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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Επιτόκια δανεισµού
Στη συνεδρίαση της 8/3 τ.έ., το Συµβούλιο
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP) άφησε αµετάβλητα τα
επιτόκια δανεισµού. Έτσι, το επιτόκιο αναφοράς της
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) εξακολουθεί να
διαµορφώνεται στο 1,50%, το επιτόκιο lombard στο
2,50%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 0,50% και το
προεξοφλητικό επιτόκιο στο 1,75%. Η τελευταία
µείωση επιτοκίων έγινε τον Μάρτιο του 2015.
Εκτιµήσεις ΝΒΡ
Σύµφωνα µε έκθεση της Κεντρικής Τραπέζης NBP, η
περυσινή µείωση των επενδύσεων (κυρίως λόγω της
περιορισµένης χρήσης των πόρων της ΕΕ) ήταν
προσωρινή, καθώς φέτος αναµένεται αύξηση της
τάξης του 3,7%. Μεταξύ άλλων, η ΝΒΡ προβλέπει ότι
ο πληθωρισµός θα ανέλθει στο 2,0% φέτος και το
2018 και στο 2,3% το 2019. Το ήδη χαµηλό ποσοστό
ανεργίας θα συνεχίσει να κινείται καθοδικά τα
επόµενα έτη.
Εργαζόµενος πληθυσµός
Σύµφωνα µε στοιχεία του κέντρου ερευνών IBS και
της Ευρ. Επιτροπής, ο εργαζόµενος πληθυσµός
(working population) της Πολωνίας πρόκειται να
µειωθεί από 18,5 εκ. στα 13,6 εκ. έως το 2050.
Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Ιανουαρίου 2017
ήταν 8,6% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία
GUS και 5,4% κατά την Eurostat.
Πληθωρισµός
Τον Φεβρουάριο του 2017 καταγράφηκε
πληθωρισµός 2,2% κατά την πολωνική στατιστική
υπηρεσία GUS (CPI/∆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 και κατά 6,5%
σύµφωνα µε την Eurostat.
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
Υιοθέτηση Ευρώ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Ανάπτυξης & Οικονοµικών, Mateusz Morawiecki,

δήλωσε (15/3) ότι η Πολωνία θα µπορούσε να
εξετάσει το ενδεχόµενο υιοθέτησης του Ευρώ σε
δέκα ή είκοσι χρόνια από σήµερα και αφού
πρώτα θα έχει συγκλίνει µε τις χώρες της
Ευρωζώνης
όσον
αφορά
κρίσιµες
µακροοικονοµικές
και
µικροοικονοµικές
παραµέτρους. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
προσέθεσε αυτή η επιλογή δεν αντιβαίνει στις
υποχρεώσεις της χώρας που προκύπτουν από τις
Συνθήκες και εξέφρασε την άποψη ότι ο λαός θα
πρέπει να κληθεί να αποφασίσει την
αντικατάσταση του Ζλότυ µέσω δηµοψηφίσµατος,
αφού το πολωνικό σύνταγµα ορίζει ένα
συγκεκριµένο εθνικό νόµισµα. Τέλος, ο
«Υπερυπουργός» Οικονοµικών & Ανάπτυξης
επεσήµανε ότι η σπουδή υιοθέτησης του Ευρώ
(που δείχνει η αντιπολίτευση) µπορεί να αποβεί
επιζήµια, παρατηρώντας ότι τα νότια κράτη-µέλη
της Ευρωζώνης «υποφέρουν» από την
απεµπόληση του ελέγχου της νοµισµατικής
πολιτικής τους. Το σχόλιο Morawiecki έγινε µε
αφορµή δηλώσεις του επικεφαλής του κόµµατος
της πλειοψηφίας (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ο
οποίος τάχθηκε κατά της εγκατάλειψης του Ζλότυ
(15/3).
