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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Σύµφωνα µε τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την πολωνική οικονοµία, το ΑΕΠ 
αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3,5% φέτος και 3,2% 
το 2018. Επίσης, προβλέπονται: πληθωρισµός 1,8% 
το 2017 και 2,1% το 2018, ανεργία 5,2% το 2017 και 
4,4% το 2018, δηµοσιονοµικό έλλειµµα 2,9% του 
ΑΕΠ φέτος και το 2018, δηµόσιο χρέος 54,6% του 
ΑΕΠ φέτος και 55,4% το 2018 και έλλειµµα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ίσο µε το 0,6% 
του ΑΕΠ το 2017 και 1,2% το 2018. Σχολιάζοντας τις 
προβλέψεις, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Mateusz 
Morawiecki, χαρακτήρισε τις εκτιµήσεις της 
Επιτροπής «καλά νέα» αλλά «συντηρητικές», 
εκφράζοντας την άποψη ότι οι πραγµατικές 
επιδόσεις της οικονοµίας θα είναι ακόµη καλύτερες. 
 
Αξιολόγηση Moody’s 
Η Moody’s διατήρησε (12/5) την αξιολόγηση του 
πολωνικού αξιόχρεου σταθερή (A2), αναθεωρώντας 
την εκτίµησή της για τις προοπτικές της οικονοµίας 
από «αρνητικές» σε «σταθερές». Σε σχετική 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί οι φόβοι για δηµοσιονοµική χαλάρωση 
και επιδείνωση του επενδυτικού κλίµατος, που είχαν 
εκφραστεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων της 
σηµερινής κυβέρνησης το 2015. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 17/5 τ.έ., το Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP) άφησε αµετάβλητα τα 
επιτόκια δανεισµού. Το επιτόκιο αναφοράς της 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) παρέµεινε 1,50%, το 
επιτόκιο lombard 2,50%, το επιτόκιο καταθέσεων 
0,50% και το προεξοφλητικό επιτόκιο 1,75%. Η 
τελευταία µείωση επιτοκίων έγινε τον Μάρτιο του 
2015. Ο ∆ιοικητής της πολωνικής Κεντρικής 
Τραπέζης, Adam Glapinski, δήλωσε σχετικά ότι είναι 
πιθανό να µη χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων έως το 
τέλος του 2018. Προέβλεψε, επίσης, ότι ο 
πληθωρισµός θα διαµορφωθεί γύρω στο 2% και ότι 
το ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά περίπου 4% το 2017. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Απρίλιο του 2017 καταγράφηκε πληθωρισµός 
2,0% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS 
(CPI/∆ΤΚ) και 1,8% κατά την Eurostat (HICP/Ε∆ΤΚ). 

Λιανικές πωλήσεις 
Τον Μάρτιο του 2017 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 6,4% (σε σχέση µε τον Μάρτιο 
του 2016) σύµφωνα µε την Eurostat και κατά 
9,7% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική GUS. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Μάρτιο του 2017, η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 11,1% (σε σχέση µε τον Μάρτιο 
του 2016) σύµφωνα µε την πολωνική GUS και 
κατά 8,7% σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 3,2 δισ. Ζλότυ τον 
Μάρτιο του 2017. Πλεονασµατικό ήταν το 
ισοζύγιο υπηρεσιών (4,4 δισ.), ενώ ελλειµµατικά 
ήταν τα ισοζύγια αγαθών (0,9 δισ.), πρωτογενών 
εισοδηµάτων (6,5 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,2 
δισ.). Η αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε 
κατά 14,9%, ανερχόµενη στα 76,4 δισ., των δε 
εισαγωγών κατά 18,9%, διαµορφούµενη στα 77,3 
δισ. Ζλότυ. [ΝΒΡ]  
 
