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Οικονομικοί Δείκτες 
 
Πρόβλεψη Παγκόσμιας Τράπεζας για  την 
πολωνική ανάπτυξη. 
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναβάθμισε την εκτίμηση 
της για την ανάπτυξη της πολωνικής οικονομίας 
κατά το 2018 σε 4.0% από 3.6% σύμφωνα με 
πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε τον Οκτώβριο. 
Σύμφωνα με την εκτίμησή της η πολωνική 
οικονομία αυξήθηκε κατά 4.5% κατά το 2017. Το 
2019 αναμένεται ανάπτυξη 3.5% και το 2020 3.1%. 
Σύμφωνα με την έκθεση, η βελτίωση αντανακλά 
την καλή πορεία της ευρωζώνης που υποστήριξε τις 
πολωνικές εξαγωγές. Η Τράπεζα, επίσης, ανέφερε 
πως η μείωση της ανεργίας βρίσκεται σε ιστορικά 
χαμηλό επίπεδο και η αύξηση μισθών και 
ημερομισθίων βοηθά την εσωτερική κατανάλωση.  
Παρόμοιες εκτιμήσεις δημοσίευσε ο διεθνής οίκος 
αξιολόγησης  S&P. Οι S&P ανέφεραν ότι οι 
ιδιωτικές επενδύσεις -πλην των κατασκευών- ήταν 
ιδιαίτερα ασθενικές . Η έκθεση κάνει λόγο για το 
πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού ως βασική 
τροχοπέδη στην μελλοντική ανάπτυξη. Ο αριθμός 
ενεργών επαγγελματιών μειώνεται και η καθαρή 
μετανάστευση (ακόμα και αυτή από την Ουκρανία) 
δεν αρκεί για να καλύψει την έξοδο των 
γηραιότερων από την αγορά εργασίας.  10-01-2018  
 
Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 
Η βιομηχανική παραγωγή της Πολωνίας θα αυξηθεί 
κατά 6% τον Ιανουάριο σύμφωνα με την πρόβλεψη 
του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Η π/ 
Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2.7% σε 
ετήσια βάση κατά τον Δεκέμβριο (ενώ μειώθηκε 
10.2% σε μηνιαία βάση). Τα στοιχεία 
καταδεικνύουν πως κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2017 σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση. 22-01-
2018 
 
 
 Πολωνική Οικονομία 
 
Πρόγραμμα Εσωτερικής Ναυσιπλοϊας  
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Jerzy Kwiecinski 
δήλωσε πως εντός του 2018 θα παρουσιαστεί το 
σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας.  Η ναυσιπλοΐα εσωτερικών υδάτων 
είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη από άλλες 
μορφές καθώς η έμφαση έχει δοθεί στις οδικές, 
αεροπορικές θαλάσσιες και σιδηροδρομικές 
μεταφορές. Η εσωτερική ναυσιπλοΐα, κατά τον 

Υπουργό, υπήρξε μοχλός ανάπτυξης κατά τους 
16ο και 17ο αιώνες, κυρίως για την μεταφορά 
σιτηρών ενώ σήμερα οι μεταφορές στον ποταμό 
Βίστουλα είναι σχεδόν ανύπαρκτες και στον 
Odra (Δυτική Πολωνία) περιορισμένες.  Σήμερα 
η εσωτερική ναυσιπλοΐα αντιπροσωπεύει μόνον 
το 0.5% της συνολικής μεταφοράς αγαθών (ενώ 
η Γερμανία διακινεί το ένα πέμπτο των αγαθών 
και το Βέλγιο και η Ολλανδία  το ένα τρίτο των 
αγαθών τους μέσω των ποταμών) για μία μορφή 
μεταφοράς ιδιαίτερα φιλική προς το 
περιβάλλον.  
Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει ένα από τα 
μεγαλύτερα προγράμματα υποδομών κατά τα 
προσεχή χρόνια, ωστόσο η εκπόνησή του θα 
χρειασθεί χρόνο και τεχνογνωσία σε θέματα 
περιβαλλοντικά και βεβαίως σοβαρή 
χρηματοδότηση.  Ανάλογα με το επίπεδο και το 
εύρος των, υπό σχεδιασμό, υποδομών (με 
ενδεχόμενη διασύνδεση πολωνικών και 
τσεχικών πλωτών οδών μέσω της επέκτασης του 
Odra στον Δούναβη) οι επενδύσεις θα 
μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ σε  PLN 60 
δισ. (EUR 14 δισ.) και PLN 150 δισ.(EUR 3 δισ.) Ο 
κ. Kwiecinski δήλωσε πως τα πρότζεκτ δεν θα 
ολοκληρωθούν πριν το 2030. (28-12-2017) 
 
