός
Τον Ιανουάριο του 2017 καταγράφηκε πληθωρισµός
1,8% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS
(CPI/∆ΤΚ) και 1,4% κατά την Eurostat (HICP/Ε∆ΤΚ).
Λιανικές πωλήσεις
Τον Ιανουάριο του 2017 οι λιανικές πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 11,4% (σε σχέση µε τον Ιανουάριο
του 2016) σύµφωνα µε την GUS.
Βιοµηχανική παραγωγή
Τον Ιανουάριο του 2017, η βιοµηχανική παραγωγή
αυξήθηκε κατά 9,0% (σε σχέση µε τον Ιανουάριο του
2016) σύµφωνα µε την GUS.
Κόστος µείωσης ηλικ. ορίων συνταξιοδότησης
Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρ. Επιτροπής («Ευρ.
Εξάµηνο»), η πολωνική κυβέρνηση θα πρέπει να
επωµιστεί πρόσθετο ετήσιο κόστος της τάξης του
0,4% έως 0,9% του ΑΕΠ στο διάστηµα έως το 2050,
λόγω της µείωσης των ηλικιακών ορίων
συνταξιοδότησης. Υπενθυµίζεται ότι πρόσφατα
ψηφίστηκε νόµος µε τον οποίο µειώνονται τα όρια
συνταξιοδότησης στα 60 για τις γυναίκες και στα 65
για τους άνδρες, από 67 και για τα δύο φύλα. Το
τελευταίο όριο είχε νοµοθετηθεί µε πρωτοβουλία της
προηγούµενης κυβέρνησης και επρόκειτο να ισχύσει
σε βάθος χρόνου.
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδος – Πολωνίας το 2016
Από την επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2016 ο όγκος του
διµερούς εµπορίου Ελλάδος-Πολωνίας ξεπέρασε, για
πρώτη φορά, το ένα δισεκατοµµύριο Ευρώ. Η αξία
των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία ανήλθε στα
€ 398 εκ., σηµειώνοντας αύξηση 11,65% σε σχέση
µε το 2015, ενώ η αξία των εισαγωγών από την
Πολωνία ανήλθε στα € 622 εκ., καταγράφοντας
αύξηση 16,78%. Το (σε βάρος της Ελλάδος) έλλειµµα
του διµερούς εµπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε

περαιτέρω, διαµορφούµενο στα € 224 εκ..
Σηµειώνεται ότι η αύξηση της αξίας των ελληνικών
εξαγωγών µεταξύ των ετών 2016 και 2015 (κατά €
41,5 εκ.) ήταν η µεγαλύτερη αύξηση µεταξύ δύο
διαδοχικών ετών κατά την τελευταία πενταετία. Το
ίδιο ισχύει για την αύξηση των πολωνικών
εξαγωγών στην Ελλάδα (+89 εκ. Ευρώ µεταξύ
2016 και 2015). Όσον αφορά τις διάφορες οµάδες
προϊόντων, στις ελληνικές εξαγωγές στην
Πολωνία ξεχωρίζουν εσπεριδοειδή, καρποί και
φρούτα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, καπνά,
τσιγάρα, φάρµακα και ελάσµατα, ταινίες και
φύλλα από αργίλιο. Στις πολωνικές εξαγωγές
στην Ελλάδα ξεχωρίζουν κρέατα βοοειδών και
πουλερικών,
πούρα,
καπνά,
ελαστικά
αυτοκινήτων, ξυράφια, οικιακές συσκευές και
µετρητές. [Για περισσότερες πληροφορίες:
http://agora.mfa.gr/infofiles/∆ιµερές_ισοζύγιο_201
6_public.pdf]
Εµπορικό ισοζύγιο 2016
Σύµφωνα µε την GUS, η αξία του πλεονάσµατος
του πολωνικού εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα
€ 4,76 δισ. το 2016. Η αξία των µεν εξαγωγών
ανήλθε στα 183,63 δισ. (+2,3%) των δε
εισαγωγών στα € 178,87 δισ. (+0,9%). Αναλυτές
του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτιµούν ότι το 2017 η
αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου
θα ανέλθει στα € 3,4 δισ. (εξαγωγές περίπου
190,4 δισ. και εισαγωγές περίπου 187 δισ.).