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις
Σύµφωνα µε έκθεση της επιθεώρησης Polityka
Insight, οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην
Πολωνία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών
ξεπέρασαν τα 712 δισ. Ζλότυ, µε τα επενδυτικά
σχέδια κάθε έτους να φτάνουν κατά µέσο όρο τα
26 δισ. Ζλότυ. Οι ΑΞΕ, σε συνδυασµό µε την
εισροή νέας τεχνολογίας, την αναβάθµιση της
παραγωγής και την ενίσχυση της προσφοράς,
βοήθησαν στην τόνωση της κατανάλωσης και των
εγχώριων επενδύσεων. Επίσης, συνέβαλαν στην
αύξηση της απασχόλησης κατά 8,5% και των
αµοιβών κατά 8,9% και διεύρυναν το πολωνικό
ΑΕΠ. Επιπλέον, ωφέλησαν τον εθνικό
προϋπολογισµό, καθώς το ένα τρίτο της
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
εισπράχθηκε από πολυεθνικές. Στην έκθεση
σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2015 η αξία του
συνολικού αποθέµατος ΑΞΕ στη χώρα ανήλθε
στα 712,1 δισ. Ζλότυ (167 δισ. Ευρώ), ήτοι στο
39,6% του ΑΕΠ, επίδοση που φέρνει την Πολωνία
στη µέση της κατάταξης των χωρών του ΟΟΣΑ ως
προς τη συµβολή των ξένων επενδύσεων στην
εθνική οικονοµία, κοντά σε Νορβηγία, Νέα
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Ζηλανδία και Ισπανία. Οι ξένες εταιρείες επενδύουν
κυρίως στη βιοµηχανία, τον χρηµατοοικονοµικό
κλάδο και το εµπόριο. Η αξία των βιοµηχανικών
projects ανήλθε το 2015 στα 229 δισ. Ζλότυ,
αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο του συνόλου των
επενδυτικών σχεδίων. Οι µεγαλύτεροι ξένοι
επενδυτές ήταν προέλευσης Γερµανίας (19,1%), ΗΠΑ
(10,9%), Γαλλίας (10,8%), Ηνωµένου Βασιλείου
(6,2%), Ιταλίας (5,7%) και Σκανδιναβικών χωρών
(5,3%). Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της οικονοµικής
εφηµερίδας Puls Biznesu και στοιχεία των Financial
Times, η Πολωνία και η Ουγγαρία συγκέντρωσαν τις
περισσότερες ΑΞΕ στην περιοχή της κεντρικής
Ευρώπης το 2016.
Τουρισµός
Σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% οι Πολωνοί
πέρασαν τουλάχιστον δύο ηµέρες µακριά από το
σπίτι τους το 2016. Σύµφωνα µε στοιχεία του
κέντρου ερευνών αγοράς CBOS, οι διακοπές µακριά
από το σπίτι αποτελούν στοιχείο της ζωής των
πολιτών υψηλότερου εισοδήµατος και µορφωτικού
επιπέδου. Από αυτούς που πέρασαν τουλάχιστον
δύο ηµέρες µακριά από το σπίτι, το 82% παρέµεινε
στην Πολωνία και το 19% ταξίδεψε εκτός συνόρων.
∆ηµοφιλέστερες παρέµειναν οι ευρωπαϊκές χώρες,
µε πρώτη τη Γερµανία και ακολουθούσες Ελλάδα,
Κροατία, Ιταλία και Ισπανία. Οι αναλυτές εκτιµούν
ότι έχει µειωθεί το ποσοστό των πολιτών που δεν
περνά τις διακοπές µακριά από την κατοικία του
λόγω οικονοµικών περιορισµών. Το 2014 ήταν 40%
και το 2016 µειώθηκε στο 31%.