Επίσκεψη Εµίρη Κατάρ 
Στις 5/5 επισκέφθηκε τη Βαρσοβία ο Εµίρης του 
Κατάρ, Σεΐχης Tamim Bin Hamad Al Thani. Ο 
Καταρινός εµίρης συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο 
της Πολωνίας Andrzej Duda και παρέστη σε 
συνέδριο διµερούς οικονοµικού - επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος. Αναφερόµενος στο οικονοµικό 
συνέδριο της ίδιας ηµέρας, ο Πρόεδρος Duda 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συζήτηση 
διαφόρων µορφών οικονοµικής συνεργασίας, 
διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 
συνοµιλίες σχετικά µε την υλοποίηση αµοιβαία 
επωφελών εγχειρηµάτων στους τοµείς της 
επεξεργασίας τροφίµων και των φαρµακευτικών. 
Επιπλέον, σηµείωσε ότι υπογράφηκαν τέσσερις 
διακυβερνητικές συµφωνίες οικονοµικής φύσης 
και παρότρυνε τις πολωνικές επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις τρέχουσες επενδυτικές ευκαιρίες 
στο Κατάρ, δηλώνοντας, παράλληλα, αισιόδοξος 
ότι η καταρινή πλευρά θα ενδιαφερθεί για την 
προσφορά των πολωνικών επιχειρήσεων 
αµυντικής βιοµηχανίας. Τέλος, ο Πρόεδρος της 
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Πολωνίας θέλησε να υπενθυµίσει ότι το Κατάρ είναι 
ο µεγαλύτερος προµηθευτής υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου (LNG) που παραδίδεται στον τερµατικό 
σταθµό επαναεριοποίησης του Swinoujscie των 
ακτών της Βαλτικής, συµπληρώνοντας ότι, βάσει 
φετινής συµφωνίας, οι παραδιδόµενες ποσότητες 
πρόκειται να διπλασιαστούν σε σύγκριση µε τις 
ποσότητες που προβλέπονταν από την αρχική 
διµερή σύµβαση του 2009. Στο προαναφερθέν 
συνέδριο εκφώνησαν οµιλίες ο Αντιπρόεδρος της 
πολωνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Επιστηµών, 
Jaroslaw Gowin, και ο Υπουργός Οικονοµίας και 
Εµπορίου του Κατάρ, Ahmed Bin Jassim Bin 
Mohamed al-Thani. Ο κ. Gowin τόνισε ότι το Κατάρ 
αποτελεί σηµαντικό εταίρο της Πολωνίας στο πεδίο 
της ενέργειας, δηλώνοντας αισιόδοξος για την 
επέκταση της συνεργασίας και σε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας, µε πρώτο τον τοµέα των υποδοµών, στον 
οποίο υφίσταται έντονο ενδιαφέρον των πολωνικών 
επιχειρήσεων εν όψει της διοργάνωσης του 
Παγκοσµίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου του 2022 στο 
Κατάρ. Αναφερόµενος στον σταθµό 
επαναεριοποίησης του Swinoujscie, ο Αντιπρόεδρος 
της πολωνικής Κυβέρνησης επανέλαβε ότι η 
λειτουργία του ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της 
χώρας, εξαίροντας τη σηµασία σύναψης πρόσθετης 
συµφωνίας προµήθειας υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου (τουλάχιστον 2 εκ. τόνων LNG ετησίως) 
µεταξύ πολωνικής PGNiG και καταρινής Qatargas 
τον Μάρτιο τ.έ.. Ο Bin Jassim Bin Mohamed al-Thani 
υπογράµµισε τον δυναµισµό και τη 
συµπληρωµατικότητα των δύο οικονοµιών καθώς και 
τη βούληση των δύο πλευρών για αύξηση των 
διµερών συναλλαγών, ο όγκος των οποίων ήταν της 
τάξης των 380 εκ. δολαρίων 2016 (ισοζύγιο 
ελλειµµατικό σε βάρος Πολωνίας). Στη δική του 
τοποθέτηση, ο αναπληρωτής επικεφαλής του 
πολωνικού οργανισµού επενδύσεων και εµπορίου 
(ΡΑΙΗ), Krzysztof Senger, εξήγησε ότι η πολωνική 
πλευρά ενδιαφέρεται πρωτίστως για την 
προσέλκυση καταρινών επενδύσεων και την 
εξαγωγή πολωνικών προϊόντων και υπηρεσιών των 
κλάδων επεξεργασίας τροφίµων και υποδοµών. 
Όσον αφορά πιθανές καταρινές επενδύσεις στην 
Πολωνία, κατονόµασε ως πεδίο προτεραιότητας τις 
Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 
 
ΑΞΕ 
Ο επικεφαλής του πολωνικού οργανισµού εµπορίου 
και επενδύσεων ΡΑΙΗ, Tomasz Pisula, δήλωσε 

(10/5) ότι οι αµερικανικές επιχειρήσεις 
παραµένουν σηµαντικότεροι ξένοι επενδυτές στην 
Πολωνία. Ακολουθούν οι ιαπωνικές (Toyota, 
Sharp, Panasonic, Funai, Toshiba και άλλες) που 
ξεπέρασαν πρόσφατα τις γερµανικές όσον αφορά 
την αξία των επενδύσεων. Τα στοιχεία αφορούν 
τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται µε τη 
συνδροµή του ΡΑΙΗ. Ο οργανισµός 
διαχειρίζεται/διευκολύνει αυτή την περίοδο 13 
ιαπωνικά επενδυτικά σχέδια αξίας € 768,2 εκ.. 
 