G20
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, Mateusz Morawiecki,
έλαβε (από τον Γερµανό Υπ. Οικονοµικών)
πρόσκληση συµµετοχής στη συνάντηση
υπουργών οικονοµικών και διοικητών κεντρικών
τραπεζών των G20 στο Baden Baden της
Γερµανίας, στις 17 και 18 Μαρτίου. Είναι η πρώτη
φορά που Πολωνός υπουργός προσκαλείται σε
συνάντηση των G20. Η κυβέρνηση υποδέχθηκε
την πρόσκληση µε ενθουσιασµό, ερµηνεύοντάς
την ως «αναβάθµιση της προσοχής που δίδεται
στην Πολωνία» από τις άλλες χώρες. Αντίθετα µε
αυτή την ερµηνεία, εδώ πολιτικοί αναλυτές
εκτιµούν ότι η πρόσκληση σχετίζεται περισσότερο
µε γερµανικούς χειρισµούς στο πλαίσιο των
διµερών σχέσεων µε την Πολωνία και λιγότερο µε
την προοπτική ένταξης της χώρας στην οµάδα των
οικονοµικά σηµαντικότερων κρατών.
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Επιπτώσεις Brexit: Πολωνοί µετανάστες στο Η.Β.
Αναλυτές του πολωνικού Υπουργείου Ανάπτυξης
εκτιµούν ότι η αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου
από την ΕΕ θα µπορούσε να προκαλέσει την
επιστροφή 100.000 έως 200.000 Πολωνών
µεταναστών από τη συγκεκριµένη χώρα στην
πατρίδα τους. Η εκτίµηση περιέχεται σε απάντηση
του υπουργείου σε ερώτηση που υποβλήθηκε στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και λαµβάνει
υπ’ όψιν τη διαµόρφωση σχετικά ευνοϊκών
οικονοµικοκοινωνικών συνθηκών στην Πολωνία
(ζήτηση καταρτισµένου εργατικού δυναµικού,
αύξηση αµοιβών κλπ.).

(+10%). Κύριοι εξαγωγικοί προορισµοί για τα
πολωνικά έπιπλα είναι η Γερµανία, το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Τσεχία, η Γαλλία και η Ολλανδία.
Κατά την οικεία κλαδική ένωση, η Πολωνία
αποτελεί τον 6ο µεγαλύτερο παραγωγό και τον 4ο
µεγαλύτερο εξαγωγέα (6,3% του συνόλου)
επίπλων διεθνώς, πίσω από χώρες όπως η Κίνα,
οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ινδία. Στον
κλάδο δραστηριοποιούνται εγχωρίως περίπου
25.900 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 22.000 είναι
πολύ µικρές, 1.500 µικρές, 330 µεσαίες και 89
µεγάλες. Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν
151.000 εργαζόµενους [GUS, Eurostat].

Τουριστική προβολή χωρών Visegrad
Οι χώρες της Οµάδας Visegrad (Πολωνία, Τσεχία,
Ουγγαρία, Σλοβακία) σχεδιάζουν να διαµορφώσουν
κοινές τουριστικές προτάσεις για τις «µακρινές
αγορές», όπως αυτές των ΗΠΑ, της Κίνας και της
Ιαπωνίας. Εκπρόσωποι των τεσσάρων χωρών
υπέγραψαν (15/2) στη Βαρσοβία σχετικό Marketing
Plan για το 2017, σύµφωνα µε το οποίο θα
δαπανηθούν € 315.000 για την υλοποίηση κοινών
δράσεων προβολής. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της
χρηµατοδότησης θα δαπανηθεί στις Ηνωµένες
Πολιτείες (€ 122.000) και στη Ρωσία (€ 76.000),
αλλά προωθητικές ενέργειες θα καλύψουν και τις
αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας και των χωρών της
Νοτιοανατολικής
Ασίας.
Οι
δράσεις
θα
περιλαµβάνουν την κοινή παρουσία (µε περίπτερα)
σε τουριστικές εκθέσεις, την προετοιµασία
επισκέψεων ξένων ταξιδιωτικών πρακτόρων, την
υποστήριξη του διασυνοριακού τουρισµού και τη
δηµιουργία ενιαίου διαφηµιστικού υλικού.

