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1. Οικονομικοί Δείκτες 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,0% τον 
Οκτώβριο τ.έ. από 7,1% τον Σεπτέμβριο τ.έ. κατά την 
Eurostat και στο 9,6% από 9,7% κατά την GUS.  
 
Επιτόκια δανεισμού 
Στη συνεδρίαση της 2/12 τ.έ., το πολωνικό 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%. Το RPP 
προχώρησε τελευταία φορά σε μείωση των επιτοκίων, 
κατά 50 μονάδες βάσης, τον Μάρτιο τ.έ..  
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Οκτώβριο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 5,6% σύμφωνα με την Eurostat και κατά 0,8% 
σύμφωνα με την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, 
σε σύγκριση με τον περυσινό Οκτώβριο. Οι 
υπολογισμοί της Eurostat λαμβάνουν υπ’ όψιν και τις 
μικρότερες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν 
λιγότερα από δέκα άτομα, δε λαμβάνουν υπ’ όψιν, 
όμως, τις πωλήσεις αυτοκινήτων.  
 
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εμπόριο – ΑΞΕ 
 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Το εμπορικό ισοζύγιο του διαστήματος Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου τ.έ. ήταν πλεονασματικό. Η αξία του 
πλεονάσματος ανήλθε στα € 2,87 δισ., καθώς η αξία 
των μεν εξαγωγών ανήλθε στα 148,05 δισ. (+7%), των 
δε εισαγωγών στα 145,18 δισ. (+3,5%). [GUS] 
 
Η Πολωνία ως επενδυτικός προορισμός 
Σύμφωνα με σχετική έρευνα των PAIiIZ, Grant 
Thornton και HSBC, η εικόνα της Πολωνίας ως 
επενδυτικού προορισμού βελτιώνεται σταθερά τα 
τελευταία έτη, αλλά με βαθμολογία 3,7 το 2015 
εξακολουθεί να έχει σαφή περιθώρια περαιτέρω 
βελτίωσης. Το 6% των επενδυτών βαθμολογεί την 
Πολωνία ως επενδυτικό προορισμό με τον βαθμό 
«πολύ καλός», το 59% με τον βαθμό «καλός», το 33% 
με τον βαθμό «μέτριος» και το 2% με τον βαθμό 
«κακός». Θετικά έως πολύ θετικά αξιολογούνται 
παράμετροι όπως η οικονομική σταθερότητα, το 
μέγεθος της εγχώριας αγοράς, η εύκολη πρόσβαση σε 

πρώτες ύλες και εξαρτήματα και η πολιτική 
σταθερότητα. Λιγότερο θετικά αξιολογούνται 
στοιχεία όπως το φορολογικό σύστημα και το 
νομικό σύστημα.  
 
Εξαγωγές μήλων 
Η Πολωνία υποχώρησε στην τρίτη (από την πρώτη) 
θέση της διεθνούς κατάταξης των χωρών που 
εξάγουν μήλα. Είχε αναρριχηθεί στην πρώτη θέση 
το 2012 και παρέμεινε σε αυτή τα δύο επόμενα έτη. 
Φέτος, την ξεπέρασαν οι ΗΠΑ και η Ιταλία, καθώς 
κατά την περίοδο καλλιέργειας και συγκομιδής 
2014/2015 οι πολωνικές εξαγωγές υποχώρησαν 
κατά 18%, κυρίως λόγω της ρωσικής απαγόρευσης 
εισαγωγής φρούτων από την ΕΕ που επιβλήθηκε 
τον Αύγουστο του 2014. Οι πολωνικές εξαγωγές σε 
χώρες εκτός ΚΑΚ και ΕΕ αυξάνονται αλλά εκτιμάται 
ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να καλύψουν 
το έδαφος που χάθηκε λόγω του ρωσικού 
εμπάργκο. [Rzeczpospolita, IERiGŻ] 
 