Expo 2022: υποψηφιότητα Lodz 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy Kwiecinski 
γνωστοποίησε (17/5) ότι η ειδική αποστολή του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εκθέσεων (Bureau 
International des Expositions: BIE) που 
επισκέφθηκε την Πολωνία στις αρχές Απριλίου, 
αξιολόγησε θετικά την υποψηφιότητα της πόλης 
Lodz για τη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης 
Expo 2022. Θετικά αξιολογήθηκε και η 
υποψηφιότητα του Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), 
ενώ αρνητική ήταν η αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας της Μινεάπολης (ΗΠΑ). Οι 
συστάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του BIE 
και οι σχετικές εκθέσεις θα παρουσιαστούν στη 
Γενική Συνέλευση του ΒΙΕ στα µέσα Ιουνίου τ.έ. 
και η πόλη που θα φιλοξενήσει την Expo 2022 θα 
επιλεγεί από τη Γενική Συνέλευση του οργανισµού 
τον Νοέµβριο τ.έ.. Υπενθυµίζεται ότι η 
υποψηφιότητα του Lodz υποβλήθηκε τον 
Νοέµβριο του 2016 και επικεντρώνεται στο θέµα 
της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών (βλ. 
http://expo2022.uml.lodz.pl/en). Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την Expo 2022: www.bie-

paris.org/site/en/expo-candidature-en/specialised-expo-2022-23. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Νοµοσχέδιο που καταρτίζεται από το Υπουργείο 
Επιστηµών προβλέπει την ίδρυση Εθνικού 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΝΙΤ), το οποίο θα 
προκύψει από τη συγχώνευση δεκάδων 
ερευνητικών ινστιτούτων, µε στόχο τον καλύτερο 
συντονισµό των δράσεων του συγκεκριµένου 
τοµέα, ο οποίος έχει ξεχωριστή σηµασία στο 
πλαίσιο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής 
και του Εθνικού Προγράµµατος Ερευνών. Τα 
διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα θα 
οµαδοποιηθούν ανάλογα µε το αντικείµενό τους. 
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Σήµερα λειτουργούν, ως διακριτά νοµικά πρόσωπα, 
114 ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται 
από 16 διαφορετικούς υπουργούς. Εκτός της 
αποτελεσµατικότερης υλοποίησης της πολιτικής της 
κυβέρνησης για την καινοτοµία, η συγκέντρωση των 
επιµέρους µονάδων υπό την οµπρέλα του ΝΙΤ 
αναµένεται να διευκολύνει τις προσπάθειες των 
ερευνητών κατά τη διεκδίκηση διεθνών 
χρηµατοδοτήσεων και την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που αφορούν 
το έργο τους. Ο νέος φορέας θα λαµβάνει, πέραν της 
χρηµατοδότησης που λάµβαναν µέχρι τώρα από τον 
κρατικό προϋπολογισµό τα επιµέρους νοµικά 
πρόσωπα, χρηµατοδότηση ύψους 79 εκ. Ευρώ κατ’ 
έτος. Η λειτουργία του ΝΙΤ σχεδιάζεται να ξεκινήσει 
την 1η Ιανουαρίου του 2018. 
 