Τουρισµός: Αφίξεις ξένων επισκεπτών
Σύµφωνα µε την GUS, περίπου 6,2 εκ. ξένοι
τουρίστες επισκέφθηκαν την Πολωνία το 2016
(+7%). Οι περισσότεροι προέρχονταν από τη
Γερµανία (1,6 εκ.), το Ηνωµένο Βασίλειο
(443.000) και την Ουκρανία (334.000). Συνολικά
καταγράφηκαν περίπου 15 εκ. διανυκτερεύσεις
(5,4 εκ. διανυκτερεύσεις Γερµανών, 1,1 εκ.
Βρετανών και 868.000 Ουκρανών επισκεπτών),
έναντι 13,8 εκ. το 2015.

Χρηµατοδότηση εξαγωγών
Ο ∆/νων Σύµβουλος του πολωνικού αναπτυξιακού
ταµείου (PFR), Pawel Borys, γνωστοποίησε ότι η
κυβέρνηση θα επενδύσει περίπου 60 δισ. Ζλότυ σε
ένα νέο µοντέλο χρηµατοδότησης των εξαγωγών στο
πλαίσιο της υλοποιούµενης «Στρατηγικής Υπεύθυνης
Ανάπτυξης» και ότι το PFR και το Υπουργείο
Ανάπτυξης έχουν συντάξει από κοινού νοµοσχέδιο
για τη ριζική µεταρρύθµιση του σηµερινού
συστήµατος ασφάλισης των εξαγωγών.

Αναπτυξιακή βοήθεια
Η Υφυπουργός Εξωτερικών Joanna Wronecka
δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιθυµεί να αυξήσει την
παρεχόµενη από αυτήν αναπτυξιακή βοήθεια,
έτσι ώστε η αξία της να ανέλθει στο 0,33% του
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος έως το 2030,
ακολουθώντας σχετική σύσταση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (DAC/OECD)
για βοήθεια ίση µε το 0,33% του ΑΕΕ (GNI).
Σήµερα, η Πολωνία παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια
ίση µε το 0,1% του ΑΕΕ της. Το 80% αυτής
εκταµιεύεται µέσω πολυµερών σχηµάτων και
κυρίως µέσω της ΕΕ. Η χώρα έγινε µέλος της
DAC/OECD το 2013.
Εξαγωγές χοιρινού κρέατος
Σύµφωνα
µε
τον
Οργανισµό
Αγοράς
Αγροδιατροφικών Προϊόντων ARR, οι πολωνικές
εξαγωγές χοιρινού κρέατος αναµένεται να
αυξηθούν κατά 5% το 2017. Το 2016 εξήχθησαν
περισσότεροι από 690.000 τόνοι (+6%).

Κλάδος επιπλοποιίας
Η αξία της πολωνικής παραγωγής επίπλων ανήλθε
στα 42,5 δισ. Ζλότυ το 2016 (+9%), ενώ η αξία των
εξαγωγών του κλάδου ανήλθε στα 41,7 δισ. Ζλότυ
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Αποτελεσµατικότητα προώθησης πολωνικών
τροφίµων
Έκθεση του πολωνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΝΙΚ)
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι γίνεται καλή χρήση
των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων από εννέα
εθνικά ταµεία προώθησης των πολωνικών τροφίµων
σε ξένες αγορές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε
για τη διάθεση περίπου 310 εκ. Ζλότυ στο διάστηµα
2009-2016, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες
σχετικές δαπάνες αφορούσαν την προώθηση της
κατανάλωσης ενός προϊόντος ή παραγώγων του
(53%), την πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα
ενός προϊόντος (15%) και τη συµµετοχή εξαγωγέων
σε εµπορικές εκθέσεις (15%). Οι εξαγωγές των
πολωνικών προϊόντων αυξάνονται συνεχώς από το
2003 και η αξία τους ανήλθε στα 24 δισ. Ευρώ το
2015. Στο α΄ εννεάµηνο του 2016 οι σηµαντικότερες
οµάδες εξαγόµενων προϊόντων ήταν αυτές των ζώων,
του κρέατος και των προϊόντων κρέατος (21% επί
του συνόλου) και των σιτηρών και προϊόντων
δηµητριακών (13%). Από τα 26 υλοποιηθέντα
προωθητικά
προγράµµατα,
συνολικού
προϋπολογισµού € 83 εκατ., τα 23 προγράµµατα, µε
προϋπολογισµό 76 εκ., ήταν συγχρηµατοδοτούµενα.
