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Πολωνική Οικονομία
Αντιπληθωριστικά μέτρα: Ανακοινώθηκε από τον
Πρωθυπουργό Mateusz Morawiecki (11/1) δεύτερη
δέσμη μέτρων με στόχο τη συγκράτηση των
πληθωριστικών πιέσεων, βασικό στοιχείο της
οποίας είναι η μείωση του ΦΠΑ ως ακολούθως: (α)
σε βασικές κατηγορίες τροφίμων στο μηδέν από 5%,
(β) στα καύσιμα στο 8% από 23%, (γ) στα λιπάσματα
στο μηδέν, (δ) στο φυσικό αέριο στο μηδέν από 8%.
Τα μέτρα θα ισχύσουν από την 1η Φεβρουαρίου, για
περίοδο έξι μηνών, με σχετική παράταση
εφαρμογής μέτρων της πρώτης δέσμης περασμένου
Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η πρώτη
δέσμη μέτρων εκτιμάται ότι συνετέλεσε στη μείωση
του πληθωρισμού το 2021 – ο οποίος ανήλθε σε
8,6% το Δεκέμβριο - κατά 1,2%, η δε δεύτερη
προσδοκάται ότι θα έχει επίδραση της τάξης του
1,5%. Η Πολωνία εξακολουθεί να βρίσκεται σε
διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη περαιτέρω μείωση
του ΦΠΑ στην ενέργεια. Σύμφωνα με τον Πολωνό
Υπουργό Οικονομικών Tadeusz Koscinski, η ΕΕ έχει
δώσει σιωπηρή συναίνεση για την μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα. Οι φορολογικές
περικοπές υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό κατά PLN 15-20 δισ. (€3,34,4 δισ.). Αναλυτές εκτιμούν ότι, ως συνέπεια των
μέτρων, ο πληθωρισμός μπορεί βραχυπρόθεσμα να
υποχωρήσει κάτω του 6%, προτού ανακάμψει ξανά,
για παρατεταμένη περίοδο (έως το καλοκαίρι του
2023), σε υψηλότερα επίπεδα. Τέλος, στο σχετικό
νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί πρόνοια για πάγωμα
των αυξήσεων στα τιμολόγια φυσικού αερίου για
νοικοκυριά και κρατικά ιδρύματα, όπως
νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία, νηπιαγωγεία
και ορφανοτροφεία. Η κυβέρνηση θα αποζημιώσει
τις εταιρείες ενέργειας για τις απώλειες εσόδων,
δαπάνη η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε PLN 10
δισ. (€2,2 δισ.) και θα χρηματοδοτηθεί από
πωλήσεις δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα. (PAP)
Οικονομία-Πανδημία: Η Πολωνία καταλαμβάνει
την έκτη θέση (μαζί με την Ιρλανδία), σε αξιολόγηση
του περιοδικού The Economist 23 χωρών, ως προς
τις οικονομικές επιδόσεις κατά την περίοδο της
πανδημίας. Ως δείκτες χρησιμοποιήθηκαν το ΑΕΠ,
το εισόδημα των νοικοκυριών, το χρηματιστήριο, οι
κεφαλαιουχικές δαπάνες και το δημόσιο χρέος.
