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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Πολωνική συµβολή σε ΑΕΠ ΕΕ 
Η Πολωνία παρήγαγε το 2,9% του ΑΕΠ της ΕΕ το 
2016. Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι η 
Γερµανία παρήγαγε το 21% και τα κράτη-µέλη της 
Ευρωζώνης το 72%. Η αξία του ΑΕΠ της ΕΕ ανήλθε 
στα € 14,8 τρισ. και της Πολωνίας στα € 424,6 δισ.. 
Έτσι η πολωνική οικονοµία ήταν πέρυσι η 8η 
µεγαλύτερη της ΕΕ. [Eurostat] 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 5/4 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. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Μάρτιο του 2017 καταγράφηκε πληθωρισµός 
2,0% κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS 
(CPI/∆ΤΚ).  
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Φεβρουάριο του 2017, η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 1,2% (σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 
του 2016) σύµφωνα µε την GUS και κατά 4,9% 
σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 3,7 δισ. Ζλότυ τον 
Φεβρουάριο του 2017. Πλεονασµατικά ήταν τα 
ισοζύγια υπηρεσιών (4,8 δισ.) και δευτερογενών 
εισοδηµάτων / τρεχουσών µεταβιβάσεων (0,9 δισ.), 
ενώ ελλειµµατικά ήταν τα ισοζύγια αγαθών (2,3 δισ.) 
και πρωτογενών εισοδηµάτων (6,3 δισ.). Η αξία των 
µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 1,8%, 
ανερχόµενη στα 64,8 δισ., των δε εισαγωγών κατά 
6,9%, διαµορφούµενη στα 67,2 δισ.. [ΝΒΡ]  
 
Αµερικανικά επιτόκια και Ζλότυ 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις ΗΠΑ, στις 
αρχές Απριλίου, ο Αντιπρόεδρος της πολωνικής 

Κυβέρνησης, Mateusz Morawiecki, δήλωσε ότι 
δύο ή τρεις αυξήσεις επιτοκίων της 
Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στο νόµισµα και τα οµόλογα της 
Πολωνίας. Ο κ. Morawiecki εξήγησε ότι ένα 
ισχυρότερο δολάριο, σε συνδυασµό µε 
φθηνότερα οµόλογα ΗΠΑ και στη συνέχεια µε 
αυξηµένες αποδόσεις των τελευταίων, θα 
οδηγήσουν σε αυξηµένες αποδόσεις και των 
πολωνικών οµολόγων, άρα και σε αύξηση του 
κόστους εξυπηρέτησης του πολωνικού χρέους. 
Τέλος, επεσήµανε ότι, αν η τρέχουσα τάση 
συνεχιστεί, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους 
θα αυξηθεί κατά περίπου 2 δισ. Ζλότυ στο 
διάστηµα 2018-2020, έχοντας σηµαντική 
επίπτωση στον πολωνικό κρατικό 
προϋπολογισµό. 
 
Ασφάλεια τροφίµων 
Στις 13/4, δηµοσίευµα της οικονοµικής 
εφηµερίδας Puls Biznesu ανέφερε ότι οι Τσέχοι 
παραγωγοί τροφίµων και οι τσεχικές αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ασφάλειας 
τροφίµων αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα 
της πολωνικής υπηρεσίας 
φυτοϋγειονοµικών ελέγχων, η οποία βρίσκεται σε 
διαδικασία αναδιοργάνωσης. Ο επικεφαλής της 
πολωνικής αρχής φυτοϋγειονοµικών ελέγχων, 
Pawel Niemczuk, απέρριψε την τσεχική κριτική, 
επισηµαίνοντας ότι µόνο το 2016 έγιναν 126.000 
έλεγχοι από την υπηρεσία του. Εν τω µεταξύ, Ο 
Υπουργός Γεωργίας ανέθεσε στον Jaroslaw 
Pinkas το έργο της ίδρυσης ενός ενιαίου εθνικού 
οργανισµού ασφάλειας τροφίµων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Σύνδεση Κόλπου Gdansk µε Λιµνοθάλασσα 
Vistula 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Andrzej Duda, 
δηµοσίευσε (4/4) ψηφισθέντα νόµο 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 
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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 
280 εκ. Ευρώ.  
 