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Κλαδικές
προτεραιότητες
«Στρατηγικής
Υπεύθυνης Ανάπτυξης»
Η κυβερνητική «Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης»
(www.mr.gov.pl/media/14873/Responsible_Development_Plan.pdf)
περιλαµβάνει κλάδους προτεραιότητας, στους
οποίους προβλέπεται να υλοποιηθούν προγράµµατα
για την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας των
σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για
τις ακόλουθες θεµατικές: «Σύγχρονα προϊόντα
ναυπηγικής βιοµηχανίας», "świrko and Wigura"
(αεροναυπηγική / µη επανδρωµένα αεροσκάφη),
«Ηλεκτροκινητικότητα» (ηλεκτρικά λεωφορεία και ΙΧ),
"Luxtorpeda 2.0" (σιδηροδροµικό υλικό), "Cyberpark
Enigma" (κυβερνοασφάλεια), «Υγεία» (τηλεϊατρική,
βιοτεχνολογία, ιατρικές συσκευές), «Οικολογικά
κτήρια» (δοµικά υλικά, ενεργειακή αποδοτικότητα),
«Πολωνική επιπλοποιία», «Ευφυής µεταλλουργία»
(σύγχρονος εξοπλισµός εξόρυξης µεταλλευµάτων).
Ηλεκτροκινητικότητα
Το πολωνικό αναπτυξιακό ταµείο PFR, το Υπουργείο
Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ενέργειας, η Ένωση
Πολωνικών Πόλεων, το εθνικό κέντρο έρευνας και

ανάπτυξης NCBiR και το εθνικό ταµείο
περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης
υδάτων NFOSiGW συνυπέγραψαν στις 20/2
διακήρυξη συνεργασίας (επιστολή προθέσεων)
για την αγορά 780 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων
από τις 41 πόλεις που εκπροσωπεί η Ένωση
Πολωνικών Πόλεων. Οι δηµοτικές αρχές
πρόκειται να αντικαταστήσουν µέχρι το 2020 το
16% των στόλων οχηµάτων που χρησιµοποιούν
σήµερα,
προµηθευόµενες
ηλεκτροκίνητα
λεωφορεία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο
κυβερνητικό
στρατηγικό
πρόγραµµα
«ηλεκτροκινητικότητας», που εποπτεύεται από τα
υπουργεία ανάπτυξης και ενέργειας. Το
πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο υποπρογράµµατα:
ένα που επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά λεωφορεία
και ένα που δίνει έµφαση στα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα (ΙΧ). Το PFR υποστηρίζει την
υλοποίηση των προγραµµάτων µε τη διευκόλυνση
της πρόσβασης σε διάφορα χρηµατοδοτικά
εργαλεία. Η κυβέρνηση θα διαθέσει 19 δισ. Ζλότυ
έως το 2020 για τον ίδιο σκοπό. Σήµερα, τα
ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελούν το 0,3% του
συνόλου των οχηµάτων δηµόσιας συγκοινωνίας
που χρησιµοποιούν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Το
πρόγραµµα “E-Bus” στοχεύει στη µεγέθυνση της
αγοράς ηλεκτρικών λεωφορείων στα 2,5 δισ.
Ζλότυ/έτος και στη δηµιουργία πέντε χιλιάδων
νέων θέσεων εργασίας, υιοθετώντας την εκτίµηση
ότι µπορούν να πωλούνται µελλοντικά περίπου
χίλια οχήµατα κατ’ έτος στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό.
Οδοποιία
Οι πολωνικές αρχές ενέκριναν νέο σύστηµα
βαθµολόγησης των υποψηφίων στο πλαίσιο
δηµόσιων διαγωνισµών για την ανάθεση έργων
οδοποιίας. Με το νέο σύστηµα, σε κάθε
υποψήφιο θα δίνονται έως 60 βαθµοί (επί
συνόλου 100) µε κριτήριο την προσφερόµενη τιµή,
έως 12 βαθµοί µε κριτήριο την προθεσµία
ολοκλήρωσης του έργου, έως 6 βαθµοί για την
απασχόληση προσωπικού µε κανονικές
συµβάσεις εργασίας, έως 9 βαθµοί για τον τύπο
του οδοστρώµατος και έως 5 βαθµοί µε κριτήριο
τις περιβαλλοντικές παραµέτρους του έργου. Εν
τω
µεταξύ,
το
Υπουργείο
Ανάπτυξης
γνωστοποίησε ότι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις
ύψους 481 εκ. Ζλότυ από κονδύλια της ΕΕ θα
διοχετευτούν στην υλοποίηση έργων οδοποιίας
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σε Κρακοβία, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno και
Tarnow. Τα έργα αφορούν εθνικές οδούς εκτός του
συστήµατος των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών
(TEN-T). Οι προγραµµατισµένες αναβαθµίσεις
αναµένεται να µειώσουν τη συµφόρηση µέσω των
οικισµών και τις εκποµπές ρύπων. Περίπου 179 εκ.
