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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
ΑΕΠ 
Η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS) ανακοίνωσε 
ότι το πολωνικό ΑΕΠ µεγεθύνθηκε κατά 3,1% κατά το 
δεύτερο τετράµηνο του 2016, αντί 3,3% που 
αποτελούσε εκτίµηση οικονοµολόγων. Ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, 
Mateusz Morawiecki, δήλωσε ότι η ασθενέστερη 
µεγέθυνση του ΑΕΠ του πρώτου τετραµήνου ήταν 
αποτέλεσµα του «κλεισίµατος» του προϋπολογισµού 
του 2015. Ο ίδιος αξιωµατούχος τόνισε πως ο 
παρατηρούµενος αποπληθωρισµός δεν αποτελεί 
κίνδυνο για την πολωνική οικονοµία, καθώς 
οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό, προβλέποντας 
ότι θα είναι λιγότερο αισθητός κατά το β΄ εξάµηνο 
τ.έ.. 
 
Προϋπολογισµός 2017 
Η κυβέρνηση ενέκρινε (25/8) το προσχέδιο του 
κρατικού προϋπολογισµού του 2017, που πρόκειται 
να κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς ψήφιση. Το 
προσχέδιο υιοθετεί προβλέψεις για δηµόσια έσοδα 
324,1 δισ. Ζλότυ, δηµόσιες δαπάνες 383,4 δισ. 
Ζλότυ (έλλειµµα 59,3 δισ. ή 2,9% του ΑΕΠ, έναντι 
2,6% το 2016), µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,6% 
(έναντι 3,4% το 2016), πληθωρισµό 1,3%, αύξηση 
του µέσου µισθού κατά 5% και αύξηση της 
απασχόλησης κατά 0,7%,  
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Ιουλίου 2016 ήταν 
8,6% (από 8,8% τον προηγούµενο µήνα) κατά την 
πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS. Πρόκειται για 
το χαµηλότερο επίπεδο ανεργίας της τελευταίας 
25ετίας και µεταφράζεται σε 1,3 εκατ. ανέργους στη 
χώρα. 
 
Πληθωρισµός 
Τον Ιούλιο του 2016 ο αποπληθωρισµός 
διαµορφώθηκε στο -0,9% κατά την πολωνική 
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ). 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Εµπορικό ισοζύγιο 2015 
Σύµφωνα µε την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία 
(GUS), η αξία του πλεονάσµατος του εµπορικού 
ισοζυγίου της Πολωνίας ανήλθε το 2015 στα € 2,35 
δισ.. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε στα € 179,58 δισ. 

(+8.3%) και των εισαγωγών στα € 177,23 δισ.  
(+5,2%). Ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο µε τις 
αναπτυσσόµενες χώρες (έλλειµµα αξίας € 27,33 
δισ.) και µε τις χώρες της ΚΑ Ευρώπης (έλλειµµα 
αξίας € 5,76 δισ.) Πλεόνασµα καταγράφηκε στις 
συναλλαγές µε τις ανεπτυγµένες χώρες. Το 79,4% 
των πολωνικών εξαγωγών κατέληξε σε χώρες της 
ΕΕ. Η Γερµανία ήταν για µια ακόµη χρονιά ο 
σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Πολωνίας, 
καθώς σε αυτήν κατευθύνθηκε το 27,1% των 
πολωνικών εξαγωγών και από αυτήν προήλθε το 
22,9% των πολωνικών εισαγωγών. ∆εύτερη 
σηµαντικότερη αγορά για τους Πολωνούς 
εξαγωγείς ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο (6,7% των 
πολωνικών εξαγωγών) και τρίτη η Τσεχία (6,6%). 
Αυξηµένες ήταν οι εισαγωγές από την Κίνα, από 
την οποία προήλθε το 11,6% των πολωνικών 
εισαγωγών, έναντι 10,4% το 2014.  
 
EXPO 2022 
Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Radoslaw 
Domagalski ορίστηκε κυβερνητικός επίτροπος για 
την πολωνική υποψηφιότητα για τη φιλοξενία της 
International Expo 2022. Τον Ιούνιο έγινε γνωστό 
ότι η πόλη του Lodz θα είναι υποψήφια για την 
ανάληψη της Expo 2022, ενώ η επίσηµη 
υποψηφιότητα αναµένεται να υποβληθεί στα τέλη 
Νοεµβρίου τ.έ.. Η πολωνική πρόταση θα 
επικεντρωθεί στην αστική αναζωογόνηση µε 
στόχο την ανάπτυξη. Το κόστος της διοργάνωσης 
– εφόσον αυτή ανατεθεί στο Lodz – θα είναι της 
τάξης των PLN 8 δισ. (περίπου € 2 δισ.), 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 
επενδύσεων.  
 