Εξαγωγική στρατηγική
Στο κείµενο της κυβερνητικής «Στρατηγικής
Υπεύθυνης Ανάπτυξης» υπογραµµίζεται η σηµασία
των εξαγωγικών αγορών εκτός ΕΕ για την ενίσχυση
της εξωστρέφειας της χώρας, καθώς το 80% των
πολωνικών εξαγωγών καταλήγει σήµερα στα κράτη
της ΕΕ. Ως αγορές προτεραιότητας εκτός ΕΕ
αναφέρονται η Αλγερία, η Αυστραλία, το
Αζερµπαϊτζάν, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η
Ινδία, η Ινδονησία, το Ιράν, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, το
Καζακστάν, το Μεξικό, η Νορβηγία, η Ρωσία, η
Σιγκαπούρη, η Ν. Αφρική, η Ν. Κορέα, η Τουρκία, η
Ουκρανία, τα ΗΑΕ και οι ΗΠΑ. Ως τοµείς
προτεραιότητας αναφέρονται ο ιατρικός εξοπλισµός,
ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα καλλυντικά, οι ΤΠΕ,
η βιοτεχνολογία και τα φαρµακευτικά, η µόδα, οι
κατασκευές, η ναυπηγική βιοµηχανία, η επιπλοποιία,

τα τρόφιµα, οι υπηρεσίες υγείας και τα
εξαρτήµατα
αυτοκινητοβιοµηχανίας
κα
αεροναυπηγικής βιοµηχανίας. Η Στρατηγική
προβλέπει αύξηση των εξαγωγών κατά 7,2% σε
ετήσια βάση στο διάσηµα 2015-2020 και θέτει τον
στόχο της αύξησης της συµµετοχής των
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις συνολικές
εξαγωγές στο 10% το 2020, από 8,5% το 2015.
Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής εξωστρέφειας αναµένεται να
διαδραµατίσει ο συγκροτούµενος Οργανισµός
Επενδύσεων και Εµπορίου.
Πολιτική Συνοχής
«Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι µόνο η µεγαλύτερη
επενδυτική πολιτική της ΕΕ, αλλά και αυτή που
βρίσκεται πιο κοντά στους ανθρώπους», δήλωσε
ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy Kwiecinski στη
διάρκεια συνάντησης οκτώ υπουργών ανάπτυξης
στη Βαρσοβία. Οι υπουργοί Ανάπτυξης των
χωρών Visegrad (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία,
Σλοβακία) και της Κροατίας, της Βουλγαρίας, της
Ρουµανίας και της Σλοβενίας συναντήθηκαν στην
πολωνική πρωτεύουσα για να συζητήσουν την
Πολιτική Συνοχής της ΕΕ. Στη συνάντηση έλαβε
µέρος και η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής
Corina Cretu. Οι οκτώ Υπουργοί υιοθέτησαν κοινό
έγγραφο, στο οποίο προσδιορίζεται ο κατ’ αυτούς
βασικός ρόλος της Πολιτικής Συνοχής για το
µέλλον της ΕΕ. Αναφερόµενος στις απαραίτητες
αλλαγές, ο Πολωνός υφυπουργός παρατήρησε ότι
χρειάζεται περισσότερη ευελιξία σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και ότι θα πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν η ανάγκη για καινοτοµία και για
χρησιµοποίηση
σύγχρονων
εργαλείων,
χρηµατοοικονοµικών και άλλων. Η κα Cretu
συµφώνησε ότι απαιτούνται µεγαλύτερη ευελιξία
και απλούστερες διαδικασίες και παροµοίασε την
Πολιτική Συνοχής µε την σπονδυλική στήλη των
Ευρωπαϊκών έργων.
Εξαγωγές κλάδου ΤΠΕ
Η συνολική αξία των εξαγωγών του πολωνικού
κλάδου ΤΠΕ ανήλθε στα 16,6 δισ. Ζλότυ το 2016,
από 13,4 δισ. το 2015. Η µεγαλύτερη αύξηση, της
τάξης του 35%, καταγράφηκε στην εξαγωγική
αγορά των ΗΠΑ (2,22 δισ. από 1,68 δισ.). Στην
περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου υπήρξε
αύξηση της τάξης του 24,5%, σε αυτήν της
Γερµανίας 22,3%, στης Ελβετίας σχεδόν 26%,
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στης Ολλανδίας σχεδόν 25% και στης Ιρλανδίας άνω
του 26%. [GUS]
Έδρα Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
Ο
επικεφαλής
της
πολωνικής
Αρχής
Χρηµατοοικονοµικής
Εποπτείας,
Marek
Chrzanowski, δήλωσε (10/3) ότι η Πολωνία
ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει την έδρα της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, που είναι λογικό να
εγκαταλείψει το Λονδίνο µετά από την αποχώρηση
του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ.