Ζλότυ θα διατεθούν για την υλοποίηση έργων στην
περιοχή της Κρακοβίας.
∆ιαδικτυακό εµπόριο
Το 42% των Πολωνών χρηστών του διαδικτύου
πραγµατοποιεί
αγορές µέσω διαδικτυακών
καταστηµάτων. Ο σχετικός µέσος όρος της ΕΕ είναι
54% αλλά η καταγραφείσα αύξηση στην Πολωνία
µεταξύ των ετών 2015 και 2016 ήταν της τάξης του
7%, έναντι µεγέθυνσης 1%-2% τα προηγούµενα έτη.
Η αξία των αγορών που πραγµατοποιούνται
διαδικτυακώς ενδέχεται να ξεπεράσει τα 40 δισ.
Ζλότυ το 2017. [Στοιχεία της Eurostat που
περιέχονται
σε
άρθρο
της
εφηµερίδας
Rzeczpospolita]
Οι πλουσιότεροι Πολωνοί
Σύµφωνα µε το Forbes Magazine, οι εκατό
πλουσιότεροι Πολωνοί έχουν φέτος αθροιστική
περιουσία αξίας 134 δισ. Ζλότυ (€ 31 δισ.), αυξηµένη
κατά 25% από το 2016. Την πρώτη θέση της
σχετικής κατάταξης καταλαµβάνουν τα αδέλφια
Dominika και Sebastian Kulczyk, παιδιά του
εκλιπόντος µεγιστάνα του κλάδου ενέργειας Jan
Kulczyk (14,3 δισ. Ζλότυ). Ακολουθούν ο
επιχειρηµατίας (συσκευές µπάνιου και ακίνητη
περιουσία) Michał Sołowów (11,8 δισ.) και ο
«βαρόνος των ΜΜΕ» Zygmunt Solorz-śak (10,3
δισ.).
4. Ενέργεια – Περιβάλλον
Φιλοξενία ∆ιάσκεψης Η.Ε. για το Κλίµα (2018)
Η πόλη του Κατοβίτσε (Νότια Πολωνία),
επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της να φιλοξενήσει το
2018 τη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών µε θέµα την
κλιµατική αλλαγή (COP). Εκτός του Κατοβίτσε,
σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από την πόλη
του Γκντανσκ (Β. Πολωνία), ενώ το Πόζναν και το
Βρότσλαβ αποτελούν δύο ακόµη δυνητικούς
υποψηφίους. Στην Πολωνία, που έχει διοργανώσει
δις στο παρελθόν τη συγκεκριµένη διεθνή
συνάντηση (2008 στο Πόζναν και 2013 στη

Βαρσοβία), ανατέθηκε πέρυσι η φιλοξενία της
διάσκεψης του 2018.
Μείωση εκποµπών ρύπων
Στο κείµενο της κυβερνητικής Στρατηγικής
Υπεύθυνης Ανάπτυξης αναγνωρίζεται ότι
προϋποθέσεις της αποτελεσµατικής προστασίας
του κλίµατος αποτελούν η περαιτέρω µείωση των
εκποµπών και η αυξηµένη απορρόφηση CO2 από
τα δάση και τις περιοχές πλησίον των αστικών
κέντρων. Στο ίδιο κείµενο υπογραµµίζεται ότι
δοµικές αλλαγές στην οικονοµία και στην
περιβαλλοντική πολιτική έχουν επιτρέψει τη
σηµαντική µείωση του επιπέδου µόλυνσης του
αέρα, των υδάτων και του εδάφους από το 1990
µέχρι σήµερα (το 2012, οι εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου αντιστοιχούσαν στο 29,1% των
εκποµπών του 1988). Επίσης, σηµειώνεται ότι η
στόχευση της ΕΕ (όσον αφορά τη µείωση
εκποµπών CO2) αποτελεί πρόκληση για την
Πολωνία λόγω της εξάρτησης της οικονοµίας της
τελευταίας από τον ρυπογόνο άνθρακα. Οι
µειώσεις εκποµπών CO2 επιδιώκονται στο
πνεύµα της τήρησης δεσµεύσεων που απορρέουν
από διεθνείς συµφωνίες όπως το Πρωτόκολλο του
Κιότο και η Συµφωνία των Παρισίων, αλλά και
στο πλαίσιο του Πακέτου της ΕΕ για την Ενέργεια
και το Κλίµα, που παρέχει το εργαλείο του
Συστήµατος Εµπορίας Εκποµπών της ΕΕ (EU
ETS). Τέλος, οι συντάκτες της έκθεσης
παραπέµπουν σε εκτίµηση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την οποία µια
αποτελεσµατική δασική πολιτική θα µπορούσε να
έχει ετήσιο όφελος έως και 40 εκ. τόνους CO2.