 
Ολοκλήρωση χρηματοδότησης Προγράμματος 
Συνοχής ΕΕ 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Witold Slowik 
ανακοίνωσε πως η Πολωνία έλαβε από την ΕΕ 
την τελευταία δόση χρηματοδότησης του 
προγράμματος υποδομών και περιβάλλοντος 
2007-2013 συνόλου EUR 28 δισ. Συνολικά το 
Πρόγραμμα συμπεριέλαβε 3.300 πρότζεκτ στους 
τομείς της οδοποιίας, των σιδηροδρόμων, των 
μαζικών μεταφορών, της προστασίας 
περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας, του 
πολιτισμού και της ανώτερης εκπαίδευσης.  
Η τελευταία πληρωμή είχε ύψος EUR 1.4 δισ. Ο 
Υφυπουργός δήλωσε πως η Πολωνία εξάντλησε 
το σύνολο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.  
Στα ολοκληρωμένα προγράμματα 
συμπεριλαμβάνονται: 

• η κατασκευή 1.147 χλμ. 
αυτοκινητοδρόμων 

• η ανακατασκευή 8 πολωνικών 
αερολιμένων 

• η κατασκευή και ανακατασκευή περίπου 
1,200 χλμ. σιδηροδρόμων 

• η αγορά 440 σιδηροδρομικών οχημάτων 
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• η κατασκευή και επισκευή 252 χλμ. 
γραμμών τραμ και τρόλεϊ και η αγορά 1000 
οχημάτων σε εννέα πολωνικές πόλεις 

• η κατασκευή 2,575 χλμ. αγωγών φυσικού 
αερίου 

• η κατασκευή και ανακατασκευή 275 
μονάδων διαχείρισης αποβλήτων 

• η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για 180 
νοσοκομεία  

• η κατασκευή υποδομών για 77 πολιτιστικά 
ιδρύματα.  

(30-12-2017) 
 
Ίδρυση νέου αεροπορικού Ομίλου  
Ο Π/Θ κ. Mateusz Morawiecki ανακοίνωσε την 
ίδρυση του νέου Πολωνικού Ομίλου Αεροπορίας 
(Polish Aviation Group - PGL). Το σχήμα θα 
περιλαμβάνει την LOT (πολωνικές αερογραμμές), 
την εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών LOT AMS, 
την εταιρεία διαχείρισης επιβατών και φορτίου LS 
Airport Services και άλλες εταιρείες σχετικές με τον 
τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Το κεφάλαιο της 
εταιρείας θα είναι PLN 1.2 δισ. (EUR 286 εκατ.) και 
ιδιοκτήτης το πολωνικό Δημόσιο. Ο νέος Όμιλος 
αποτελεί απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για 
αεροπορικές μεταφορές στην Πολωνία και την 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην ανάγκη 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και 
αποτελεσματικότητας του τομέα. Η κυβέρνηση θα 
ενημερώσει την Ε.Επιτροπή για την πρόθεσή της να 
εντάξει την LOT στο νέο σχήμα καθότι το 2014 η 
Επιτροπή είχε εγκρίνει πρόγραμμα κρατικής 
επιδότησης για την LOT. Σύμφωνα με το Γραφείο 
του Π/Θ η κίνηση αυτή θα προετοιμάσει την 
πολωνική οικονομία να εκμεταλλευτεί την 
ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς και εντάσσεται 
στο ευρύτερο πλαίσιο της κατασκευής του νέου 
μεγάλου αεροπορικού κόμβου που σχεδιάζεται να 
οικοδομηθεί Νότια της Βαρσοβίας.  03-01-2018 
 
Εξαγωγές τροφίμων κατά το 2017 
Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κατά το 2017 
έφθασαν σε ρεκόρ αξίας σχεδόν EUR 27.6 δισ. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα Rzeczpospolita (9-1-
2018) το κρέας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
τμήμα εξαγωγών ενώ τα καπνά και τα 
γαλακτοκομικά έπονται σε αξία κατά τα πρώτα τρία 
τρίμηνα του έτους.  
 