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Συγχώνευση ΝΒΡ - KNF
Ο ∆ιοικητής της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης
(ΝΒΡ), Adam Glapinski, γνωστοποίησε στις 15/3 ότι
έχει συνταχθεί νοµοσχέδιο για τη συγχώνευση της
ΝΒΡ µε την εθνική Αρχή Χρηµατοοικονοµικής
Εποπτείας KNF. Κατά τον κεντρικό τραπεζίτη, η
συγχώνευση θα ενισχύσει το εθνικό ρυθµιστικό
σύστηµα.
Νέο αεροδρόµιο κεντρικής Πολωνίας
Ο Υπουργός Υποδοµών, Andrzej Adamczyk,
ανακοίνωσε (15/3) ότι η Οικονοµική Επιτροπή του
Υπουργικού Συµβουλίου αποφάσισε να εισηγηθεί
την κατασκευή ενός νέου διεθνούς αερολιµένα στην
κεντρική Πολωνία. Θα επιλεγεί µία τοποθεσία στον
γεωγραφικό χώρο µεταξύ Βαρσοβίας και Łódź. Ο
νέος αερολιµένας θα έχει τη δυνατότητα
εξυπηρέτησης (τουλάχιστον) 50 εκ. επιβατών
ετησίως, πολύ περισσότερων από το αεροδρόµιο
Chopin της Βαρσοβίας, µεγαλύτερο αεροδρόµιο της
χώρας σήµερα (εξυπηρέτησε 12,8 εκ. επιβάτες το
2016 και είναι πιθανό να φτάσει στα όριά του το
2020). Εκτιµάται ότι θα χρειαστούν έως 11 έτη για
την ολοκλήρωση του έργου, που υπολογίζεται ότι θα
στοιχίσει 20-30 δισ. Ζλότυ, στα οποία δεν
περιλαµβάνεται το κόστος της κατασκευής των
οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων που θα οδηγούν
σε αυτό. Σε συναφές δηµοσίευµα της εφηµερίδας
Puls Biznesu επισηµαίνεται ότι η ΕΕ δεν
ενδιαφέρεται να συγχρηµατοδοτήσει το έργο.
Σύνδεση Κόλπου Gdansk µε Λιµνοθάλασσα
Vistula
Οι Επιτροπές Υποδοµών και Περιβάλλοντος της
πολωνικής Γερουσίας ενέκριναν σχέδιο νόµου για
την υλοποίηση του έργου της διάνοιξης διώρυγας

που θα συνδέει τον Κόλπο του Gdansk µε τη
Λιµνοθάλασσα του Βιστούλα, που χωρίζονται
σήµερα από µια λωρίδα γης που είναι γνωστή ως
Mierzeja Wiślana (Vistula Spit). Η διώρυγα θα
επιτρέψει στην πολωνική πόλη του Elblag να
αποκτήσει άµεση πρόσβαση στη θάλασσα.
Σήµερα, τα πλοία που αποπλέουν από το λιµάνι
του Elblag διανύουν περίπου 80 χλµ. στη
λιµνοθάλασσα για να βγουν στη Βαλτική µέσω
του πορθµού Baltiysk, που ελέγχεται από τον
ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Το νέο κανάλι
θα έχει µήκος 1,3 χλµ. και βάθος 5 µέτρων. Τα
τεχνικά έργα θα ξεκινήσουν το 2018 και θα
ολοκληρωθούν το 2022. Ο προϋπολογισµός του
έργου ανέρχεται στα 880 εκ. Ζλότυ.