Επενδυτική ελκυστικότητα Πολωνίας 
Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας ΕΥ, η Πολωνία 
αποτελεί τον ελκυστικότερο επενδυτικό 
προορισµό στην περιοχή της ΚΑ Ευρώπης και 
τον πέµπτο ελκυστικότερο στην Ευρώπη, πίσω 
από Γερµανία, Η.Β., Γαλλία και Ολλανδία. Η 
µελέτη δείχνει ότι η Πολωνία προσέλκυσε πέρυσι 
221 νέα επενδυτικά σχέδια (από 132 το 2014), τα 
οποία δηµιούργησαν συνολικά 19.651 νέες θέσεις 
εργασίας.  
 
Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Καζακστάν  
Ο Πρόεδρος του Καζακστάν, Nursultan 
Nazarbayev, πραγµατοποίησε διήµερη επίσηµη 
επίσκεψη στην Πολωνία (22-24/8), µε κύριο 
σκοπό την αναβάθµιση της διµερούς οικονοµικής 
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συνεργασίας. Κατά την επίσκεψη υπεγράφησαν  
διακυβερνητικές συµφωνίες αφορώσες τον τοµέα της 
γεωργίας και τον τραπεζικό τοµέα (συγκεκριµένα τη 
συνεργασία µεταξύ της πολωνικής αναπτυξιακής 
τράπεζας ΒGK και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του 
Καζακστάν). Ο Πολωνός Πρόεδρος, Andrzej Duda, 
επεσήµανε ότι η Πολωνία θα µπορούσε να 
συνεργαστεί µε το Καζακστάν σε θέµατα 
αναπτυξιακών υποδοµών, εκφράζοντας ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις σιδηροδροµικές συνδέσεις. 
Επιδίωξη της  Πολωνίας είναι να αυξήσει τις 
εξαγωγές της στο Καζακστάν και να ενισχύσει την 
εκεί επενδυτική της παρουσία, µε έµφαση στον τοµέα 
των νέων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το 
ζήτηµα της σταθερής αεροπορικής σύνδεσης µεταξύ 
των δύο χωρών, ενώ ο Πρόεδρος Nazarbayev 
ανακοίνωσε την κατάργηση των θεωρήσεων όσον 
αφορά τους πολίτες κρατών που ανήκουν στον 
ΟΟΣΑ. Σύµφωνα µε την αντιπροσωπεία του 
Καζακστάν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας 
εµφανίζουν οι τοµείς της κατασκευής µηχανών, της 
γεωργίας, της ενέργειας, της αγροτικής παραγωγής, 
της χηµικής βιοµηχανίας και των κατασκευών. Στη 
∆ιακήρυξη  Οικονοµικής Συνεργασίας που υπεγράφη 
αναφέρονται επίσης οι χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, η Έρευνα & Τεχνολογία, οι µεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική.  
 
Επίσκεψη Τούρκου Υπουργού Ανάπτυξης 
Στη διάρκεια επίσκεψής του στην Πολωνία, ο 
Τούρκος Υπουργός Ανάπτυξης Lutfi Elvan 
υπογράµµισε ότι υφίστανται σηµαντικά περιθώρια 
ανάπτυξης της διµερούς συνεργασίας στον 
κατασκευαστικό κλάδο, δεδοµένων των δυνατοτήτων 
των τουρκικών επιχειρήσεων. Επεσήµανε ότι η αξία 
των projects που διαχειρίζονται σήµερα στην 
Πολωνία τουρκικές εταιρείες υπερβαίνει τα USD 1,6  
δισ.. Ο όγκος του διµερούς εµπορίου (2015) είναι της 
τάξης των USD 6 δισ. (ισοζύγιο πλεονασµατικό για 
την Πολωνία κατά USD 227 εκ.) αλλά οι δυνατότητες 
αύξησής του, κατά τον Τούρκο αξιωµατούχο, είναι 
µεγάλες. Πάντως, στο πρώτο πεντάµηνο του 2016 
σηµειώθηκε µείωση των πολωνικών εξαγωγών στην 
Τουρκία σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό 
διάστηµα κατά 7,5%. Εν τω µεταξύ, γνωστοποιήθηκε 
ότι ένα από τα βασικά θέµατα του φετινού Baltic 
Business Forum (www.balticbusinessforum.eu) θα 
είναι οι επιχειρηµατικές σχέσεις Πολωνίας-Τουρκίας 
καθώς και ότι η Τουρκία θα είναι τιµώµενη 
προσκεκληµένη χώρα του εν λόγω συνεδρίου. 