Πληρωµές χωρίς µετρητά στις δηµόσιες 
υπηρεσίες 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Tadeusz Koscinski 
γνωστοποίησε ότι όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες που 
είναι διατεθειµένες να δέχονται πληρωµές χωρίς 
µετρητά θα εξοπλιστούν µε τον κατάλληλο εξοπλισµό 
µέχρι το τέλος του έτους. Στόχος είναι η διεύρυνση 
της χρήσης µέσων όπως οι κάρτες και τα 
smartphones σε φορείς της κεντρικής διοίκησης και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συµµετοχή των 
υπηρεσιών στο πρόγραµµα δεν είναι ακόµη 
υποχρεωτική. Σήµερα, µόλις το 10% των δηµοσίων 
υπηρεσιών της χώρας δέχεται πληρωµές µέσω 
χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Στοιχεία του 
ΟΟΣΑ, που επικαλέστηκε ο υφυπουργός, δείχνουν 
ότι το κόστος της χρήσης µετρητών για πληρωµές 
ανέρχεται στο 1% του ΑΕΠ ετησίως (περίπου 17 δισ. 
Ζλότυ ή 4 δισ. Ευρώ). 
 
∆απάνες/επενδύσεις ∆ηµοσίου και επενδύσεις 
επιχειρήσεων 
Σε άρθρο αναλυτών της Credit Agricole Bank Polska 
διατυπώνεται η εκτίµηση ότι η αύξηση των δηµοσίων 
επενδύσεων και των κεφαλαιουχικών δαπανών σε 
επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα θα συµβάλλουν 
στην αύξηση της παραγωγής και της επενδυτικής 
δραστηριότητας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το 2017. 
Το τελευταίο τρίµηνο του 2016 η κυβέρνηση ήρε 
σειρά εµποδίων στην απορρόφηση των κονδυλίων 
της ΕΕ, διευκολύνοντας την καλύτερη χρήση αυτών 
των κεφαλαίων. Η τάση αυτή αναµένεται να 
συνεχιστεί το 2017, επιτρέποντας την ανάκαµψη των 
δηµοσίων επενδύσεων και την αύξηση των 
κεφαλαιουχικών δαπανών σε επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από τον δηµόσιο τοµέα. Σηµαντικό µέρος 
των δηµοσίων δαπανών θα κατευθυνθεί σε κρατικά 
επενδυτικά  έργα ενεργείας  και βιοµηχανίας, έργα 
κοινής ωφέλειας και οδικά και σιδηροδροµικά έργα. 
Οι επενδύσεις θα ενισχυθούν στις ιδιωτικές εταιρείες 
που συνεργάζονται µε το ∆ηµόσιο, σε εταιρείες του 
βιοµηχανικού κλάδου (που δεν σχετίζονται µε το 

∆ηµόσιο), σε εταιρείες τεχνικών έργων και σε 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Παρά το γεγονός 
ότι οι υψηλότερες δηµόσιες δαπάνες κεφαλαίου 
συχνά οδηγούν στον παραγκωνισµό των 
ιδιωτικών επενδύσεων, στην Πολωνία έχει 
παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι η άνοδος 
των πρώτων δε συνδυάζεται µε µείωση αλλά µε 
αύξηση των δεύτερων, µε την εξαίρεση της 
περιόδου προετοιµασίας για τη διοργάνωση του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου 
EURO 2012 που φιλοξενήθηκε στη χώρα. 
[Πηγή: www.financialobserver.eu/poland/investment-of-
polish-companies-to-accelerate-due-to-crowding-in-effect/] 

 
Εκσυγχρονισµός σιδηροδρόµων 
Σχεδόν 190 νέες προκηρύξεις δηµόσιων 
διαγωνισµών θα δηµοσιευθούν µέχρι το τέλος του 
2017, στο πλαίσιο της υλοποίησης σχεδίου 
εκσυγχρονισµού του πολωνικού σιδηροδροµικού 
συστήµατος. Σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Υποδοµών και ∆ηµοσίων Έργων, η συνολική αξία 
των εν λόγω διαγωνισµών θα ανέλθει στα 6 δισ. 
Ζλότυ (€ 1,4 δισ.). Μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους αναµένεται να υπογραφούν σχεδόν 300 
συµβάσεις υλοποίησης έργων αξίας 26 δισ. Ζλότυ 
(€ 6,1 δισ.), σε συνέχεια προκήρυξης 300 
διαγωνισµών το 2016. Σύµφωνα µε το 
επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σιδηροδροµικού 
εκσυγχρονισµού, φέτος θα υλοποιηθούν έργα 
αξίας 66,5 δισ. Ζλότυ (€ 15,7 δισ.), αφορώντα 
9.000 χλµ. σιδηροτροχιών. 
 