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο ρυθμός ανάπτυξης
στην Πολωνία διαμορφώθηκε σε 3,1%, το κατά

κεφαλή εισόδημα αυξήθηκε κατά 3,3%, οι
επενδύσεις υποχώρησαν κατά 7,1% και το δημόσιο
χρέος αυξήθηκε 5%. Δανία, Σλοβενία, Σουηδία,
Νορβηγία και Χιλή είχαν καλύτερες επιδόσεις από
την Πολωνία. (PAP)
Πληθωρισμός: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή
αυξήθηκε το Δεκέμβριο κατά 8,6% ετησίως και
κατά 0,9% έναντι του Νοεμβρίου, σύμφωνα με
προκαταρκτικά
στοιχεία
της
Στατιστικής
Υπηρεσίας. (PAP)
Επιτόκια: Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής
αποφάσισε, όπως αναμενόταν, αύξηση του
επιτοκίου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης σε
2,25%. Το επιτόκιο Lombard αυξήθηκε από 2,25 σε
2,75, το αναπροεξοφλητικό επιτόκιο από 1,8% σε
2,3% και το επιτόκιο καταθέσεων από 1,25% σε
1,75%. Αναλυτές προβλέπουν νέες αυξήσεις, έως
το 3,5%, τον προσεχή Ιούλιο. (nbp.pl)
Ανεργία: Η ανεργία διατηρήθηκε, τον Νοέμβριο,
στο 3%, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για την
Ευρωζώνη ήταν 7,2%. (Eurostat)
Βιομηχανική
παραγωγή:
Ο
εποχιακά
προσαρμοσμένος
δείκτης
βιομηχανικής
παραγωγής σημείωσε ετήσια αύξηση 13%, το
Δεκέμβριο του 2021, ενώ μειώθηκε κατά 6,3%
έναντι του προηγούμενου μήνα. Οι τιμές στη
μεταποίηση αυξήθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια και
κατά 0,8% σε μηνιαία βάση (GUS)
Εμπορικό ισοζύγιο: Το εμπορικό πλεόνασμα της
Πολωνίας ανήλθε σε €1 δισ., στο τέλος Νοεμβρίου
2021. Οι εξαγωγές ήταν €260,9 δισ. (ετήσια
αύξηση 18,9%) και οι εισαγωγές €259,9 δισ.
(αύξηση 24,2%). (GUS)
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Οι Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις (ΑΞΕ), το 2021, αυξήθηκαν κατά 4%
ανερχόμενες σε PLN 54 δισ. (€12 δισ.),
συμπεριλαμβανομένων επανεπενδύσεων κερδών
ύψους PLN 44,2 δισ. (€9,8 δισ.), βάσει στοιχείων
της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας. Η Γερμανία
παρέμεινε πρώτη σε επενδύσεις, ακολουθούμενη
από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Οι πολωνικές
επενδύσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 29%,
στα PLN 5,1 δισ. (€1,1 δισ.). (PAP)
Κίνητρα επενδύσεων: Οι επενδύσεις που
εγκρίθηκαν, το 2021, στο πλαίσιο του
προγράμματος κινήτρων «The Polish Investment
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Zone» ανήλθαν σε 713, το δε ύψος τους σε PLN 37,1
δισ. (€8,2 δισ.), με ετήσιες αυξήσεις της τάξης του
92% και 145%, αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα καθιερώθηκε στο 2018 και επεκτείνει τη
δυνατότητα παροχής κινήτρων (φοροαπαλλαγών)
σε όλη την επικράτεια της χώρας, πέραν των ειδικών
οικονομικών ζωνών. (PAP)
Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις: Σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(EIB), το 61% των πολωνικών επιχειρήσεων έλαβε
κάποιας μορφής κρατική ενίσχυση, το 2021, για
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της
πανδημίας, έναντι 56% του ευρωπαϊκού μέσου
όρου. Το 48% των επιχειρήσεων έλαβε επιδοτήσεις
και το 21% επωφελήθηκαν από αναστολές
πληρωμών. 32% των επιχειρήσεων αναθεώρησαν
προς τα κάτω τα επενδυτικά τους σχέδια και μόλις
το 3% προς τα άνω. Έκτοτε οι προσδοκίες
βελτιώθηκαν, παρά τις δυσκολίες, με 80% των
επιχειρήσεων να αναμένουν αύξηση των
επενδύσεών τους. Σημειώνεται ότι, το 35%