Πολωνικά «οµόλογα Πάντα» (Panda Bonds) 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών Piotr Nowak 
γνωστοποίησε (26/8) ότι τα οµόλογα κινεζικού 
γουάν (CNY) που εξέδωσε η πολωνική κυβέρνηση 
στην Κίνα στις 25/8 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
των επενδυτών, καθώς η ζήτηση ήταν διπλάσια 
της συγκεκριµένης έκδοσης. Τα τριετούς 
διάρκειας πολωνικά «οµόλογα πάντα» (panda 
bonds), ονοµαστικής αξίας 3 δισ. CNY, έχουν 
ετήσια απόδοση 3,4%. Η έκδοση κρίθηκε 
επιτυχής από την πολωνική πλευρά, η οποία 
εκτιµά ότι υπάρχει – υπό προϋποθέσεις – 
περιθώριο για µια νέα έκδοση ανάλογης αξίας 
τους επόµενους µήνες. Κατά τον Υφυπουργό 
Οικονοµικών, στόχος της κίνησης της πολωνικής 
κυβέρνησης δεν ήταν µόνον η κάλυψη µέρους των 
δανειακών αναγκών της αλλά και οι εξοικείωση 
των Κινέζων επενδυτών µε τα δεδοµένα της 
πολωνικής οικονοµίας, µε την ελπίδα ότι 
µελλοντικά θα υπάρξει κινεζικό ενδιαφέρον για 
αγορά πολωνικών οµολόγων σε Ζλότυ. Οι 
περισσότεροι επενδυτές που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον ήταν θεσµικοί και ήρθαν για πρώτη 
φορά σε επαφή µε τα πολωνικά «οµόλογα πάντα» 
κατά τη διάρκεια road show του περασµένου 
Μαΐου. Σηµειώνεται ότι µετά και από τη διάθεση 
των οµολόγων σε γουάν οι δανειακές ανάγκες της 
πολωνικής κυβέρνησης για το τρέχον έτος έχουν 
καλυφθεί σε ποσοστό 82%. 
 
Πολωνικό ενδιαφέρον για προσέλκυση 
επενδύσεων από το Η.Β. 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki, πρόκειται να 
πραγµατοποιήσει την 1/9 σειρά συναντήσεων µε 
διοικητικά στελέχη χρηµατοοικονοµικών 
οργανισµών που εδρεύουν στο Ηνωµένο 
Βασίλειο και εξετάζουν το ενδεχόµενο 
µετεγκατάστασής τους µετά από το δηµοψήφισµα 
που άνοιξε το δρόµο για το Brexit. Ο κ. 
Morawiecki µεταβαίνει στο Λονδίνο κοµίζοντας 
πακέτο επενδυτικών κινήτρων για τις µεγαλύτερες 
τράπεζες του City, οι οποίες, κατά τον ίδιο, έχουν 
ήδη επικοινωνήσει µε την πολωνική κυβέρνηση. 
Ο Πολωνός αξιωµατούχος θα συναντηθεί µε 
εκπροσώπους των Royal Bank of Scotland, UBS, 
Barclays, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, 
Schroders, Pimco και BlackRock, προσπαθώντας 
να τους πείσει να µεταφέρουν την έδρα τους στη 
Βαρσοβία. Στην προσπάθεια προσέλκυσης των 
συγκεκριµένων επιχειρήσεων η Βαρσοβία 
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ανταγωνίζεται πόλεις όπως το Παρίσι, η 
Φρανκφούρτη, το Άµστερνταµ και το ∆ουβλίνο. 
[Financial Times, Warsaw Business Journal] 
 