Ληξιπρόθεσµες οφειλές 
Η αξία των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
περισσοτέρων από 2,3 εκ. Πολωνών ανήλθε στα 
54 δισ. Ζλότυ (PLN) το 2016. Σύµφωνα µε έκθεση 
της BIG InfoMonitor, οι «αναξιόπιστοι 
δανειολήπτες» αποτελούσαν περίπου το 7,4% του 
συνόλου του πληθυσµού το 2016, έναντι 6,5% το 
2015. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές αυξήθηκαν κατά 
26% µεταξύ 2015 και 2016. Κατά µέσο όρο, οι εν 
λόγω οφειλές – στις οποίες περιλαµβάνονται 
δάνεια, λογαριασµοί, διατροφές και ενοίκια αξίας 
τουλάχιστον PLN 200 και µε καθυστέρηση 
µεγαλύτερη των 60 ηµερών – αυξήθηκαν από PLN 
20.800 σε PLN 23.100. Οι αναλυτές επισηµαίνουν 
ότι η αύξηση των οφειλών µε ρυθµό ταχύτερο από 
την αύξηση του αριθµού των δανειοληπτών 
ενδέχεται να σηµαίνει ότι επιδεινώθηκε περαιτέρω 
η κατάσταση ορισµένων πολιτών που 
αντιµετώπιζαν οικονοµικά προβλήµατα ήδη από 
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το 2015 ή ότι νέοι οφειλέτες αδυνατούν ξαφνικά να 
καλύψουν τις µεγάλες υποχρεώσεις τους. Οι 
ληξιπρόθεσµες οφειλές από απλήρωτους 
λογαριασµούς και διατροφές  αποτελούν σχεδόν το 
ήµισυ του συνόλου. Τέλος, φαίνεται ότι οι πολίτες 
στα δυτικά της χώρας είναι λιγότερο πιθανό να 
εξοφλήσουν τα χρέη τους εµπρόθεσµα, ότι οι άνδρες 
είναι λιγότερο αξιόπιστοι δανειολήπτες και ότι οι 
περισσότεροι δανειολήπτες είναι ηλικίας 35-44 ετών. 
 
∆άνεια συναλλάγµατος 
Η Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας (KNF) 
δηµοσιοποίησε τις εκτιµήσεις της σχετικά µε το 
κόστος τριών διαφορετικών νοµοσχεδίων που έχουν 
προετοιµάσει η Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, το κόµµα 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης ΡΟ και το επίσης 
αντιπολιτευόµενο Kukiz'15, µε σκοπό τη ελάφρυνση 
των δανειοληπτών ενυπόθηκων δανείων ξένου 
νοµίσµατος (κυρίως λόγω της ανατίµησης του 
Ελβετικού Φράγκου το 2015). Σύµφωνα µε την KNF, 
το κόστος του νοµοσχεδίου της Προεδρίας της 
∆ηµοκρατίας για τις τράπεζες θα είναι περίπου 9,1 
δισ. Ζλότυ. Το νοµοσχέδιο του ΡΟ θα έχει κόστος 
11,1 δισ. Ζλότυ, ενώ εκείνο του κόµµατος Kukiz'15 
θα έχει κόστος 52,8 δισ. Ζλότυ. Από τις 20 τράπεζες 
που µελετήθηκαν, ζηµίες θα κατέγραφαν (στο 
σύνολο του έτους) οι 10 σε περίπτωση ψήφισης του 
νοµοσχεδίου της Προεδρίας, οι 9 σε περίπτωση 
ψήφισης του νοµοσχεδίου του ΡΟ και οι 14 σε 
περίπτωση ψήφισης της πρότασης του Kukiz'15. 
 