πραγματοποίησαν επενδύσεις ψηφιοποίησης κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Αύξηση του χρέους
παρατηρήθηκε για 14% των επιχειρήσεων. Οι
πωλήσεις υποχώρησαν για το 42%, ενώ αυξήθηκαν
για το 22% των επιχειρήσεων. (PAP)
Πτωχεύσεις επιχειρήσεων: Ο αριθμός των
επιχειρήσεων που πτώχευσαν το 2021, σημείωσε
ετήσια αύξηση 71%, φθάνοντας στις 2.125,
σύμφωνα με στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας
Coface, το υψηλότερο επίπεδο από το 1997. Κατά το
μεγαλύτερο μέρος πρόκειται για μικρές εταιρείες,
εντούτοις συμπεριλαμβάνονται και αρκετές
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις όπως η εταιρεία
κατασκευής τρακτέρ Ursus και ο παραγωγός
λεβήτων Rafako. Παρά την εξέλιξη αυτή, η γενική
εικόνα για την κατάσταση των πολωνικών
επιχειρήσεων είναι καλή, με υψηλή κερδοφορία και
ρευστότητα. Η απότομη αύξηση των πτωχεύσεων,
αποδίδεται, από τους αναλυτές της Coface, αφενός,
στην πανδημική κρίση και, αφετέρου, στην
υιοθέτηση
απλοποιημένης
διαδικασίας
αναδιάρθρωσης, στην οποία οι πολωνικές εταιρείες
προσφεύγουν με ευκολία. Η τελευταία τάση είναι
ιδιαίτερα έντονη στον τομέα των υπηρεσιών. Το
2021, 589 εταιρείες παροχής υπηρεσιών κήρυξαν
πτώχευση, ήτοι αύξηση 74%. Παρά την αποφυγή
πλήρους lockdown, η ζήτηση για πολλές υπηρεσίες
μειώθηκε δραστικά (υπηρεσίες εξυπηρέτησης
γραφείων, π.χ. εστίαση, καθαριότητα, συντήρηση).
(rp.pl)

Ενέργεια – Περιβάλλον
Πρωτοβουλία "Fit for 55": Η Πολωνία προτίθεται
να καταψηφίσει την περιβαλλοντική δέσμη "Fit for
55" της ΕΕ, για μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030,
εάν δεν τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις της, σύμφωνα με δήλωση του
κυβερνητικού εκπροσώπου (25/1). Το "Fit for 55",
με την παρούσα μορφή, ισχυρίστηκε ο
εκπρόσωπος, πρόκειται να επιφέρει πρόσθετες
επιβαρύνσεις στα κατώτερα εισοδηματικά
στρώματα και τις επιχειρήσεις. Κεντρικό
επιχείρημα της πολωνικής κυβέρνησης είναι ότι το
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2
είναι υπεύθυνο για τις υψηλές τιμές της ενέργειας,
έως και κατά 60%. Η Πολωνία προτίθεται να
αναζητήσει υποστήριξη άλλων κρατών μελών, με
σκοπό να εμποδίσει την υιοθέτηση της
νομοθετικής δέσμης. Σχολιαστές, εντούτοις,
παρατηρούν ότι ένας από τους λόγους για τους
οποίους η Πολωνία αντιμετωπίζει τόσο υψηλό
κόστος εκπομπών είναι ότι συνεχίζει να βασίζεται
στον άνθρακα για περίπου το 70% της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, το υψηλότερο ποσοστό στην
ΕΕ. (PAP, notesfrompoland.com)
Τιμή φυσικού αερίου: Η εταιρεία διανομής
φυσικού αερίου PGNiG ανακοίνωσε μείωση 25%
τη τιμής του φυσικού αερίου προς τις επιχειρήσεις
για το Φεβρουάριο. (PAP)
Επένδυση Aramco-PKN Orlen: Η εταιρεία διύλισης
και εμπορίας πετρελαίου PKN Orlen ανακοίνωσε
κατ’ αρχήν συμφωνία με την Saudi Aramco, βάσει
της οποίας η σαουδαραβική εταιρεία θα
αποκτήσει μερίδιο 30% της θυγατρικής της Lotos
Asfalt (από τους μεγαλύτερους παραγωγούς
πίσσας στην Ευρώπη), έναντι PLN 1,1 δισ. (€243
εκ.).
Επιπρόσθετα,
η
Orlen
συνήψε
μακροπρόθεσμη συμφωνία με τη Saudi Aramco για
προμήθεια 200.000 έως 337.000 βαρελιών
πετρελαίου ημερησίως (ήτοι, 45% των αναγκών
για τα διυλιστήριά της σε Πολωνία, Λιθουανία και
Τσεχία), καθώς και συνεργασία στον τομέα της
έρευνας. Περιουσιακά στοιχεία της Lotos θα
αγοράσουν, επίσης, η πολωνική Unimot και η
ουγγρική
Rossi
Biofuel.