Μεταναστευτικά εμβάσματα 
Η αξία των εμβασμάτων που έστειλαν οι Πολωνοί 
μετανάστες στην πατρίδα τους το 2014 ανήλθε στα 
€ 2,8 δισ.. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
αξία στην ΕΕ, μετά από εκείνη της Πορτογαλίας 
(4,8 δισ.). [Eurostat] 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Επιτρεπόμενες δημόσιες δαπάνες 
Στις 10/12, η Κάτω Βουλή (Sejm) ενέκρινε, μόνο με 
τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας (PiS), 
πρόταση για την αλλαγή της νομοθεσίας που ορίζει 
τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ύψους των ετήσιων δημοσίων 
δαπανών. Με την τροποποίηση, που χρειάζεται να 
λάβει και την έγκριση της Γερουσίας, οι δαπάνες 
θα συναρτώνται με τον στόχο της πολωνικής 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) όσον αφορά τον 
πληθωρισμό, αντί για τον προβλεπόμενο Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή (CPI / ΔΤΚ). Ο τρέχων στόχος 
της NBP είναι 2,5% και είναι σαφώς μεγαλύτερος 
του ΔΤΚ, στον οποίο παρατηρείται 
αποπληθωρισμός (<0%). Πρακτικά, κατά τον 
Υφυπουργό Οικονομικών L. Skiba, η αλλαγή θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα αύξησης του 
σκέλους των δαπανών του Προϋπολογισμού του 
2016 κατά 5,7 δισ. Ζλότυ (1,32 δισ. Ευρώ). 
Επίσης, με την τροποποίηση δίνεται πλέον η 
δυνατότητα αύξησης του ορίου των επιτρεπόμενων 
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δαπανών στην περίπτωση της προβλεπόμενης 
είσπραξης σημαντικών εσόδων μέσω εφάπαξ 
εισφορών και γενικότερα μέσω της επιβολής μέτρων 
προσωρινού χαρακτήρα (με την ελπίδα ότι αυτά θα 
είναι συμβατά με το πλαίσιο της ΕΕ). Κατά το PiS, η 
τροποποίηση θα συμβάλει στη βελτίωση του 
δημοσιονομικού σχεδιασμού. Κατά την άποψη 
αρκετών αναλυτών, η τροποποίηση προωθείται σε μια 
προσπάθεια του PiS να διευκολυνθεί στην 
εκπλήρωση των προεκλογικών του υποσχέσεων και 
θα μπορούσε να δημιουργήσει κακό προηγούμενο σε 
επίπεδο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Επίσης, 
εκτιμάται ότι μια τέτοια δημοσιονομική πολιτική δεν θα 
αντιμετωπιστεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και από τις διεθνείς αγορές. Η μόνη περίπτωση να μη 
λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά η συγκεκριμένη 
μεταβολή είναι να εξευρεθούν επαρκή νέα έσοδα, 
πράγμα το οποίο επιδιώκει η κυβερνητική πλειοψηφία 
μέσω της επιβολής νέων φόρων στους εγχώριους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (τράπεζες, 
ασφαλιστικές κλπ.) και στις μεγάλες επιχειρήσεις 
λιανεμπορίου. Η κυβερνητική πρωτοβουλία επικρίθηκε 
από την αξιωματική αντιπολίτευση (ΡΟ), η οποία 
καθιέρωσε τον ισχύοντα τύπο υπολογισμού του 
ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου δημοσίων δαπανών. 
 
Φορολογία χρηματοοικονομικών οργανισμών 
Το κόμμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας PiS 
κατέθεσε (3/12) στην Κάτω Βουλή (Sejm) νομοσχέδιο 
με το οποίο καθιερώνονται φορολογικοί συντελεστές 
0,0325% επί του ενεργητικού των τραπεζών σε 
μηνιαία βάση (0,39% σε ετήσια) και 0,05% επί του 
ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών. Εφόσον 
ψηφιστεί, ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 01.02.2016. Η 
φορολογία, που προωθείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων του PiS, 
προσδοκάται ότι θα φέρει δημόσια έσοδα της τάξης 
των 4 δισ. Ζλότυ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής και 5-6 
δισ. Ζλότυ σε κάθε επόμενο έτος. Θα επιβληθεί στο 
σύνολο των εγχώριων τραπεζών (πολωνικής και 
αλλοδαπής ιδιοκτησίας), συνεταιριστικών τραπεζών 
(SKOK) και ασφαλιστικών εταιρειών, με μόνη 
εξαίρεση την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα BGK. 
 
Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων 
Το πλήθος των επιχειρήσεων που απασχολούν 
τουλάχιστον 10 εργαζόμενους αυξάνει τα τελευταία 
έτη. Το 2014 υπήρχαν 79.821 τέτοιες επιχειρήσεις, 
ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 
άτομα αποτελούσαν το 77,7% του συνόλου. Οι 
επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (50-249 εργαζόμενοι) 

αποτελούσαν το 18,2% και οι μεγάλες 
επιχειρήσεις (>250 εργαζόμενοι) το 4,1% του 
συνόλου. Στο χρονικό διάστημα 2009-2014, ο 
αριθμός των μικρών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 
20,1%, των μεσαίων κατά 4,4% και των μεγάλων 
κατά 7,6%. Η απασχόληση στις μικρές 
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,2% και στις μεγάλες 
κατά 5,2%, ενώ στις μεσαίες μειώθηκε κατά 6,4%. 
Οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν 1,21 εκ. 
εργαζόμενους, οι μεσαίες 1,52 εκ. και οι μεγάλες 
2,76 εκ. εργαζόμενους. Το 60% των εργαζομένων 
απασχολείτο στους τομείς της βιομηχανικής 
μεταποίησης (37,1%) και του εμπορίου (20,3%). 
[GUS] 
 