 
 
 

Ψήφιση Προϋπολογισμού 
Το π/Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό 
της κυβέρνησης για το 2018 με 240 ψήφους 
έναντι 185 και αποχή 2 βουλευτών. 
Ο προϋπολογισμός βασίζεται στην εκτίμηση πως 
το ΑΕΠ της Πολωνίας θα αυξηθεί κατά 3,8% το 
2018, υπολογίζεται πως ο πληθωρισμός σε μέσο 
ετήσιο ποσοστό θα ανέλθει σε 2.3% και το 
έλλειμμα του δημοσίου θα ανέλθει σε 2.7% του 
ΑΕΠ. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί, σε 
ονομαστικούς όρους, κατά 5,9%. Τα έσοδα 
δημοσίου θα ανέλθουν σε PLN 355.7 δισ. (€ 
85.18 δισ.) ενώ οι δαπάνες υπολογίζονται σε 
PLN  397.2 δισ. (€ 95.12 δισ.) Το έλλειμμα του 
δημοσίου δεν αναμένεται να υπερβεί το 
ανώτατο όριο των PLN  41.5 δισ. (€ 9.94 δισ.). Το 
νομοσχέδιο, στη συνέχεια θα συζητηθεί στην 
Γερουσία. 
Ο Π/Θ κ. Morawiecki δήλωσε προς ο 
προϋπολογισμός αυτός παρουσιάζει το 
χαμηλότερο έλλειμμα των τελευταίων ετών το 
οποίο οφείλεται, κατά πολύ, στην φορολογική 
πολιτική της κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός, 
τόνισε, είναι κοινωνικός με ιδιαίτερη μέριμνα 
για την εθνική ασφάλεια, την υγεία και τις 
υποδομές (κυρίως τα οδικά και σιδηροδρομικά 
προγράμματα). Ο Π/Θ υπογράμμισε πως οι 
δαπάνες για την υγεία υπολογίζονται σε των PLN 
 93 δισ. (€ 22.3 δισ.) που αποτελεί το υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων 28 ετών.  
 
Έμφαση στις Επενδύσεις  
Ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης (πρώην 
Υφυπουργός έως τον ανασχηματισμό της 8/1) κ. 
Jerzy Kwiecinski δήλωσε πως το 2018 θα 
αποτελέσει έτος επενδύσεων για την πολωνική 
οικονομία. Το νέο σχήμα των υπουργείων μετά 
την διχοτόμηση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε 
Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης και 
Υπουργείου Επιχειρηματικότητας και 
Τεχνολογίας (με Υπουργό την, επίσης, πρώην 
Υφυπουργό Ανάπτυξης κα Jadwiga Emilewicz) θα 
υπηρετήσει αυτό τον σκοπό σύμφωνα με τον 
Υπουργό. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να 
τονώσει τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 
και η στρατηγική του Υπουργείου εξακολουθεί 
να περιγράφεται από το κύριο κυβερνητικό 
σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης. Κατά τον κ. 
Kwiecinski, η ανάπτυξη αυτή θα συμπεριλάβει 
όλους τους Πολωνούς από οικονομικής αλλά και 
γεωγραφικής άποψης καθώς θα συμπεριλάβει 
και τις αποκεντρωμένες πόλεις. 09-01-2018 
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Το πολωνικό τμήμα της VIA CARPATIA 
Το πολωνικό τμήμα της οδικής αρτηρίας Via 
Carpatia θα είναι έτοιμο το 2024 σύμφωνα με 
δηλώσεις του προέδρου της επιτροπής Υποδομών 
του π/κοινοβουλίου κ. Rzonca. Κατά τον ίδιο η 
κατασκευή της ευρωπαϊκής αυτής αρτηρίας θα 
επιφέρει “πλήρη αναπροσανατολισμό” της 
πολιτικής μεταφορών. Ο κ. Rzonca σημείωσε πως ο 
αριθμός των χωρών που ενδιαφέρονται για το 
πρότζεκτ αυξάνεται και συμπεριλαμβάνει και τις 
Σκανδιναβικές. Η Via Carpatia αποτελεί σχέδιο 
διεθνούς οδικής αρτηρίας που θα επεκτείνεται από 
το Klaipeda και το Kaunas της Λιθουανίας, θα 
διέρχεται από την Ανατολική Πολωνία (τις πόλεις 
Bialystok, Lublin και Rzeszow) την Σλοβακία, την 
Ουγγαρία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία και θα 
καταλήγει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς και 
μεταξύ άλλων το ρουμανικό λιμάνι της Constanta 
 στη Μαύρη Θάλασσα. Το πολωνικό τμήμα, μήκους 
760 χλμ., υπολογίζεται να κοστίσει περί τα PLN 30 
δισ. (EUR 7.08 δισ.). 04-01-2018 
 