Ταυτόχρονα,
συμφωνήθηκε η αγορά, από την ουγγρική εταιρεία
πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group, 417
πρατηρίων βενζίνης της PKN Orlen, έναντι $610 εκ.,
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ενώ η πολωνική εταιρεία, με τη σειρά της, θα
αποκτήσει 144 πρατήρια της MOL Group στην
Ουγγαρία (μερίδιο αγοράς 7%) και 41 στη Σλοβακία,
με αντίτιμο €229 εκ. Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε εγκρίνει, το 2020, την εξαγορά του
Ομίλου Lotos (παραγωγή, διύλιση πετρελαίου) από
την PKN Orlen - αμφότερες κρατικές - υπό την
προϋπόθεση
ότι
θα
πραγματοποιούνταν
αποεπενδύσεις για λόγους ανταγωνισμού. Η
ανάδειξη της PKN Orlen σε κεντρικό παράγοντα της
ενεργειακής αγοράς της Πολωνίας αναμένεται να
ολοκληρωθεί με την εξαγορά της εταιρείας φυσικού
αερίου PGNiG (επίσης κρατική), η οποία τελεί υπό
την έγκριση του Γραφείου Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτή. (PAP)
Υποδομές ΑΠΕ: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους
PLN 71 εκ., του Πολωνικού Ενεργειακού Ομίλου PGE
από το Υπουργείο Κλίματος και Περιβάλλοντος, για
την επέκταση των υποδομών των σημείων
ανεφοδιασμού. Η υλοποίηση της επένδυσης θα
αυξήσει τη δυνατότητα σύνδεσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας με το ηλεκτρικό δίκτυο. Το
συνολικό,
κόστος
του
έργου,
που
συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Υποδομών και Περιβάλλοντος 20142020 της ΕΕ, αναμένεται να ανέλθει σε PLN 126,1 εκ.
Τα κύρια σημεία ανεφοδιασμού είναι στο Wilkołaz
(επιδότηση PLN 9,1 εκ.), Abramowice (PLN 35 εκ.),
Lublin (PLN 17 εκ.) και Huszlew (PLN 10,5 εκ.)
(cleanerenergy.pl)
Φυσικό αέριο: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη, το
2022, παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG), από το Κατάρ, ποσότητας 120 εκ. m3, στον
τερματικό σταθμό LNG στο Świnoujście. Πέρυσι
παραλήφθηκαν συνολικά 35 φορτία. Το Świnoujście,
το οποίο ανήκει στην Gaz-System (θυγατρική της
PGNiG), είναι ένας από τους κυριότερους σταθμούς
LNG στην Ευρώπη. Η χωρητικότητά του ανέρχεται σε
5 δισ. m3 φυσικού αερίου ετησίως, αναμένεται δε να
αυξηθεί, βάσει σχεδιαζόμενης επέκτασης των
εγκαταστάσεων, σε 8 δισ. m3. (300gospodarka.pl)
Αιολική ενέργεια: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ενέκρινε τη στήριξη έργων κατασκευής υπεράκτιων
αιολικών πάρκων της κοινοπραξίας PGE/Orsted (2,5
GW), του έργου Baltic Power (Orlen/Northland
Power, 1,2 GW), του Polenergia/Equinor (1,4 GW),
του Baltic Trade and Invest που ανήκει στην RWE
(350 MW) και του έργου BC-Wind Polska που ανήκει
στην Ocean Winds (370 MW). Το πρώτο τρίμηνο του
2022 αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο

εμπορικής αξιοποίησης των έργων, με την
υπογραφή συμβάσεων με ανάδοχες εταιρείες και
προμηθευτές. Στα έργα Baltic II και III, το μερίδιο
των τοπικών προμηθειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει
κατά μέσο όρο 23-38% για το σκέλος κατασκευής
και σε 60-80% για το μέρος λειτουργίας
(συντήρηση). (wnp.pl)
Υδροηλεκτρική ενέργεια: Οι εργασίες κατασκευής
του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού εργοστασίου
της Πολωνίας, στο Młoty στα ΝΔ της χώρας,
πρόκειται να ξαναρχίσουν, 50 χρόνια από τον
αρχικό σχεδιασμό και 33 αφότου διακόπηκαν,
σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η μονάδα
παραγωγής-αποθήκευσης θα έχει παραγωγική
δυναμικότητα 750MW. Το έργο θα υλοποιηθεί από
την κρατική εταιρεία ενέργειας PGE και το Εθνικό
Ταμείο
Περιβαλλοντικής
Προστασίας
και
Διαχείρισης Υδάτων (NFOŚiGW), το δε κόστος του
υπολογίζεται σε PLN 3-4 δισ. (€662-882 εκ.). Στην
Πολωνία λειτουργούν έξι υδροηλεκτρικές
μονάδες: Żarnowiec (716MW), Porąbka-Żar
(500MW), Solina-Myczkowce (200 MW), Żydowo
(167 MW), Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne
(94.6
MW)
και
Dychów
(90
MW).