Στις 27/2 εγκρίθηκε από την ΕΕ η στόχευση του
ETS για το χρονικό διάστηµα έως το 2030. Η
Πολωνία µειοψήφησε (19 κ-µ υπέρ και εννέα
κατά) αντιτιθέµενη στην υιοθετηθείσα πρόταση.
Αγωγός αερίου ΝΑ Πολωνίας
Η Gaz System, διαχειρίστρια του εθνικού
συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου,
σχεδιάζει την κατασκευή ενός αγωγού στη
νοτιοανατολική Πολωνία, ο οποίος θα είναι
δυνατό να συνδεθεί µε τα συστήµατα αγωγών της
Σλοβακίας και της Ουκρανίας. Ο προϋπολογισµός
του έργου ανέρχεται στα 288 εκ. Ζλότυ και το
µήκος του αγωγού θα είναι περίπου 72 χλµ., από
το Hermanowice έως τη Strachocina. Ο αγωγός
εντάσσεται στον ∆ιάδροµο Αερίου Βορρά-Νότου
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και θα είναι έτοιµος το 2019. Η ΕΕ (Ε.Π. Υποδοµών
και
Περιβάλλοντος)
αναµένεται
να
συγχρηµατοδοτήσει το έργο µε 110 εκ. Ζλότυ.
Επενδύσεις PKN Orlen
Η µεγαλύτερη πολωνική εταιρεία καυσίµων, PKN
Orlen, σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 200
εκ. Ζλότυ στην κατασκευή νέων υπόγειων δεξαµενών
καυσίµων. Η επένδυση θα υλοποιηθεί από τη
θυγατρική της PKN Orlen, Solino, στις περιοχές
Mogilno και Gora. Πέραν των δεξαµενών, η PKN
Orlen δροµολογεί τον εξοπλισµό των πρατηρίων
καυσίµων της µε ανεµογεννήτριες, από το 2018 και
µετά, µε στόχο την κάλυψη µέρους των ενεργειακών
αναγκών τους. Η εγκατάσταση (20 - 40 kW) θα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως επιφάνεια
εµφάνισης
διαφηµιστικών
µηνυµάτων.
Στο
πρόσφατο παρελθόν, η εταιρεία δοκίµασε, επιτυχώς,
τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για τον ίδιο
σκοπό σε έντεκα σταθµούς της. Η PKN Orlen
διαθέτει 1.750 πρατήρια στην Πολωνία και άλλα 900
σε Γερµανία, Τσεχία και Λιθουανία.
Ανακύκλωση
Από 01.07.2017 τίθεται σε ισχύ η νέα νοµοθεσία για
την ανακύκλωση. Στο εξής, µεταλλικά αντικείµενα και
πλαστικά θα συλλέγονται σε κάδους κίτρινου
χρώµατος, το χαρτί σε µπλε χρώµατος, το γυαλί σε
πράσινου χρώµατος και τα οργανικά απορρίµµατα
σε κάδους καφέ χρώµατος. Οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης θα έχουν προθεσµία πέντε ετών
(30.06.2021) για την αντικατάσταση των κάδων
ανακύκλωσης που χρησιµοποιούνται σήµερα.