China Expo - China Brand Show Poland 
Περίπου 200 επιχειρήσεις του κλάδου µεταποίησης 
και άλλοι εξαγωγείς από την Κίνα αναµένεται να 
λάβουν µέρος στο 6ο “China Expo - China Brand 
Show Poland” που πρόκειται να λάβει χώρα στη 
Βαρσοβία στις 15-17 Σεπτεµβρίου. Η διοργάνωση 
θα αποτελέσει ευκαιρία δικτύωσης για Πολωνούς και 
Κινέζους επιχειρηµατίες και θα επικεντρωθεί στους 
τοµείς των δοµικών υλικών, του εξοπλισµού 
κατασκευών, των συστηµάτων ασφαλείας, των 
ηλεκτρονικών, του φωτισµού, των ειδών δώρων και 
διακόσµησης, των ηλεκτρικών συσκευών και των 
εξαρτηµάτων αυτοκινήτων. Επίσης, θα 
παρουσιαστούν υπηρεσίες logistics, 
τηλεπικοινωνιών, µεταφράσεων και νοµικής 
υποστήριξης προς επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν στην κινεζική αγορά, καθώς και 
υπηρεσίες εκµάθησης της κινεζικής γλώσσας. Η 
έκθεση διοργανώνεται από το Υπουργείο Εµπορίου 
της Λ.∆. της Κίνας και τελεί υπό την αιγίδα του 
πολωνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, της Πρεσβείας 
της Λ∆Κ στη Βαρσοβία, του Πολωνικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου KIG και του Πολωνικού 
Επιµελητηρίου Εµπορίου PIH. Η πολωνική πλευρά 
εκτιµά ότι η γεωγραφική θέση της Πολωνίας µπορεί 
να συµβάλλει στη δηµιουργία µεγάλων 
επιχειρηµατικών ευκαιριών, λαµβανοµένων υπ’ όψιν 
του κινεζικού σχεδιασµού για τη δηµιουργία του 
«Νέου ∆ρόµου του Μεταξιού» και της 
ανταγωνιστικότητας πολωνικών προϊόντων των 
κλάδων τροφίµων, καλλυντικών, τεχνολογιών 
περιβαλλοντικής προστασίας, βιοϊατρικής / 
βιοτεχνολογίας και φαρµακευτικών. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Κατώτατο ωροµίσθιο 
∆ηµοσιεύθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
νόµος µε τον οποίο καθιερώνεται κατώτατο 
ωροµίσθιο 12 Ζλότυ από 01.01.2017. Καθώς το 
ωροµίσθιο είναι συνδεδεµένο µε τον κατώτατο 
µισθό, οποιαδήποτε αύξηση στον µισθό θα 
προκαλέσει και αύξηση του ωροµισθίου. Οι αυξήσεις 
στον ελάχιστο µισθό αποφασίζονται κατόπιν 
διαβούλευσης στο Συµβούλιο Κοινωνικού ∆ιαλόγου, 
συλλογικό όργανο αποτελούµενο από εκπροσώπους 

των εργοδοτών, της κυβέρνησης και των 
σωµατείων των εργαζοµένων.  
 
Λειτουργία καταστηµάτων την Κυριακή 
Το σωµατείο «Αλληλεγγύη» ηγείται προσπάθειας 
συλλογής υπογραφών µε στόχο τον περιορισµό 
της εµπορικής δραστηριότητας τις Κυριακές. 
Χρειάζονται τουλάχιστον 100.000 υπογραφές για 
την κατάθεση σχετικής πρότασης νόµου στο 
Κοινοβούλιο. Το σχέδιο εκπονήθηκε από την 
Γραµµατεία Τραπεζών, Εµπορίου & Ασφάλισης 
του σωµατείου και προβλέπει την απαγόρευση 
της εµπορικής δραστηριότητας τις Κυριακές, 
εξαιρουµένης της δραστηριότητας των πρατηρίων 
καυσίµων, των αρτοποιείων, των καταστηµάτων 
εντός των σιδηροδροµικών σταθµών και 
αεροδροµίων και των πρατηρίων Τύπου 
(περίπτερα). Θα επιτρέπεται, επίσης, η λειτουργία 
µικρών τοπικών καταστηµάτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εργάζονται σε αυτά οι ίδιοι οι 
ιδιοκτήτες των.   
 
Έργα οδοποιίας 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υποδοµών & 
Κατασκευών, κατά την τρέχουσα χρηµατοδοτική 
περίοδο της ΕΕ έχουν υπογραφεί 94 συµβάσεις 
για την κατασκευή νέων εθνικών οδών µήκους 
1.330 χλµ. και αξίας PLN 51 δισ.. Σε εξέλιξη 
βρίσκεται η υλοποίηση έργων κατασκευής 63 
τµηµάτων, συνολικού µήκους 759 χλµ. και αξίας 
PLN 29 δισ.. Ο νέος Νόµος περί δηµοσίων 
προµηθειών περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής 
αναδόχου µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης 
προσφοράς και επιβάλλει τη συνεκτίµηση 
παραγόντων όπως η ποιότητα και οι κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
4. Ενέργεια 
 