(notesfrompoland.com)
Πυρηνική ενέργεια: Η αμερικανική Westinghouse
υπέγραψε συμφωνίες με δέκα πολωνικές
εταιρείες, για δυνητική συνεργασία στην
κατασκευή έξι πυρηνικών αντιδραστήρων στην
Πολωνία. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στους
τομείς ενέργειας, μεταλλουργίας, κατασκευών και
ναυτιλίας (Rafako, ZKS Ferrum, KB Pomorze,
Mostostal Kraków, OMIS, GP Baltic, Polimex
Mostostal S.A., Fogo, Zarmen Group and Protea
Group). Σημειώνεται ότι, βάσει διακρατικής
συμφωνίας, αναμένεται προσφορά και από την
Bechtel, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί αντίστοιχες από
τη γαλλική EDF και την κορεατική KHNP. (PAP)
Αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2: Η Πολωνία
είχε έσοδα άνω των €5,5 δισ., το 2021, από
πωλήσεις δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα (EUA και EUAA), ποσό κατά πολύ
μεγαλύτερο από το 2020 (€3,15 δισ.). Συνολικά,
την περίοδο 2013-2021, η πώληση δικαιωμάτων
εκπομπών CO2 απέφερε €13,5 δισ., σύμφωνα με
στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εξισορρόπησης και
Διαχείρισης Εκπομπών (KOBiZE). Σημειώνεται ότι,
οι εισπράξεις από τις πωλήσεις δικαιωμάτων
κατευθύνονται, ως επί το πλείστον, σύμφωνα με
τις κοινοτικές προβλέψεις, στον κρατικό
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προϋπολογισμό
για
τη
χρηματοδότηση
(τουλάχιστον σε ποσοστό 50% του συνόλου)
δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το
2021 η παραγωγή λιγνίτη αυξήθηκε κατά 13,1% ,
στους 51,9 εκ. τόνους, ενώ του λιθάνθρακα κατά
1,2%, στους 55,2 εκ. τόνους. (wnp.pl, GUS)
Εξόρυξη άνθρακα: Απορρίφθηκε, από τις επιτροπές
οικονομίας και κλίματος της Γερουσίας, νομοσχέδιο
για τη στήριξη της βιομηχανίας εξόρυξης άνθρακα,
με κονδύλια ύψους PLN 28,8 δισ., έως το 2031. Το
σχέδιο προγράμματος προέβλεπε, με στόχο την
μείωση της παραγωγής των ορυχείων, κρατικές
ενισχύσεις με μορφή επιδοτήσεων, αναστολή
πληρωμών, μερική ακύρωση υποχρεώσεων έναντι
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με
έκδοση τίτλων του Δημοσίου. (wnp.pl)
Επιχειρήσεις
Συγχωνεύσεις
και
εξαγορές:
Το
2021
πραγματοποιήθηκαν 329 συγχωνεύσεις και
εξαγορές (Σ&Ε), 99 περισσότερες από την
προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία των
συμβουλευτικών εταιρειών Navigator Capital και
Fordata. Η μεγαλύτερη συναλλαγή αφορούσε την
εξαγορά της Aviva Poland από την Allianz SE, έναντι
PLN 11,7 δισ. (€2,6 δισ.). Παράγοντες που
συνέβαλαν στη δυναμική του τομέα ήταν τα χαμηλά
επιτόκια (κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους),
που ενθάρρυναν τις επενδύσεις, η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω πανδημίας (27
εξαγορές στον κλάδο, έναντι 9 το 2020). Στους
κλάδους των τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ
πραγματοποιήθηκε το 26% των Σ&Ε, στον κλάδο των
προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG) το 11% και
στους κλάδους βιοτεχνολογίας, υπηρεσιών υγείας
και μεταποίησης το 9%. Άλλες σημαντικές Σ&Ε ήταν
η εξαγορά από την Cellnex Telecom της Polkomtel
Infrastruktura (ανήκε στην Cyfrowy Polsat) έναντι
PLN 7,1 δισ. (€1,6 δισ.), η απόκτηση της UPC Polska
από την Communications για PLN 7 δισ. (€1,5 δισ.)