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
Ryanair
Τα αεροπορικά ταξίδια στην Πολωνία θα
αναπτυχθούν µε ταχύ ρυθµό τα επόµενα χρόνια και
ο συνολικός αριθµός των επιβατών µπορεί να
τριπλασιαστεί φτάνοντας τα 100 εκατοµµύρια µέχρι
το 2022, σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της
Ryanair, Michael O'Leary. Η συγκεκριµένη εταιρεία
χαµηλού κόστους καταλαµβάνει ηγετική θέση στην
εγχώρια αγορά, κατέχοντας µερίδιο της τάξης του
30% και ανταγωνιζόµενη, κυρίως, την (πολωνική)
κρατική LOT και την ουγγρική Wizz Air. Σε δηλώσεις
του (15/2), ο Μ. O'Leary ζήτησε από τις πολωνικές
αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την
έγκριση της επέκτασης του δεύτερου αερολιµένα της

Βαρσοβίας, Modlin. Τα σχέδια επέκτασης του
Modlin, που αποτελεί το κύριο αεροδρόµιο της
Ryanair στην Πολωνία, έχουν επιβραδυνθεί λόγω
παράλληλων σκέψεων για τη δηµιουργία ενός
νέου µεγάλου αεροδροµίου στην κεντρική
Πολωνία, σε απόσταση 100 χλµ. από τη
Βαρσοβία, ιδέα που υποστηρίζει η LOT. Η
Ryanair εκτιµά ότι θα µεταφέρει φέτος περίπου 11
εκατοµµύρια επιβάτες στην πολωνική αγορά
(+20%), ανακοίνωσε πέντε νέα δροµολόγια από
το Modlin και άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο να
εισέλθει στην πολωνική αγορά charter στις αρχές
του επόµενου έτους.
TechCamp
Τα προβλήµατα που προκαλούνται από την
ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την
πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες βρέθηκαν
στο επίκεντρο του διήµερου διεθνούς συνεδρίου
TechCamp που εγκαινιάστηκε από τον πρέσβη
των ΗΠΑ στην Πολωνία. Οι συντάκτες, bloggers,
δηµοσιογράφοι, σχεδιαστές και ειδικοί marketing
και επικοινωνίας από 30 χώρες (Κεντρική
Ευρώπη, Σκανδιναβία, Κεντρική Ασία) που
παρακολούθησαν τα εργαστήρια του συνεδρίου
επελέγησαν µεταξύ 900 υποψηφίων. Το
TechCamp, που πραγµατοποιήθηκε στην
Πολωνία για δεύτερη φορά, διοργανώνεται από το
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και έχει στόχο
την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ ειδικών στη
σύγχρονη τεχνολογία.
∆ιαγωνισµοί
προµήθειας
στρατιωτικών
ελικοπτέρων και κυβερνητικών αεροσκαφών
Η
πολωνική
Επιθεώρηση
Εξοπλισµών
(Υπουργείο Άµυνας) ανακοίνωσε την έναρξη
διαπραγµατεύσεων µε τρεις εταιρείες για την
απόκτηση οκτώ ελικοπτέρων έρευνας και
διάσωσης
και
οκτώ
ανθυποβρυχιακών
ελικοπτέρων για την κάλυψη αναγκών των
ενόπλων δυνάµεων της χώρας. Οι τρεις
υποψήφιοι ανάδοχοι που κατέθεσαν προσφορές
και µε τους οποίους διαπραγµατεύεται η
πολωνική πλευρά είναι η PZL Swidnik (της
βρετανοϊταλικής Leonardo), η PZL Mielec (της
αµερικανικής Lockheed Martin) και η Airbus
Helicopters (σ.σ. η Πολωνία ακύρωσε την
προµήθεια 50 ελικοπτέρων Caracal από τη
γαλλική εταιρεία στα τέλη του 2016). Επίσης, το
Υπουργείο Άµυνας γνωστοποίησε ότι κάλεσε τις
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Boeing, Lufthansa και Glomex να υποβάλουν
προσφορές για την προµήθεια τριών αεροσκαφών
µεσαίας εµβέλειας για τη µεταφορά κορυφαίων
κυβερνητικών αξιωµατούχων.