Νέο αεροδρόµιο κεντρικής Πολωνίας 
Ο Mikolaj Wild, πρώην Υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, ορίστηκε κυβερνητικός 
πληρεξούσιος για το έργο της κατασκευής νέου 
διεθνούς αερολιµένα στην κεντρική Πολωνία, που 
προωθείται από την πολωνική κυβέρνηση. Ο κ. Wild 
θα προετοιµάσει τα απαραίτητα νοµοσχέδια και θα 
έχει την ευθύνη της εποπτείας της υλοποίησης της 
επένδυσης. Το σχέδιο της δηµιουργίας νέου 
διεθνούς αεροδροµίου (του µεγαλύτερου στη χώρα), 
σε τοποθεσία µεταξύ Βαρσοβίας και Lodz, εγκρίθηκε 
από την κυβέρνηση στα µέσα Μαρτίου τ.έ., 
λαµβανοµένης υπ’ όψιν της περιορισµένης 
δυναµικότητας του αεροδροµίου Chopin της 
Βαρσοβίας. Υπολογίζεται ότι η κατασκευή του νέου 
αεροδροµίου, το αργότερο έως το 2028, θα κοστίσει 
περίπου € 4,7 δισ., ενώ µε την προσθήκη των 
απαραίτητων δαπανών για τη σύνδεσή του µε το 
σιδηροδροµικό δίκτυο και τη διαµόρφωση 
κατάλληλων υποδοµών logistics το τελικό κόστος 
εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα € 7 δισ.. Ο κ. Wild ήταν 
µέλος της αποστολής που συνόδευσε την Πολωνή 
Πρωθυπουργό B. Szydlo κατά την επίσκεψή της στο 
Πεκίνο για τις ανάγκες διεθνούς συνάντησης µε θέµα 
το κινεζικής έµπνευσης εγχείρηµα “One Belt, One 
Road” (14-15/5). Ο Mikolaj Wild δήλωσε ότι η 
πολωνική πλευρά ενδιαφέρεται για την αναζήτηση 
εταίρων που θα υποστηρίξουν το εγχείρηµα του νέου 
διεθνούς αερολιµένα στην κεντρική Πολωνία, 
διευκρινίζοντας ότι δεν αναζητούνται απαραίτητα (ή 
αποκλειστικά) επενδυτές αλλά γενικότερη 
υποστήριξη, δεδοµένου ότι το έργο είναι συµβατό µε 
τις επιδιώξεις της ιδέας “One Belt, One Road”, αφού 

περιλαµβάνει και την επέκταση του πολωνικού 
σιδηροδροµικού δικτύου.  
 
Χρηµατοδότηση καινοτόµων επιχειρήσεων 
από Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕIF) 
επένδυσε € 15 εκ. στο πολωνικό ταµείο Innovation 
Nest (www.innovationnest.co) που χρηµατοδοτεί 
καινοτόµες νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Οι 
πόροι του ΕIF θα προστεθούν στα κεφάλαια του 
Innovation Nest, έτσι ώστε η αξία των διαθέσιµων 
χρηµατοδοτήσεων να ανέλθει στα € 50 εκ.. Το 
Innovation Nest είναι ένα από τα µεγαλύτερα 
κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture 
capital) στην ΕΕ και είναι προσανατολισµένο 
στην υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ως 
αντάλλαγµα για τη χρηµατοδότηση και την 
τεχνογνωσία που παρέχει σε µια επιχείρηση, το 
ταµείο αποκτά µέρος των µετοχών της εταιρείας, 
µε την προοπτική της πώλησης του εν λόγω 
µεριδίου µετά από 10-15 έτη.  
 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 
Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης (17/5), ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki, 
επανέλαβε ότι η ένταξη στην Ευρωζώνη δεν 
κρίνεται συµφέρουσα για την Πολωνία αυτή τη 
στιγµή, διότι η χώρα δεν επιθυµεί να απολέσει 
τον έλεγχο της νοµισµατικής πολιτικής της. Κατά 
τον M. Morawiecki, η Πολωνία και η Ευρωζώνη 
εφαρµόζουν νοµισµατικές πολιτικές µε 
διαφορετικές στοχεύσεις, καθώς η Πολωνία 
διαφέρει τόσο ως προς τον «επιχειρηµατικό 
κύκλο» που ακολουθεί όσο και ως προς την 
παραγωγική δοµή και τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατά της. 
 
4. Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
Επιπτώσεις τερµατισµού ρωσοπολωνικής 
ενεργειακής συµφωνίας σε εφοδιασµό ∆ύσης 
µε ρωσικό αέριο 
Ο Maciej Bando, επικεφαλής της πολωνικής 
Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας URE, δήλωσε στο 
Reuters (9/5) ότι ο εφοδιασµός της Γερµανίας µε 
ρωσικό φυσικό αέριο δεν πρόκειται να 
διαταραχθεί µετά από τον πιθανό τερµατισµό της 
συµφωνίας προµήθειας ρωσικού αερίου από την 
Πολωνία. Το ρωσικό αέριο, που πωλείται από την 
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Gazprom, µεταφέρεται σήµερα στην Ευρώπη µέσω 
του αγωγού Yamal-Europe. Μέσω του τελευταίου, 
που έχει µήκος 4.200 χλµ., µεταφέρονται ετησίως 
περίπου 33 bcm. Η συµφωνία διέλευσης µε την 
Πολωνία λήγει το 2019 ενώ το συµβόλαιο 
προµήθειας 10,2 bcm ετησίως µεταξύ Πολωνίας και 
Gazprom λήγει το 2022 και η πολωνική κυβέρνηση 
έχει γνωστοποιήσει ότι δεν προτίθεται να το 
ανανεώσει, αναζητώντας το τελευταίο διάστηµα 
εναλλακτικούς προµηθευτές. Ο κ. Bando 
παρατήρησε ότι η ρωσική πλευρά επιχειρεί να 
εµφανίσει τα δύο ζητήµατα ως αλληλένδετα, ενώ δεν 
ισχύει κάτι τέτοιο. Κατά τον επικεφαλής της URE, η 
Γερµανία θα συνεχίσει να λαµβάνει τις 
προβλεπόµενες ποσότητες και µετά από τον 
τερµατισµό της πολωνορωσικής σύµβασης. 
 
Baltic Pipe 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Gazeta 
Prawna (10/5), καθυστερήσεις παρατηρούνται στις 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ Πολωνίας και ∆ανίας για 
τη δηµιουργία του αγωγού µεταφοράς φυσικού 
αερίου “Baltic Pipe” (δυναµικότητας/χωρητικότητας 
10 bcm), ενώ ακόµη και η ακριβής διαδροµή που θα 
ακολουθήσει ο αγωγός δεν έχει συµφωνηθεί µέχρι 
αυτή τη στιγµή. Κατά το δηµοσίευµα, η δανική 
πλευρά ζητά από την πολωνική να δεσµευτεί για την 
προµήθεια συγκεκριµένων ποσοτήτων αερίου τις 
επόµενες δεκαετίες µολονότι η Πολωνία ενδέχεται να 
µη χρειαστεί αυτές τις ποσότητες. Η Πολωνία 
καταναλώνει κάθε χρόνο 14-15 bcm φυσικού αερίου, 
το 75% των οποίων προέρχεται από τη Ρωσία. 
Μέσω του υποβρύχιου αγωγού  Baltic Pipe µεταξύ 
∆ανίας και Πολωνίας και ενός ακόµη αγωγού µεταξύ 
∆ανίας και Νορβηγίας σχεδιάζεται η µεταφορά 
φυσικού αερίου στην Πολωνία από κοιτάσµατα που 
εκµεταλλεύεται η πολωνική επιχείρηση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου PGNiG στη Νορβηγία. Η PGNiG 
εξορύσσει ετησίως περίπου 0,5 bcm αερίου στη 
Νορβηγία, µε προοπτική αύξησης της εν λόγω 
ποσότητας στα 2-2,5 bcm µέχρι το 2022, έτος λήξης 
της συµφωνίας µεταξύ PGNiG και Gazprom για την 
προµήθεια ρωσικού φυσικού αερίου. Μέχρι τότε 
σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε 
λειτουργία ο νέος υποθαλάσσιος αγωγός, που θα 
επιτρέψει τη µείωση της εξάρτησης της Πολωνίας 
από το ρωσικό αέριο, η οποία ήδη επιχειρείται µε 
την προµήθεια φ.α. από το Κατάρ µέσω του σταθµού 
επαναεριοποίησης LNG στο Swinoujscie των ακτών 
της Βαλτικής. Η υλοποίηση του έργου της 

κατασκευής του Baltic Pipe, από δανικές και 
πολωνικές επιχειρήσεις, πρόκειται να 
συγχρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ µε € 400.000 και 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο «Έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σύµφωνα µε νεότερες (15/5) δηλώσεις του Piotr 
Naimski, Πολωνού Κυβερνητικού Επιτρόπου για 
θέµατα στρατηγικών υποδοµών ενέργειας, οι 
συνοµιλίες για τον Baltic Pipe έχουν εισέλθει στο 
τελικό τους στάδιο και ο αγωγός µπορεί να τεθεί 
σε λειτουργία πριν από τα τέλη του 2022.  
 