και η εξαγορά από την Allegro της Mall Group
(πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου) και της
τσεχικής WE/DO (logistics) έναντι PLN 4 δισ. (€885
εκ.). (PAP)
Δίκτυο οδικών μεταφορών: Καθυστερήσεις
διαπιστώνονται στο έργο επέκτασης του
αυτοκινητοδρόμου Α2, στρατηγικής σημασίας, ως
διαμετακομιστικού
άξονα
σύνδεσης
της

πρωτεύουσας με την πόλη Poznań και τη Γερμανία
και μέσω Α1 προς τη μητροπολιτική περιοχή TriCity (Gdańsk, Gdynia, and Sopot). Από τους
διαγωνισμούς για την κατασκευή 475 χλμ. που
έχουν προγραμματιστεί για το 2022, λιγότεροι από
τους μισούς έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
Υπολογίζεται ότι, το 2022, πρόκειται να δοθούν
στην
κυκλοφορία
345
χλμ.
νέων
αυτοκινητοδρόμων (έναντι 425 χλμ. το 2021).
(rp.pl)
Amazon: Η Amazon εγκαινίασε νέο κέντρο
ανάπτυξης στην Krakow, ενώ ήδη λειτουργούν
άλλα δύο στην πρωτεύουσα και το Gdansk. Το
κέντρο θα εστιάσει σε τεχνολογίες όπως Alexa
(virtual assistant technology), Text-To-Speech και
cloud computing. Η Amazon, με παρουσία στην
Πολωνία από το 2014, λειτουργεί δέκα κέντρα
εφοδιαστικής αλυσίδας, ούσα η τρίτη μεγαλύτερη
αμερικανική επένδυση. (PAP)
Αυτοκινητοβιομηχανία: Η Toyota εγκαινίασε, το
2021, τρεις νέες γραμμές παραγωγής στο
εργοστάσιο εξαρτημάτων υβριδικών οχημάτων
στο Wałbrzych (Κάτω Σιλεσία), αναμένεται δε να
τριπλασιάσει την παραγωγική του δυναμικότητα,
φέτος, σε 300.000 μονάδες ετησίως (συνολικά
στην Πολωνία είναι 1,8 εκ. εξαρτήματα). (wnp.pl)
Δορυφορική τεχνολογία: Η πολωνική εταιρεία
δορυφορικών συστημάτων Creotech Instruments
υλοποίησε έργο εφαρμογών διαστημικής
πρόγνωσης καιρού βασιζόμενων στην τεχνολογία
cloud (TellTale) για το European Space Agency
(ESA), σε συνεργασία με το Κέντρο Διαστημικών
Ερευνών της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και
την εταιρεία ψηφιακών υπηρεσιών CloudFerro. Η
Creotech Instruments έχει εκτελέσει συνολικά 26
έργα στον διαστημικό τομέα, εκ των οποίων 14
διαστημικές αποστολές του ESA. (PAP)
Λιανικό εμπόριο, επέκταση δικτύου αλυσίδων: Οι
αλυσίδες προϊόντων παντοπωλείου Chorten και
Pro-Detalu πρόκειται να συμπράξουν στη
διαχείριση 160 καταστημάτων σε τέσσερις
επαρχίες στα δυτικά της χώρας. Η Chorten διαθέτει
περισσότερα από 2.150 σημεία πώλησης, με το
μεγαλύτερο μέρος του δικτύου συγκεντρωμένο
στις επαρχίες Mazowieckie (600), Podlasie (350)
και Lublin (200). Η Pro-Detal, αριθμεί 130
καταστήματα στις επαρχίες Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, Lubuskie,
Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie και Opolskie.