Έργα
βελτίωσης
λιµένων
Szczecin,
Swinoujscie
Νοµοσχέδιο της κυβέρνησης για την κατασκευή
και εκβάθυνση της πλωτής οδού SzczecinSwinoujscie σε βάθος 12,5 µέτρων κατατέθηκε
στο κοινοβούλιο. Το έργο θεωρείται στρατηγικής
σηµασίας για την πολωνική οικονοµία και
ασφάλεια, καθώς θα διευκολυνθεί η µεταφορά
εµπορευµάτων από και προς τα δύο λιµάνια της
Βαλτικής. Η επένδυση πρόκειται να υλοποιηθεί
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Υποδοµές & Περιβάλλον 2014-2020». Το κόστος
της παρέµβασης, που θα συγχρηµατοδοτηθεί από
την ΕΕ σε ποσοστό 85%, ανέρχεται στα 1,38 δισ.
Ζλότυ. Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί µέχρι
το 2022. Η εκβάθυνση της πλωτής οδού
εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασµό για την
ανασυγκρότηση των θαλάσσιων µεταφορών. Στην
περίπτωση του Szczecin, η επένδυση µπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση του φορτίου που
διαχειρίζεται ο λιµένας ετησίως σε 17
εκατοµµύρια τόνους έως το 2030 (αντί για 10 εκ.
τόνους που θα είναι ο µέγιστος όγκος που θα
µπορεί να διαχειριστεί το λιµάνι αν δεν
υλοποιηθεί το έργο).
Ανέγερση κατοικιών: συνήθειες
Σύµφωνα µε έρευνα του ιστοτόπου oferteo.pl, οι
Πολωνοί τείνουν να κτίζουν σπίτια πριν από την
ηλικία των 40 (49%), συνήθως στην εξοχή. Την
εξοχή επιλέγει το 57% των ερωτηθέντων, έναντι
19% που επιλέγει πόλεις µε πληθυσµό άνω των
50.000 και 9% που επιλέγει πόλεις µε
περισσότερους από 500.000 κατοίκους.
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Κόστος γαµήλιων εκδηλώσεων-δεξιώσεων
Σύµφωνα µε στοιχεία του ιστοτόπου αγγελιών olx.pl,
οι περισσότεροι πολωνικοί γάµοι (εκδηλώσειςδεξιώσεις) κοστίζουν µεταξύ 20.000 και 40.000
Ζλότυ. Ο σχεδιασµός ξεκινά συνήθως ένα έτος ή δύο
έτη πριν από την ηµεροµηνία της εκδήλωσης, στην
οποία προσκαλούνται κατά µέσο όρο από 50 έως
100 άτοµα, καθ’ ένα από τα οποία στοιχίζει από 200300 Ζλότυ. Περίπου το 5% των µελλονύµφων
χρηµατοδοτεί το γεγονός µε τραπεζικό δανεισµό,
ενώ σε ποσοστό 75% τα ζευγάρια χρησιµοποιούν
δικές τους αποταµιεύσεις. Στην περίπτωση των
ζευγαριών που καλύπτουν τη δαπάνη του γάµου µε
δικές τους αποταµιεύσεις, το κόστος κατανέµεται
κατά κανόνα ισοµερώς. Οι περισσότεροι
µελλόνυµφοι διοργανώνουν την τελετή και τη
δεξίωση µόνοι τους, αποφεύγοντας την πρόσληψη
επαγγελµατία διοργανωτή γάµων. Οι πιο δηµοφιλείς
µήνες για τις γαµήλιες τελετές είναι ο Ιούνιος, ο
Αύγουστος και ο Σεπτέµβριος. Το 84% των γάµων
λαµβάνει χώρα ηµέρα Σάββατο και το 86% σε
εκκλησία.

4. Ενέργεια – Περιβάλλον
Γεωθερµική ενέργεια
Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Εθνικού Ταµείου
Περιβαλλοντικής Προστασίας, Artur Michalski,
γνωστοποίησε ότι το ταµείο θα διαθέσει εκατοντάδες
εκατοµµύρια Ζλότυ για την ανάπτυξη της
γεωθερµικής ενέργειας το επόµενο διάστηµα. Ο κ.