Αποθέµατα Λιγνίτη και Άνθρακα 
Ο αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας, Andrzej 
Piotrowski, δήλωσε πως τα σηµαντικά αποθέµατα 
άνθρακα και λιγνίτη αποτελούν µεγάλη ευκαιρία 
για µελλοντική ανάπτυξη, σηµειώνοντας ότι η 
κυβέρνηση επεξεργάζεται προτάσεις για την 
παραγωγή ενέργειας από άνθρακα µε τρόπο που 
δε θα είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Ο 
λιγνίτης και ο άνθρακας διαδραµατίζουν κοµβικό 
ρόλο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, 
καθώς χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του 
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70% και του 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της 
Πολωνίας, αντίστοιχα. 
 
Ιρανικό πετρέλαιο  
∆ύο δεξαµενόπλοια, µε συνολικό φορτίο 2 εκατ. 
βαρελιών ιρανικού πετρελαίου που προορίζεται για 
την πολωνική εταιρεία καυσίµων Lotos, έφτασαν 
στις αρχές Αυγούστου στον τερµατικό σταθµό 
Naftoport του λιµένα του Gdansk. Πρόκειται για την 
πρώτη παράδοση ιρανικού πετρελαίου στη Lotos 
µετά από πολλά έτη και χαρακτηρίζεται ως 
«δοκιµαστική» από την πολωνική εταιρεία. Το 
φορτίο αρχικά είχε φορτωθεί σε ένα πλοίο αλλά στη 
συνέχεια µοιράστηκε σε δύο, καθώς, λόγω µικρού 
βάθους, δεν ήταν δυνατό να περάσει τα στενά της 
∆ανίας και να εισέλθει στη Βαλτική. Η συµφωνία 
µεταξύ Lotos και National Iranian Oil Company 
(NIOC), µετά από την άρση των κυρώσεων σε βάρος 
του Ιράν, είναι αποτέλεσµα προσπαθειών να 
διαφοροποιηθούν οι ενεργειακές πηγές και να 
ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Πολωνίας. Το 
διυλιστήριο της Lotos στο Gdansk επεξεργάστηκε 
πέρυσι 10,2 εκατ. τόνους πετρελαίου (ρωσικής 
προελεύσεως σε ποσοστό 77%). Η Lotos είναι η 
δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών 
(εξόρυξη, παραγωγή, επεξεργασία, πώληση) στην 
Πολωνία.  
 
Σχιστολιθικό αέριο 
Σύµφωνα µε στοιχεία του εδώ Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, το ενδιαφέρον εταιρειών για την 
εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου βαίνει µειούµενο. Την 
1η Αυγούστου του 2016 είχαν εκδοθεί 28 άδειες για 
έρευνες εντοπισµού υδρογονανθράκων, 
συµπεριλαµβανοµένου σχιστολιθικού αερίου. Επί 
του παρόντος, µόνο εννέα πολωνικές και ξένες 
εταιρείες διατηρούν το ενδιαφέρον τους για την 
εξόρυξη υδρογονανθράκων. Έως τα τέλη Ιουνίου τ.έ. 
είχαν ανοιχθεί στην πολωνική επικράτεια 72 
δοκιµαστικές γεωτρήσεις για τον εντοπισµό και την 
εκµετάλλευση κοιτασµάτων σχιστολιθικού αερίου. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Biedronka 
Η αλυσίδα λιανεµπορίου Biedronka, θυγατρική της 
πορτογαλικής Jeronimo Martins, άνοιξε εργοστάσιο 
παραγωγής σούπας στην πόλη Parzniewo. Η 
επένδυση είναι ύψους PLN 30 εκ.. Για την παραγωγή 
των κατεψυγµένων προϊόντων, που δε θα περιέχουν 

συντηρητικά, θα χρησιµοποιούνται φρέσκα 
πολωνικά λαχανικά. 
 
Συνεργασία λιµένα Gdansk µε Bahri 
Ο λιµένας του Gdansk ξεκίνησε νέα συνεργασία 
σύνδεσης µε πλοία roll on - roll off (Ro-Ro) της 
σαουδαραβικής εταιρείας Bahri. Τα εν λόγω 
πλοία αναµένεται να επισκέπτονται το λιµάνι 
τουλάχιστον άπαξ µηνιαίως. Η συνεργασία 
σχετίζεται µε την εκτέλεση συµβολαίου 
παράδοσης οχηµάτων αµαξοστοιχιών µεταξύ 
πολωνικής εταιρείας και σαουδαραβικών 
σιδηροδρόµων. Είναι η πρώτη φορά που 
συνδέεται ο λιµένας µε τη Σ. Αραβία και τα ΗΑΕ.   
Μέσω του λιµένα του Gdansk διακινήθηκαν 
σχεδόν 18 εκατ. τόνοι αγαθών το πρώτο εξάµηνο 
του 2016, έναντι 36 εκατ. τόνων το 2015. 
 