Χρηµατοδότηση ΟΤΑ µεσαίου µεγέθους 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µεσαίου 
µεγέθους προβλέπεται να λάβουν χρηµατοδότηση 
ύψους 2,5 δισ. Ζλότυ (€ 590 εκ.) στο πλαίσιο του 
κυβερνητικού Σχεδίου Υπεύθυνης Ανάπτυξης τα 
επόµενα έτη. Το εν λόγω «πακέτο», που στοχεύει 
στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
την ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιοχών, θα 
περιλαµβάνει πόρους προερχόµενους από ταµεία 
της ΕΕ, θα δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση 
επενδύσεων στις επιλέξιµες περιοχές και θα 
διευκολύνει την πρόσβαση των δικαιούχων στο 
πολωνικό Επενδυτικό Ταµείο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Από τα µέτρα θα ωφεληθούν πόλεις 
µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων, 
εξαιρουµένων των πρωτευουσών των περιφερειών. 
Υπολογίζεται ότι τις σχετικές προϋποθέσεις πληρούν 
255 πόλεις. 
 

Αγορά εργασίας: έρευνα Randstad 
Σύµφωνα µε µελέτη του ερευνητικού ινστιτούτου 
της Randstad, οι εργαζόµενοι στην Πολωνία 
δηλώνουν ικανοποιηµένοι µε την εργασία τους σε 
ποσοστό 73%. Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 
71%. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι ένας 
στους πέντε εργαζοµένους στην Πολωνία άλλαξε 
δουλειά το τελευταίο εξάµηνο. Κύριοι λόγοι για 
την αλλαγή ήταν η αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας, η προσωπική επιθυµία για 
αλλαγή και οι µεταβολές στη δοµή της 
επιχείρησης. Το 36% των επιχειρήσεων σχεδιάζει 
µισθολογικές αυξήσεις το επόµενο εξάµηνο, έναντι 
58% που δεν έχει τέτοια πρόθεση και 1% που 
αναµένει µείωση µισθών. 
 
Αποταµιευτικές/επενδυτικές προτιµήσεις 
Σύµφωνα µε τη µελέτη “Financial Barometer” της 
ING international, οι περισσότεροι Πολωνοί 
φαίνεται ότι προτιµούν να αποταµιεύουν παρά να 
επενδύουν τις οικονοµίες τους. Το 77% των 
πολιτών διαθέτει τουλάχιστον έναν καταθετικό 
λογαριασµό, έναντι µ.ό. 69% σε δεκατρείς άλλες 
χώρες της Ευρώπης. Την ίδια στιγµή, οι Πολωνοί 
δηλώνουν λιγότερο πρόθυµοι να επενδύσουν  σε 
µετοχές (14% έναντι µ.ό. 17% στην υπόλοιπη 
Ευρώπη) και επενδυτικά ταµεία (15% έναντι µ.ό. 
18% στην υπόλοιπη Ευρώπη). Οι Πολωνοί 
αποταµιευτές εξετάζουν ευνοϊκότερα το 
ενδεχόµενο της επένδυσης σε ακίνητα (22%) και 
πολύτιµα µέταλλα (33%). 
 
4. Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
Επιθυµία της Κυβέρνησης να ελέγξει τον 
κλάδο της ενέργειας 
Σε άρθρο της αναλύτριας Karolina Baca-
Pogorzelska τονίζεται ότι η κυβέρνηση επιθυµεί 
να ανακτήσει τον έλεγχο στρατηγικών σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό φάνηκε 
όταν επιχειρήθηκε η πώληση πολωνικών 
περιουσιακών στοιχείων των γαλλικών EDF και 
Engie (εργοστάσια Rybnik και Polaniec) σε ξένες 
εταιρείες (αυστραλιανή IFM και τσεχική EPH), 
συναλλαγή την οποία εµπόδισε το πολωνικό 
Υπουργείο Ενέργειας. Για να εµποδίσει τη 
µεταβίβαση, το υπουργείο αξιοποίησε τη 
δυνατότητα που του παρέχει η νοµοθεσία περί 
«επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας», 
προκαλώντας την έντονη αντίδραση της EDF, που 
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απείλησε να προσφύγει στα δικαστήρια. Επιθυµία 
της πολωνικής πλευράς είναι τα εργοστάσια να 
αναληφθούν από τις πολωνικές Enea, Energa, PGE 
και PGNiG. Σηµειώνεται ότι τόσον ο κλάδος 
ενέργειας όσο και τα ανθρακωρυχεία ελέγχονται 
στην πλειονότητά τους από το πολωνικό ∆ηµόσιο. 
Αν οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
πωληθούν σε ξένους ιδιώτες, ενδεχοµένως αυτοί να 
µην  αγοράζουν πολωνικό άνθρακα (που ούτως ή 
άλλως δεν είναι φθηνότερος) για τη λειτουργία τους, 
επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν ήδη προβληµατικό 
κλάδο. Αν, πάλι, η κυβέρνηση επιλέξει να 
προστατεύσει τον εγχώριο κλάδο άνθρακα µέσω της 
παρεµπόδισης των επενδύσεων ξένων 
ενδιαφεροµένων (να ανοίξουν νέα ορυχεία) οφείλει 
να µην υποτιµήσει τον κίνδυνο εξάντλησης των 
εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων στο ορατό µέλλον, 
δεδοµένου ότι οι εγχώριες εταιρείες άνθρακα 
αντιµετωπίζουν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα και 
δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για τη 
δηµιουργία νέων ορυχείων. Όλα αυτά υπό την πίεση 
που ασκείται από την ΕΕ στην Πολωνία, 
προκειµένου η τελευταία να µειώσει τις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα, που οφείλονται σε µεγάλο 
βαθµό στην αυξηµένη εξάρτηση της χώρας από τον 
ρυπογόνο λιθάνθρακα. 
[Πηγή: www.financialobserver.eu/poland/repolonization-of-
power-plants-as-part-of-prevention/] 

 
Αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 
Έκθεση του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών OSW 
(www.osw.waw.pl) , think tank συνεργαζόµενου µε το 
πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται στο 
θέµα του αγωγού Nord Stream 2, που σχεδιάζεται να 
µεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερµανία 
µέσω Βαλτικής, ακολουθώντας όδευση παράλληλη 
εκείνης του υφιστάµενου Nord Stream 1. Η 
δηµιουργία του Nord Stream 2, έως το 2019, 
προωθείται από τη Ρωσία µε τη σύµφωνη γνώµη 
Γερµανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και 
Ηνωµένου Βασιλείου, ενώ η Πολωνία, η Ουκρανία 
και τα κράτη της Βαλτικής έχουν εκφράσει την 
ανοικτή διαφωνία τους. Η µεν Ουκρανία θεωρεί ότι 
υποβαθµίζεται η σηµασία της διότι παρακάµπτεται 
(άλλοι αγωγοί µεταφοράς ρωσικού αερίου στην 
Ευρώπη διέρχονται από αυτήν), οι δε υπόλοιπες 
προαναφερθείσες χώρες ανησυχούν ότι ο Nord 
Stream 2 θα αυξήσει την εξάρτηση της ΚΑ Ευρώπης 
από το ρωσικό αέριο. Σύµφωνα µε την έκθεση του 
OSW, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδέκτης των 
παραπόνων και αντιρρήσεων των ανατολικών 