Εταιρείες υπό εποπτεία Πρωθυπουργού  
Το Γραφείο του Π/Θ θα αναλάβει την εποπτεία 
ορισμένων εταιρειών που μέχρι σήμερα 
εποπτεύονταν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Υποδομών. Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού 
Ανάπτυξης ο Π/Θ προσωπικά εποπτεύει 
στρατηγικής σημασίας φορείς όπως το Πολωνικό 
Αναπτυξιακό Ταμείο (PFR), την τράπεζα  PKO BP την 
μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση τράπεζα της 
Πολωνίας και το Χρηματιστήριο Βαρσοβίας.  Στις 
εταιρείες που εποπτεύονται από το Γραφείο Π/Θ 
συμπεριλαμβάνονται η PZU (ασφάλειες) η Azoty 
(χημική βιομηχανία), η PHN (εταιρεία διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας), η ARP (φορέας βιομηχανικής 
ανάπτυξης), οι PKP και PKP PLK (σιδηρόδρομοι), η 
PLL LOT (όμιλος αερογραμμών) και η Poczta Polska 
(ταχυδρομεία). Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι 
εταιρείες αυτές θα παραμείνουν στην εποπτεία της 
καγκελαρίας μέχρι την επόμενη πιθανή 
αναδιανομή αρμοδιοτήτων εντός του υπουργικού 
συμβουλίου.22-01-2018 
 

Πολωνική αντιπροσωπεία στο Davos  
Η Πολωνία συμμετείχε με πολυπληθή 
αντιπροσωπεία στο 48o Παγκόσμιο Οικονομικό 
Forum του Davos (23-26/1). Ο ΠΘ Morawiecki 
συνόδευσε στο Davos τον ΠτΔ κ. Duda σε μία 
αποστολή που συμπεριλάμβανε τον Διοικητή της 