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(dlahandlu.pl) Η αλυσίδα delicatessen Stokrotka,
ιδιοκτησίας του λιθουανικού Ομίλου Maxima,
σχεδιάζει τη διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων
της (807) με τη δημιουργία 150 νέων, εντός του
2022. Ο ρυθμός επέκτασης του δικτύου έχει
επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια (93 καταστήματα
το 2020 και 100 το 2021). (handelextra.pl). Η
αλυσίδα ειδών παντοπωλείου Dino Polska
λειτούργησε 343 νέα καταστήματα, το 2021,
αυξάνοντας το συνολικό δίκτυό της σε 1.815. Το
ύψος των επενδύσεων ανήλθε σε PLN 352 εκ., το δε
2022 προγραμματίζονται αντίστοιχες αξίας PLN 1,3
δισ. (dlahandlu.pl)
Λιανικό εμπόριο, πρόστιμο αλυσίδα Kaufland: Η
Αρχή Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή
επιδίκασε στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Kaufland
πρόστιμο PLN 140 εκ., για χρήση αθέμιτων μέσων
πίεσης προς τους προμηθευτές προκειμένου να
επιτύχει μείωση της τιμής γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων και παραπλάνηση των καταναλωτών ως
προς τη χώρα προέλευσης των λαχανικών.
(dlahandlu.pl)
Τιμές τροφίμων: Οι τιμές των τροφίμων εκτιμάται
ότι θα σημειώσουν περαιτέρω άνοδο, σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Συμβουλίου για τη Γεωργία και τις
Αγροτικές Περιοχές, λόγω μείωσης της αγροτικής
παραγωγής. Η τελευταία υπολογίζεται ότι θα
προσεγγίσει το 13%, ενώ για ορισμένα προϊόντα
όπως το σιτάρι πιθανόν να υπερβεί το 20%.
Ελλείψεις ενδέχεται να παρατηρηθούν, επίσης, στο
γάλα και το κρέας. (PAP)
Μείωση
τιμών
λιανικής:
Οι
αλυσίδες
καταστημάτων σουπερμάρκετ Lidl και Aldi
ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να μειώσουν τις τιμές
προϊόντων για τα οποία έχει μειωθεί ο ΦΠΑ. Η Lidl
προτίθεται να μειώσει την τιμή σε περίπου 2.000
προϊόντα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
γάλα, βούτυρο, κρέμες, ψωμί, μήλα, καρότα,
πατάτες, καθώς και χώμα για μεταφύτευση,
λιπάσματα και είδη κηπουρικής. Σύμφωνα με τη
Lidl, η τιμή του καλαθιού βασικών προϊόντων
μειώθηκε πέρυσι κατά 5,13%. Η Aldi πρόκειται να
μειώσει τις τιμές σε ισόποσο αριθμό προϊόντων, από
τις 31/1/22. (notesfrompoland.com)
Εστίαση: Ο αριθμός των εστιατορίων μειώθηκε, το
2021, κατά περίπου 10.000 στα 63.000,
διακόπτοντας δωδεκαετή συνεχόμενη ανάπτυξη,
σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών
αγοράς GfK Polonia. Η αξία της αγοράς εστίασης

υποχώρησε κατά 22%, έναντι του 2020, στα PLN
28,5 δισ. (€6,3 δισ.), οπισθοχωρώντας στο 2016, ως
προς τον κύκλο εργασιών. Σε αντίθεση, οι μεγάλες
αλυσίδες διεύρυναν το δίκτυό τους κατά 5%, παρά
τη λειτουργία, για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω
κατ’ οίκον διανομής και παράδοσης σε πακέτο.