Michalski δήλωσε, σε σχετικό συνέδριο στο
πολωνικό κοινοβούλιο, ότι θα χορηγηθούν 500 εκ.
Ζλότυ (116 εκ. Ευρώ) για την ανακαίνιση των
υφιστάµενων και την κατασκευή νέων γεωθερµικών
µονάδων και πάνω από 200 εκ. Ζλότυ (46 εκ. Ευρώ)
σε επιχορηγήσεις γεωθερµικών ερευνών. Επίσης,
ανακοίνωσε νέο πρόγραµµα προϋπολογισµού 150
εκ. Ζλότυ (35 εκ. Ευρώ) για παραγωγούς ΑΠΕ, το
οποίο θα ξεκινήσει το γ΄ τρίµηνο τ.έ.. Αναφορικά µε
το ίδιο θέµα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy
Kwieciński δήλωσε ότι η Πολωνία αντιµετωπίζει την
γεωθερµική ενέργεια ως πηγή καινοτοµίας και ότι
πρόκειται για είδος ενέργειας µε σηµαντική θέση
στην κυβερνητική Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης,
καθώς συνδέεται µε τη θωράκιση της ενεργειακής
ασφάλειας της χώρας.

Προµήθειες LNG
Η πολωνική κρατική εταιρεία πετρελαίου και
φυσικού
αερίου
PGNiG
υπέγραψε
συµπληρωµατική
συµφωνία
προµήθειας
υγροποιηµένου φυσικού αερίου από την
Qatargas. Έτσι, σύµφωνα µε ανακοίνωση της
PGNiG, ο συνολικός όγκος LNG που θα
προµηθευτεί η εταιρεία από το Κατάρ στο πλαίσιο
της εκτέλεσης συµβολαίων µακράς διάρκειας θα
ανέλθει στους 2 εκ. τόνους LNG (ή 2,7 bcm
αερίου) ετησίως και στο διάστηµα 2018-2020
στους 2,17 εκ. τόνους LNG (ή 2,9 bcm αερίου)
ετησίως. Η συµπληρωµατική συµφωνία θα
ισχύσει για τα έτη 2018-2034. Οι εν λόγω
ποσότητες παραδίδονται στον πολωνικό σταθµό
επαναεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού
αερίου στο Swinoujscie των ακτών της Βαλτικής.
Πυρηνική ενέργεια
Ο Υπουργός Ενέργειας Krzysztof Tchorzewski
δήλωσε (15/3) ότι το (σχεδιαζόµενο) πολωνικό
εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας θα
µπορούσε να αποτελέσει επιχείρηµα στις
συνοµιλίες της Κυβέρνησης µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών
CO2 («Χειµερινό Πακέτο»). Ο κ. Tchorzewski
παρατήρησε ότι η πυρηνική ενέργεια θα
µπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση της
επιθυµητής µείωσης των πολωνικών εκποµπών,
προσθέτοντας ότι για αυτόν τον λόγο κρίνεται
σκόπιµη η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικού
σχεδίου υλοποίησης του έργου της κατασκευής
πυρηνικού εργοστασίου εντός του α΄ εξαµήνου
τ.έ.. Κατά τον υπουργό, ιδιώτες επενδυτές είναι
πιθανό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής
εάν πρώτα η Πολωνία εξασφαλίσει τη
χρηµατοδότηση του 50% του κόστους του έργου
µε άλλους πόρους. Τον Αύγουστο του 2016 το
Υπουργείο Ενέργειας γνωστοποίησε ότι
επεξεργάζεται σχέδιο δηµιουργίας εργοστασίου
πυρηνικής ενέργειας, δυναµικότητας 1.000 MW,
εντός της επόµενης δεκαετίας.