Κ.Τ., τον Πρόεδρο της Αρχής Χρηματοπιστωτικού 
Ελέγχου, τραπεζίτες και επιχειρηματίες.  Ο π/ 
ΠΘ κ. Morawiecki αναχώρησε για το Davos με 
την πρόθεση να ενισχύσει την  θέση της χώρας 
του  διεθνώς, να παρουσιάσει και να 
υπερασπιστεί την λειτουργικότητα του 
πολωνικού οικονομικού μοντέλου βασισμένο σε 
κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομία της αγοράς 
με κοινωνικό προσανατολισμό.  
Ο κ. Morawiecki, σε συζήτηση panel 
αναφέρθηκε στην ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
οικονομίας, την περιφερειακή συνεργασία και 
την “τέταρτη” βιομηχανική επανάσταση. Ο ΠΘ 
αναφέρθηκε επίσης στην π/ εμπειρία 
εφαρμογής αποτελεσματικών λύσεων στην 
οικονομία. Τόνισε πως κατά την διάρκεια του 
2017 σχεδόν δύο τρίτα των ευρωπαϊκών θέσεων 
εργασίας στη βιομηχανία δημιουργήθηκαν στην 
Πολωνία. Προέκρινε την κρατική ενίσχυση σε 
ΜΜΕ που δημιουργούν κοινοπραξίες για την 
συμμετοχή τους στη βιομηχανική παραγωγή, 
καθώς, οι επιχειρήσεις αυτές, θεωρεί, χρήζουν 
πρόσβασης σε υποδομές (πχ στον χώρο της 
ψηφιακής τεχνολογίας). 
Στο ζήτημα της είσπραξης ΦΠΑ, ο ΠΘ 
αναφέρθηκε στο συνολικό έλλειμμα της ΕΕ ( το 
οποίο σύμφωνα με εκτίμηση της Ε. Επιτροπής 
ανέρχεται σε EUR 155- 160) και δήλωσε πως η 
χώρα του έχει επιτελέσει ένα μικρό οικονομικό 
θαύμα καθώς κατόρθωσε να μειώσει το δημόσιο 
έλλειμμα, να μην πληρώσει μερίσματα, να 
αποφύγει την εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων, να πληρώσει οφειλές και να 
εφαρμόσει πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής ( το 
λεγόμενο 500+) χάρη στην ορθή στρατηγική 
είσπραξης ΦΠΑ και την καταπολέμηση του 
οικονομικού εγκλήματος και των καταχρήσεων 
των πολυεθνικών. Σημειώνεται πως κατά το 
2017 η Πολωνία αύξησε τις εισπράξεις ΦΠΑ 
κατά PLN 30 δισ. (EUR 7.2 δισ.). Επί του θέματος 
ο κ Morawiecki καταφέρθηκε εναντίων των 
φορολογικών παραδείσων.  
Ο π/ΠΘ εξήρε, τέλος, τον ρόλο της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης στην ανάπτυξη ολόκληρης 
της Ευρώπης. Ο ρόλος της ΚΑ Ευρώπης μπορεί 
να ενισχυθεί με το άνοιγμα των αγορών και την 
μείωση του προστατευτισμού. 
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 Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
Σχέδια για αύξηση εισαγωγών φυσικού αερίου 
Η πολωνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου Polish Oil and Gas (PGNiG) δήλωσε, μέσω 
του Διευθύνοντος Συμβούλου της κ. Piotr Wozniak, 
πως ένας από τους τρεις κύριους στόχους για το 
2018 είναι τα νέα συμβόλαια αγοράς LNG 
(υγροποιημένου φ/α). Δήλωσε επίσης, πως ο 
σταθμός LNG Swinoujscie και ο αγωγός φ/α που θα 
συνδέει την Πολωνία με τα Σκανδιναβικά 
κοιτάσματα (Baltic Pipe), είναι οι κύριες αλλά όχι οι 
μοναδικές επιλογές διεύρυνσης των πηγών 
τροφοδοσίας φ/α.  Αναφορικά με τα συμβόλαια 
παροχής φ/α (μακροχρόνια και βραχυχρόνια) θα 
πρέπει να καλύπτουν το την εσωτερική 
κατανάλωση. Το συμβόλαιο με την Gazprom θα 
λήξει το 2022 και δεν αποκλείεται να εισάγει η 
Πολωνία ρωσικό φ/α εάν αποδεχθεί μία 
συμφέρουσα μελλοντική προσφορά από την 
ρωσική εταιρεία. 03-01-2018  
 
Αύξηση εισαγωγών άνθρακα από το την Ρωσία. 
Οι εισαγωγές άνθρακα στην Πολωνία από τον 
ρωσικό θύλακα του Kaliningrad στη Βαλτική 
αυξήθηκαν αισθητά κατά το 2017. Η συνολική 
ποσότητα άνθρακα που εισήχθη σιδηροδρομικώς 
από το γειτονικό Kaliningrad έφτασε τα 2.75 εκατ. 
τόνους το 2017 έναντι 1.6 εκατ. τόνων το 2016. 30-
12-2017 
 
Αύξηση πωλήσεων φυσικού αερίου στη Ουκρανία 
Η Πολωνική κρατική εταιρεία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (PGNiG) διπλασίασε τις εξαγωγές 
αερίου στην Ουκρανία φθάνοντας τα 700 εκατ. 
κυβικά μέτρα. Την περίοδο Αυγούστου 2016 -
Δεκεμβρίου 2017 η PGNiG πούλησε πάνω από 1 
δισ. κυβ. μέτρα φ/α στην Ουκρανία. Η μεταφορά 
γίνεται μέσω διασυνδετήριου αγωγού απευθείας 
(από τον Αύγουστο 2016). Ο Δ.Σ. της PGNiG δήλωσε 
πως θα μπορούσε η εταιρεία του να συμβάλλει 
ακόμη περισσότερο στη διαφοροποίηση πηγών 
τροφοδοσίας της Ουκρανίας αρκεί να διευρυνθεί η 
χωρητικότητα του διασυνδετήριου αγωγού. Η 
PGNiG είχε υπογράψει συμφωνία πλαίσιο με την 
ουκρανική Ukrtransgaz για την μεταφορά και 
αποθήκευση φ/α. Σύμφωνα με περυσινά  στοιχεία 
η PGNiG είναι η ένατη μεγαλύτερη προμηθευτής 
φ/α στην Ουκρανία (και πρώτη εξαγωγός από 
πολωνικής πλευράς). 10-01-2018 
 