Περισσότερες επιχειρήσεις υιοθέτησαν τις εν λόγω
υπηρεσίες (αύξηση 15%), οι οποίες πλέον
παρέχονται από το 60% του συνόλου. (PAP)
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές: Η
πανδημία εκτιμάται ότι είχε θετική επίδραση στην
αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης,
οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
σε αντίθεση με άλλους κλάδους, σύμφωνα με
μελέτη της εταιρείας συμβούλων PMR. Η
αυξημένη παραμονή στο σπίτι και η εξ
αποστάσεως εργασία συσχετίζεται με την
προμήθεια ή ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Το μέγεθος της αγοράς ανήλθε σε PLN 36,1 δισ., το
2020, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 15%. Από την
άλλη πλευρά, προβλήματα με την προμήθεια
εξαρτημάτων
επηρέασαν
σημαντικά
τη
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών ειδών, το 2021, με
αποτέλεσμα χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των
πωλήσεων σε σύγκριση με τα έτη 2019-2020. Οι
διαδικτυακές πωλήσεις είναι πλέον το μεγαλύτερο
κανάλι διανομής (45% των πωλήσεων, από 28% το
2017), εκτιμάται δε ότι θα εξακολουθήσει να
αυξάνεται (51% έως το 2027). (dlahandlu.pl)
Εμβολιασμός για κορωνοϊό: Η χαλυβουργική
εταιρεία ArcelorMittal προσφέρει επίδομα έως
PLN 2.000 (€441) στους εργαζομένους της στην
Πολωνία προκειμένου να εμβολιασθούν έναντι
του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τις πρώτες δύο
εβδομάδες εφαρμογής του προγράμματος πλέον
των 2.000 εργαζομένων (20% του συνόλου)
εντάχθηκαν σε αυτό. Η εταιρεία σκοπεύει να
συνεχίσει το πρόγραμμα έως τον προσεχή
Σεπτέμβριο. Η ArcelorMittal λειτουργεί δύο
εργοστάσια
σε
Katowice
και
Kraków.
(notesfrompoland.com)
Παραγωγή κάνναβης: Το 2021 καταγράφηκε
αύξηση του ενδιαφέροντος για τα προϊόντα που
βασίζονται στην κάνναβη (CBD). Βάσει στοιχείων
της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου ceneo.pl,
οι πωλήσεις ελαίων CBD σημείωσαν ετήσια
αύξηση 80,6%. Εκτιμάται ότι η ανοδική τάση θα
διατηρηθεί τα προσεχή έτη. Σύμφωνα με την
έκθεση «The Poland Cannabis White Paper», οι
πωλήσεις ενδέχεται να φτάσουν τα €2 δισ., το
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2028. Η μεταρρύθμιση του νόμου για την κάνναβη,
με αύξηση του επιτρεπόμενου επιπέδου της
ψυχοδραστικής ουσίας τετραϋδροκανναβινόλης
(THC) στη φυτική πρώτη ύλη (από 0,2% σε 0,3%),
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά, το
2022, διευκολύνοντας την καλλιέργεια κάνναβης.
(dlahandlu.pl)
Διμερείς σχέσεις
Ενέργεια: Την παρουσία της στην αγορά
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Πολωνίας
ενισχύει περαιτέρω η Τέρνα Ενεργειακή,
προωθώντας τέσσερα νέα έργα συνολικής ισχύος 90
MW. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται
για αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο
αδειοδότησης και τα οποία η Τέρνα Ενεργειακή θα
υλοποιήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης
της δραστηριότητάς της στον τομέα της παραγωγής
καθαρής ενέργειας. Στην Πολωνία, η Τέρνα
Ενεργειακή λειτουργεί ήδη οκτώ αιολικά πάρκα
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 102 MW, με την
προσθήκη δε των τεσσάρων νέων έργων σχεδόν θα
διπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ τα επόμενα
χρόνια. (terna.gr)

Ισοτιμίες (EURO-PLN, USD-PLN)
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