Amazon
Η Amazon θα αποκτήσει και πέµπτο κέντρο logistics
στην Πολωνία, στην περιοχή του Sosnowiec. Η
εταιρεία έχει ήδη επενδύσει στη χώρα 3 δισ. Ζλότυ
και έχει δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας. Το νέο
κέντρο θα εγκαινιαστεί το αργότερο έως το τέλος του
2017, µαζί µε το υπό κατασκευή κέντρο logistics του
Kolbaskowo,. Η υλοποίηση της επένδυσης του
Sosnowiec ανατέθηκε στην Panattoni Europe. Οι
νέες εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν αγοραστές
ενδυµάτων και υποδηµάτων. Πέραν των τριών
λειτουργούντων κέντρων logistics και των δύο υπό
κατασκευή, η Amazon διαθέτει ένα κέντρο
τεχνολογικής ανάπτυξης στο Γκντανσκ και ένα
γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών στη Βαρσοβία.
Πολωνικοί λιµένες Βαλτικής
Οι πολωνικοί ξεπέρασαν, έστω µε βραχεία κεφαλή,
τους ρωσικούς λιµένες της Βαλτικής όσον αφορά τον
όγκο των εµπορευµατοκιβωτίων που διαχειρίστηκαν
το 2016. Σύµφωνα µε τον ιστότοπο dziennik.pl, τα
πολωνικά και ρωσικά λιµάνια διαχειρίστηκαν
περισσότερα από 2 εκ. TEU. Οι επιδόσεις του λιµένα
του Gdańsk ήταν κατά τι καλύτερες από τις επιδόσεις
των λιµένων Αγ. Πετρούπολης και Καλίνινγκραντ.
Τον Οκτώβριο του 2016, η εταιρεία διαχείρισης
εµπορευµατοκιβωτίων DCT Gdańsk (συµφερόντων
Macquarie) έθεσε σε λειτουργία τον δεύτερο
τερµατικό σταθµό της, επένδυση αξίας 1 δισ. Ζλότυ,
που επέτρεψε τον διπλασιασµό της δυναµικότητάς
της στα 3 εκ. TEU. Στις 28/2, οι λιµένες Szczecin και
Swinoujscie ανακοίνωσαν ότι θα λάβουν από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) δάνειο
ύψους € 38 εκ. για την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό
των
υποδοµών
τους.
Η
δανειοδότηση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο
επενδυτικής συνεργασίας Πολωνίας και ΕΙΒ (αξίας €
298 εκ.) για τη χρηµατοδότηση έργων βελτίωσης και
εκσυγχρονισµού στους τοµείς των λιµένων, των
logistics και της παραγωγής στις περιοχές πλησίον
των λιµένων.

τύπου «7-11» (convenience stores) Zabka από
την Mid Europa Partners. Το αντίτιµο της
συναλλαγής δεν έγινε γνωστό αλλά αναλυτές
εκτιµούν ότι η αξία της Zabka, που διαθέτει 4.500
καταστήµατα franchise, ανέρχεται στο 1,5 δισ.
Ευρώ. Η Mid Europa είχε αποκτήσει τη Zabka το
2011 έναντι 400 εκ. Ευρώ.
Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Puls Biznesu, µεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου γαλακτοκοµικών
εγκαταλείπουν τα προϊόντα που παράγονται από
γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Έτσι,
µετά από την Piatnica (πωλήσεις 900 εκ.
Ζλότυ/έτος) που ανακοίνωσε σχετική απόφασή
της πέρυσι, τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα
φαίνεται ότι θα εγκαταλείψουν και οι Mlekpol
(πωλήσεις 3 δισ./έτος), Spomlek (500 εκ.) και
Polmlek. Οι αποφάσεις των βιοµηχανιών
γαλακτοκοµικών λαµβάνονται εν όψει της
απαγόρευσης χρήσης γενετικά τροποποιηµένων
ζωοτροφών από το 2021.
Biedronka
Η Jeronimo Martins, µητρική της πολωνικής
αλυσίδας λιανεµπορίου Biedronka, πρόκειται να
επενδύσει περίπου € 400 εκ. στην Πολωνία έως
το τέλος του 2017. Η επιχείρηση σχεδιάζει το
άνοιγµα 100 νέων καταστηµάτων της Biedronka,
που διαθέτει ήδη 2.720 καταστήµατα. Το 2016 η
εταιρεία είχε κύκλο εργασιών € 9,78 δισ., που
αποτελούν το 66,9% του συνολικού κύκλου
εργασιών της Jeronimo Martins.

Zabka
Το επενδυτικό ταµείο CVC Capital Partners θα
εξαγοράσει την πολωνική αλυσίδα mini market
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