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
PLAY
Η ελληνικών συµφερόντων (οµίλου Olympia,
Πάνου Γερµανού) εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
PLAY αύξησε τα συνολικά λειτουργικά έσοδά της
στα € 1,38 δισ. (+12,5%) το 2016. Η εταιρεία
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κατέκτησε µερίδιο αγοράς 26,3% στην Πολωνία
(14,4 εκ. πελάτες/χρήστες), παραµένοντας δεύτερος
µεγαλύτερος πάροχος, µε περαιτέρω διεύρυνση του
EBITDA στα € 460 εκατ. (+14%). Η περαιτέρω
ανάπτυξη του δικτύου 4G LTE αύξησε την κάλυψη
της υπηρεσίας 4G LTE στο 92,1% του πληθυσµού
από τις 31.12.2016. Την ίδια χρονιά, η εταιρεία
ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στην αγορά της
συνδροµητικής τηλεόρασης µε την υπηρεσία Play
Now. [Capital.gr]
Προµήθεια κυβερνητικών αεροσκαφών
Μετά από την απόρριψη των προσφορών των
Boeing και Glomex και την ανεπιτυχή ολοκλήρωση
ενός διαγωνισµού προµήθειας κυβερνητικών
αεροσκαφών (VIP), που κηρύχθηκε άγονος στις 9/3,
το Υπουργείο Άµυνας προκήρυξε στις 10/3 νέο
διαγωνισµό µε το ίδιο αντικείµενο. Τα υπό
διαπραγµάτευση αεροσκάφη µεσαίου µεγέθους
προορίζονται για τη µεταφορά των κορυφαίων
αξιωµατούχων της χώρας. Η αξία της απορριφθείσας
προσφοράς της Boeing Company ήταν περίπου 3,44
δισ. Ζλότυ, ενώ η αξία της επίσης απορριφθείσας
προσφοράς της κοινοπραξίας Lufthansa και Glomex
ανερχόταν στα 2,66 δισ. Ζλότυ. Αµφότερες (πιθανώς
αφορώσες αεροσκάφη τύπο Boeing 737)
απορρίφθηκαν τόσο λόγω τυπικών και νοµικών
σφαλµάτων, όσο και λόγω αξίας. Η κυβέρνηση
σκοπεύει να διαθέσει 1,7 δισ. Ζλότυ για τη
συγκεκριµένη προµήθεια.

αερίου, έργα για την αύξηση της παραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και την
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από
κοιτάσµατα σε Πολωνία και Νορβηγία.
Enea - Engie Energia Polska
Η πολωνική (ελεγχόµενη από το ∆ηµόσιο)
εταιρεία του κλάδου ενέργειας Enea ολοκλήρωσε
την εξαγορά του 100% της Engie Energia Polska,
θυγατρικής της γαλλικής Engie, έναντι 1,26 δισ.
Ζλότυ. Στην Engie Energia Polska ανήκει το
εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Polaniec (1,9
GW).

PZU
Η πολωνική κρατική PZU, µεγαλύτερη ασφαλιστική
εταιρεία της περιοχής, σχεδιάζει να απολύσει 956
άτοµα στο πλαίσιο προγράµµατος αναδιάρθρωσης
που έχει εγκρίνει η διοίκηση για την περίοδο 20162020. Σε σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας
αναφέρεται ότι «η διαδικασία έχει προγραµµατιστεί
να ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου και να ολοκληρωθεί
στις 17 ∆εκεµβρίου του 2017». Η PZU πρόσφατα
συµφώνησε να αποκτήσει το 32,8% των µετοχών της
πολωνικής Bank Pekao από την Ιταλική Unicredit,
έναντι τιµήµατος 10,6 δισ Ζλότυ.
Επενδύσεις PGNiG
Ο κρατικός κολοσσός πετρελαίου και φυσικού
αερίου της Πολωνίας, PGNiG, έχει δροµολογήσει
επενδύσεις αξίας 1,7 δισ. Ζλότυ για το τρέχον έτος,
έναντι 1,1 δισ. πέρυσι. Οι επενδύσεις αφορούν,
κυρίως, την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής φυσικού
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