Εξάρτηση Πολωνίας από τον άνθρακα 
Ο Υπουργός Ενέργειας, Krzysztof Tchorzewski, 
δήλωσε (11/5) σε οικονοµικό συνέδριο στο 
Katowice ότι η Πολωνία θα µπορούσε να µειώσει 
τη συµµετοχή του άνθρακα στην εγχώρια 
ηλεκτροπαραγωγή έως και 50% έως το 2015. Το 
κόστος µιας τέτοιας µεταβολής θα ήταν της τάξης 
των 200 δισ. Ζλότυ (€ 47,4 δισ.) και θα επιβάρυνε 
σηµαντικά τους καταναλωτές, δηλαδή τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τυχόν 
προσπάθειες για µεγαλύτερη µείωση (δηλ. πέραν 
του 50%) θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανεργία και την ανάπτυξη. Η αναφορά 
Tchorzewski σχετιζόταν µε προηγηθείσα δήλωση 
του Επιτρόπου Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, 
Maros Sefcovic, σύµφωνα µε τον οποίο είναι 
εφικτή η πλήρης απεξάρτηση του τοµέα της 
ενέργειας από τον άνθρακα. Σύµφωνα µε τον 
πολωνικό Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης, η 
συµµετοχή του άνθρακα (ως καύσιµο) στην 
ηλεκτροπαραγωγή ήταν της τάξης του 80% κατά 
το α΄ τρίµηνο του 2017. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα 
της εφηµερίδας Rzeczpospolita (16/5) που 
επικαλείται πληροφορίες του Institute for Energy 
Economics and Financial Analysis (IEEFA), 41 
πολωνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα 
οποία χρησιµοποιούν τον άνθρακα ως καύσιµη 
ύλη και στα οποία αντιστοιχεί το 30,6% της 
συνολικής πολωνικής ηλεκτροπαραγωγής, θα 
αντιµετωπίσουν προβλήµατα κατά τη 
συµµόρφωση µε τους στόχους της ΕΕ που θα 
ισχύσουν την ερχόµενη δεκαετία (BAT/BREF), 
καθώς ήδη υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα όρια 
κατά 40%. Κατά το IEEFA, το πρόβληµα αφορά 
πρωτίστως στις εταιρείες PGE, Tauron και Enea, 
για τις οποίες η εγκατάλειψη των µη 
συµµορφούµενων µονάδων ίσως να είναι 
περισσότερο συµφέρουσα από την αναβάθµισή. 
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Εκποµπές CO2: διαδικασία «κίτρινης κάρτας» 
Ο Υφυπουργός Ενέργειας G. Tobiszowski 
ανακοίνωσε ότι η Πολωνία δροµολόγησε τη 
«διαδικασία κίτρινης κάρτας» µε στόχο το 
µπλοκάρισµα του λεγόµενου «χειµερινού πακέτου», 
που προβλέπει µείωση των εκποµπών CO2 στα νέα 
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στα 550g ανά KWh. 
Εκτιµάται ότι τα δύο τρίτα των υφιστάµενων 
πολωνικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής δεν 
πληρούν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις. Ο κ. 
Tobiszowski εξήγησε ότι η πολωνική πλευρά 
ξεκίνησε συνοµιλίες µε 10-13 ευµενώς διακείµενα 
κράτη-µέλη της ΕΕ και αποµένει να φανεί κατά 
πόσον οι διακηρύξεις προθέσεων µπορούν να 
πάρουν τη µορφή αποφάσεων. Η «διαδικασία 
κίτρινης κάρτας» είναι µέρος του µηχανισµού 
ελέγχου επικουρικότητας της ΕΕ. Εφόσον τα εθνικά 
κοινοβούλια κρίνουν ότι ένα προτεινόµενο (από την 
Επιτροπή) νοµοθέτηµα παραβιάζει την αρχή της 
επικουρικότητας, µπορούν να γνωστοποιήσουν τις 
θέσεις τους µέσω του µηχανισµού, ενώ το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των αντιδρώντων και των ψήφων που τους 
αναλογούν (δύο ψήφοι ανά κοινοβούλιο). 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Εξαγορά Bank Pekao από PZU 
Η πολωνική Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας 
KNF ενέκρινε τη σχεδιαζόµενη εξαγορά της δεύτερης 
µεγαλύτερης πολωνικής τράπεζας Bank Pekao 
(συµφερόντων ιταλικής Unicredit) από τη µεγαλύτερη 
πολωνική ασφαλιστική PZU (συµφερόντων 
∆ηµοσίου) και το Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο 
PFR. Η µεταβίβαση (του 32,8% των µετοχών της 
Pekao έναντι 10,6 δισ. Ζλότυ) συµφωνήθηκε τον 
∆εκέµβριο του 2016 και η έγκριση της KNF αποτελεί 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
Μετά από την εξαγορά, οι δύο µεγαλύτερες τράπεζες 
της χώρας, PKO και Pekao, θα ελέγχονται άµεσα ή 
έµµεσα από το πολωνικό ∆ηµόσιο. 
 