κρατών-µελών της ΕΕ, επιθυµεί τη διέλευση του 
ρωσικού αερίου από την Ουκρανία και 
προσπαθεί να καθυστερήσει την υλοποίηση του 
Nord Stream 2 πέραν του 2019 και της λήξης της 
ισχύουσας ρωσοουκρανικής συµφωνίας 
διέλευσης φ.α., έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση στη 
Ρωσία να συνάψει νέα συµφωνία διέλευσης µε 
την Ουκρανία. Οι συντάκτες της έκθεσης 
στηρίζουν τα συµπεράσµατά τους σε πρόσφατη 
απάντηση της Επιτροπής (επιστολή Μαρτίου τ.έ.) 
σε ερώτηµα ∆ανίας και Σουηδίας σχετικά µε τις 
επιπτώσεις του σχεδίου του Nord Stream 2 στο 
δίκαιο της ΕΕ και την ενεργειακή ένωση. 
Σηµειώνεται ότι ο αγωγός θα διέλθει από τα 
χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ Σουηδίας και ∆ανίας. 
Στην επιστολή-απάντηση της Επιτροπής 
αναφέρεται ότι το επίµαχο έργο δεν εξυπηρετεί 
τους στόχους της ενεργειακής ένωσης, καθώς 
ενισχύει τον ρόλο της Ρωσίας ως βασικού 
προµηθευτή αερίου της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή 
εκφράζει την άποψη ότι η σηµερινή κατάσταση 
της αγοράς δεν ευνοεί την κατασκευή αγωγών του 
µεγέθους του Nord Stream 2. Παρουσιάζοντας την 
επιστολή στα µέσα ενηµέρωσης, η εκπρόσωπος 
του οργάνου της ΕΕ, Anna-Kaisa Itkonen, εξήγησε 
ότι η Επιτροπή δεν υποστηρίζει το σχέδιο για 
πολιτικούς λόγους, αλλά δεν έχει τα νοµικά µέσα 
για να το σταµατήσει. Στις 30 Μαρτίου, οµάδα 
ευρωβουλευτών ζήτησε, µέσω επιστολής προς 
τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον άµεσο 
τερµατισµό του σχεδίου. Κατά τους συγγραφείς 
της έκθεσης, η Επιτροπή, αδυνατούσα να 
στηριχθεί στο δίκαιο της ΕΕ για να απορρίψει το 
έργο, φαίνεται να επιλέγει τη λύση της 
καθυστέρησης της υλοποίησής του, µη 
επιθυµώντας την όξυνση της διαφωνίας µεταξύ 
των κρατών-µελών της Ένωσης επί του 
συγκεκριµένου ζητήµατος. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Totalizator Sportowy 
Η Πρωθυπουργός Beata Szydlo υπέγραψε (1/4) 
απόφαση ανάθεσης της εποπτείας του κρατικού 
µονοπωλίου τυχερών παιγνίων στην εταιρεία 
Totalizator Sportowy SA. Η ανάθεση έγινε στη 
βάση του τροποποιηµένου νόµου περί τυχερών 
παιχνιδιών που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου. 
Η εποπτεία της Totalizator Sportowy θα αφορά 
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ειδικά τον τοµέα των VLT (επίγεια «φρουτάκια»). Η 
εταιρεία, που ανήκει στο πολωνικό ∆ηµόσιο, ελέγχει 
ήδη τον τοµέα των εγχώριων «παιχνιδιών αριθµών» 
(Lotto).   
 
Fortum 
Η πολωνική θυγατρική της φινλανδικής Fortum 
(www.fortum.com) πρόκειται να υλοποιήσει 
επενδύσεις αξίας 38 εκ. Ζλότυ στην περιοχή του 
Wroclaw (διαθέτει δίκτυο µεταφοράς θερµότητας 
µήκους 520 χλµ.) και 9,5 εκ. Ζλότυ στην περιοχή του 
Plock (διαθέτει δίκτυο 138 χλµ.). Οι επενδύσεις θα 
αφορούν την επέκταση των υφιστάµενων δικτύων 
και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών της εταιρείας. 
 
Tesco 
Τα κέρδη της βρετανικής αλυσίδας λιανεµπορίου 
Tesco στην Πολωνία µειώθηκαν κατά 3.6% το 
2016/2017 (10,8 δισ. Ζλότυ έναντι 11,2 δισ. το 
προηγούµενο έτος). Η εταιρεία πρόκειται να κλείσει 
µερικά από τα καταστήµατα που διατηρεί στην 
πολωνική αγορά (στην οποία εισήλθε το 1995), 
µειώνοντας την επιφάνεια που χρησιµοποιεί για 
λιανεµπορικές δραστηριότητες κατά 33.000 τ.µ.. Στα 
τέλη Φεβρουαρίου τ.έ. η Tesco διέθετε 429 
καταστήµατα, από 440 τον Φεβρουάριο του 2016. Η 
επιχείρηση απασχολεί 28.000 άτοµα και εξυπηρετεί 
σχεδόν 5 εκ. πελάτες κάθε εβδοµάδα. 
[Rzeczpospolita] 
 
 