CARREFOUR 
Η CARREFOUR σχεδιάζει να κατασκευάσει  νέο 
κέντρο logistics στην Πολωνία. Το κέντρο θα 
δηµιουργηθεί στην πόλη Bydgoszcz της βόρειας 
Πολωνίας και θα έχει εµβαδόν 38.000 τ.µ.. 
Πρόκειται για την πέµπτη τέτοιου είδους 
εγκατάσταση της CARREFOUR στη χώρα. 
 
VOLKSWAGEN 
Η Volkswagen πρόκειται να εγκαινιάσει το νέο 
εργοστάσιό της στη Wrzesnia της δυτικής 
Πολωνίας τον Οκτώβριο. Το κόστος της 
επένδυσης ανέρχεται στα PLN 3,3 δισ.. Στο εν 
λόγω εργοστάσιο θα κατασκευάζονται οχήµατα 
της σειράς Volkswagen Crafter νέας γενιάς. ∆εν 
έχει γίνει ακόµη γνωστό πότε θα παραδοθεί το 
πρώτο όχηµα. Στη  µονάδα θα εργάζονται 2.800 
άτοµα και η ετήσια παραγωγή θα φτάνει τα 
100.000 αυτοκίνητα. Η Volkswagen Poznan είναι 
ο µεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή, 
απασχολώντας τουλάχιστον 8.000 άτοµα. Η 
εταιρεία κατασκευάζει σήµερα στην περιοχή του 
Poznan τα µοντέλα  VW Caddy και VW 
Transporter.  
  
Bank Pekao 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα των Financial Times 
(29/8), η µεγαλύτερη πολωνική ασφαλιστική 
εταιρεία, PZU, και το πολωνικό αναπτυξιακό 
ταµείο PFR εκτιµούν ότι είναι εφικτή η επίτευξη 
συµφωνίας µε την ιταλική Unicredit για την 
εξαγορά από την τελευταία της πολωνικής 
θυγατρικής της, (δεύτερης µεγαλύτερης 
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πολωνικής) τράπεζας Bank Pekao, πιθανώς πριν 
από τα τέλη Οκτωβρίου. Αντικείµενο των εν εξελίξει 
ευρισκόµενων συζητήσεων µεταξύ PZU/PFR 
(αµφότερες ελέγχονται από το ∆ηµόσιο) και Unicredit 
αποτελεί η τιµή της µεταβίβασης του 40,1% των 
µετοχών της Bank Pekao. H µεν πλευρά των PZU και 
PFR φέρεται ως διατεθειµένη να καταβάλει 3 δισ. 
Ευρώ, η δε Unicredit ως επιδιώκουσα την είσπραξη 
3,5 δισ. Ευρώ και επίτευξη συµφωνίας πριν από την 
παρουσίαση της νέας στρατηγικής της τον Νοέµβριο. 
Οι διαπραγµατεύσεις εντάσσονται στην ευρύτερη 
στρατηγική της πολωνικής κυβέρνησης, που 
επιθυµεί να ενισχύσει τη συµµετοχή των πολωνικών 
κεφαλαίων στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, ο οποίος 
ελέγχεται σήµερα από ξένους επενδυτές σε ποσοστό 
58%. Στο ίδιο πλαίσιο, η PZU σχεδιάζει τη 
συγκρότηση ενός από τους πέντε µεγαλύτερους 
τραπεζικούς οµίλους της χώρας, µε ενεργητικό 140 
δισ. Ζλότυ, έως το 2020. 
 
ΙΚΕΑ 
Από το 2017, τα καταστήµατα της ΙΚΕΑ στην 
Πολωνία θα πωλούν συστήµατα φωτοβολταϊκών για 
σπίτια, πράγµα το οποίο ήδη συµβαίνει στις αγορές 
του Ην. Βασιλείου, της Ολλανδίας και της Ελβετίας. 
Επίσης, θα παρέχονται υπηρεσίες εγκατάστασης 
των εν λόγω συστηµάτων, η τιµή των οποίων θα 
είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. 
 