Panattoni Park Radzymin 
H Dekofilm Polska, επιχείρηση παραγωγής 
συσκευασιών τροφίµων, µίσθωσε επιφάνεια 7.350 
τ.µ. στο Panattoni Park Radzymin. Το τελευταίο είναι 
νέο logistics park της Panattoni Europe και θα 
λειτουργήσει σε απόσταση περίπου 30 χλµ. από το 
κέντρο της Βαρσοβίας, κοντά στην εθνική οδό S8 
που οδηγεί στο Białystok της ΒΑ Πολωνίας. Η 

συµφωνία κλείστηκε µέσω της JLL για διάρκεια 
δέκα ετών και η Dekofilm αναµένεται να 
εγκατασταθεί εντός του Απριλίου του επόµενου 
έτους. Το Panattoni Park Radzymin θα 
αποτελείται από χώρους βιοµηχανικής χρήσης 
και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις συνολικού 
εµβαδού 55.000 τ.µ.. Το πρώτο στάδιο 
κατασκευής του πάρκου, κατά το οποίο θα 
παραδοθούν χώροι 27.000 τ.µ., θα ολοκληρωθεί 
κατά το α΄ τρίµηνο του 2018. 
 
Αγορά επαγγελµατικών ακινήτων Katowice 
Αναλυτές της Savills εκτιµούν ότι στο Katowice, 5η 
µεγαλύτερη αγορά επαγγελµατικών ακινήτων 
στην Πολωνία, θα καταγραφεί φέτος η µικρότερη 
ετήσια προσθήκη νέων χώρων γραφείων από το 
2011. Το απόθεµα είναι της τάξης των 447.100 
τ.µ. και το 2017 θα αυξηθεί µόνο κατά 7.700 τ.µ.. 
Πάντως, για το 2018 προβλέπεται η παράδοση 
35.000 τ.µ., στα οποία περιλαµβάνονται 18.200 
τ.µ. του project KTW (TDJ Estates) και 12.000 τ.µ. 
του project Silesia Business Park (Skanska 
Property Poland). 
 
Νέο επιχειρηµατικό επιµελητήριο 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
Rzeczpospolita (17/5), το Υπουργείο Ανάπτυξης 
προετοιµάζει νοµοσχέδιο µε το οποίο θα 
δηµιουργηθεί ένα επιχειρηµατικό επιµελητήριο 
εθνικής εµβέλειας, στο οποίο η εγγραφή των 
επιχειρήσεων θα είναι υποχρεωτική και το οποίο 
θα ελέγχεται από το ∆ηµόσιο. Εφόσον το 
νοµοσχέδιο κατατεθεί και ψηφιστεί, ο οργανισµός 
«οικονοµικής αυτοδιοίκησης» θα χρηµατοδοτείται 
µε το 0,02% των εσόδων από την είσπραξη του 
ΦΠΑ (€ 60 εκ.). Η αποστολή του νέου φορέα θα 
συνίσταται στη διαµεσολάβηση µεταξύ 
επιχειρήσεων και δηµόσιας διοίκησης, τη νοµική 
συνδροµή και την οργάνωση επιχειρηµατικών 
θερµοκοιτίδων. Σήµερα, οι πολωνικές 
επιχειρήσεις είναι εγγεγραµµένες ως µέλη 
κάποιου από τα υφιστάµενα επιµελητήρια σε 
ποσοστό µικρότερο του 5%. Ορισµένοι 
επιχειρηµατικοί φορείς (π.χ. Business Centre 
Club) υποστηρίζουν την ιδέα της δηµιουργίας 
ενός νέου ισχυρού συνοµιλητή της κυβέρνησης, 
ενώ άλλοι (π.χ. Lewiatan) εκφράζουν επιφυλάξεις 
ως προς τη χρησιµότητα µιας γραφειοκρατικής 
δοµής που θα δαπανά δηµόσιο χρήµα και θα 
ελέγχεται από το κράτος. 