 

 
Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Αύξηση εξαγωγών ομίλου εξοπλισμών 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του  π/ κρατικού 
ομίλου εταιρειών αμυντικού εξοπλισμού (PGZ) ο 
όμιλος αύξησε τις εξαγωγές του από το έτος 
2106 στο 2017 κατά 43%. Οι εξαγωγές του 
ομίλου το 2017 ανήλθαν σε PLN 800 εκατ. (EUR 
192 εκατ.), ενώ το 2016 ήταν PLN 560 εκατ.(EUR 
134.46 εκατ.) Στέλεχος της διοίκησης τόνισε πως 
ο PGZ έχει σημαντική παρουσία στο εξωτερικό 
ενώ οι αγορές με τις μεγαλύτερες δυνατότητες 
είναι η Ασία και η Μέση Ανατολή. Οι εταιρείες 
του ομίλου συμμετέχουν σε άνω των 500 
εξαγωγικών προγραμμάτων 
συμπεριλαμβανομένων και συμφωνιών για 
παράδοση ολοκληρωμένων συστημάτων όπως 
αυτο-κίνητο οβιδοβόλο (Krab) και τουφέκια 
(Grot). Ο PGZ είναι από τους μεγαλύτερους 
ομίλους αμυντικού εξοπλισμού στην Ευρώπη και 
αποτελείται από 60 εταιρείες στους τομείς της 
άμυνας, ναυπηγικής και νέων τεχνολογιών. Τα 
έσοδα του ομίλου ετησίως είναι περίπου PLN 5 
δισ.(EUR 1.18 δισ.) 09-01-2018 
 

Αύξηση παραγωγής της SOLARIS  
Η εταιρεία κατασκευής λεωφορείων Solaris 
πούλησε άνω των 1.400 λεωφορείων εντός του 
2017 σύμφωνα με δελτίου τύπου που εξέδωσε. 
Το 2012 η εταιρεία είχε πουλήσει 1.000 ενώ το 
2014 σχεδόν 1.4000. Από την ίδρυση της το 1996 
έχει πουλήσει περί τα 15,000 οχήματα 
μεταφορών σε 32 χώρες. Η Solaris Bus & Coach 
είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη στον τομέα της 
κατασκευής, λεωφορείων, τρόλεϊ τραμ και 
βαγονιών αστικών σιδηροδρόμων. Παράγει 
επίσης υβριδικά και ηλεκτρικά λεωφορεία. Η 
Solaris διαθέτει τέσσερα εργοστάσια στην 
Πολωνία καθώς και ένα κέντρο διανομής ενώ 
απασχολεί 2.300 άτομα στην Πολωνία και 300 
στο εξωτερικό. 28-12-2017 
 
Η TESCO κλείνει 18 καταστήματα. 
Η βρετανική αλυσίδα TESCO πρόκειται να 
κλείσει 18 ζημιογόνα καταστήματα στην 
Πολωνία σύμφωνα με ανακοίνωση της. Η Tesco 
Polska θα προσπαθήσει να απορροφήσει την 
απώλεια θέσεων εργασίας σε γειτονικά 
καταστήματα στο μέτρο του δυνατού. Η Tesco 
Polska διαθέτει 430 καταστήματα (από 
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hypermarket σε μικρά τοπικά καταστήματα) στην 
Πολωνία και απασχολεί άνω των 28.000 ατόμων. Η 
κίνηση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας 
βελτίωσης των πωλήσεων στην Πολωνία και της 
ανάπτυξης της εταιρείας.  03-02-2018 
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