Πτωχεύσεις επιχειρήσεων 
Στους πρώτους έντεκα μήνες του τ.έ. καταγράφηκαν 
686 πτωχεύσεις επιχειρήσεων, 9% λιγότερες σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Στο 
σύνολο του 2014 καταγράφηκαν 822 πτωχεύσεις, 
έναντι 926 το 2013. [Euler Hermes]  
 
Κατοικία: στατιστικά στοιχεία 
4 στους 10 Πολωνούς μένουν σε κατοικίες που 
χαρακτηρίζονται ως «υπερπλήρεις». Ο «δείκτης 
υπερπληρότητας» της Eurostat (που δείχνει την 
αναλογία των ατόμων που ζουν σε υπερπλήρη 
κατοικία) διαμορφώνεται από επιμέρους στοιχεία 
όπως ο αριθμός των διαθέσιμων δωματίων, το 
μέγεθος του νοικοκυριού, η ηλικία των μελών του 
νοικοκυριού και η οικογενειακή τους κατάσταση. 
Το 2014, το 44,2% των Πολωνών ζούσαν σε 
υπερπλήρεις κατοικίες, έναντι μ.ό. 17,1% στην 
ΕΕ-28. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Πολωνία 
ανέρχεται στο 83,5%, έναντι 70,1% στην ΕΕ-28. 
[Eurostat] 
 
Κλάδος σκαφών αναψυχής 
Ο πολωνικός κλάδος σκαφών αναψυχής 
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και η αξία των 
πωλήσεων των ναυπηγείων και των προμηθευτών 
τους αναμένεται να ξεπεράσει φέτος το 1 δισ. 
Ζλότυ. Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του 2015 
κατασκευάστηκαν 17.000 σκάφη αναψυχής. Το 
95% της παραγωγής εξάγεται, ενώ το πλήθος των 
εγχώριων αγοραστών αυξάνει. Στόχος των 
επιχειρήσεων του κλάδου είναι η αύξηση της 
παραγωγής κατά 5% κατ’ έτος την επόμενη διετία. 
Η Πολωνία είναι (μετά τις ΗΠΑ) ο δεύτερος 
σημαντικότερος παραγωγός σκαφών μήκους 
μικρότερου των 9 μέτρων που κινούνται με 
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εξωλέμβιες μηχανές. Τα σκάφη αυτής της κατηγορίας 
αντιπροσωπεύουν το 50% των πολωνικών εξαγωγών 
του κλάδου στην ΕΕ και το 30% των εξαγωγών σε 
χώρες εκτός ΕΕ. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 
περίπου 900 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
100 ναυπηγείων. [Κλαδικό επιμελητήριο PIPJiSW] 
 
Αγαθά πολυτελείας 
969.000 Πολωνοί (+7%), επί συνολικού πληθυσμού 
38,5 εκ., θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
«ευκατάστατοι» (wealthy), με μηνιαίο εισόδημα 
μεγαλύτερο των 7.100 Ζλότυ (€ 1.630) και ετήσιο 
εισόδημα των 85.000 Ζλότυ. Τα τελευταία έτη 
παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των 
«εύπορων» πολιτών, το συνολικό εισόδημα των 
οποίων ξεπερνά (2015) τα 154 δισ. Ζλότυ και 
αναμένεται να φτάσει τα 200 δισ. Ζλότυ το 2018. 
Συνέπεια αυτής της εξέλιξης των εισοδημάτων είναι η 
μεγέθυνση της αγοράς αγαθών πολυτελείας. Η 
τελευταία αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Φέτος, η 
αξία της ανέρχεται στα 14,3 δισ. Ζλότυ (+14%). Το 
60% των πολιτών που χαρακτηρίζονται ως 
«εύποροι» επιθυμεί να δαπανήσει χρήματα για την 
αγορά πολωνικών αγαθών πολυτελείας, τα οποία 
θεωρεί ότι έχουν καλή ποιότητα και χαμηλότερη τιμή 
σε σύγκριση με αντίστοιχα εισαγόμενα. [KPMG] 
 
Κατανάλωση ποτών 
Μολονότι οι Πολωνοί καταναλώνουν ολοένα και 
περισσότερο κρασί, οι σχετικές επιδόσεις της 
Πολωνίας εξακολουθούν να υπολείπονται των 
υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Ο μέσος Πολωνός 
καταναλώνει 7 λίτρα κρασιού κατ’ έτος και δεδομένης 
της βελτίωσης των εισοδημάτων και της διεύρυνσης 
των καταναλωτικών προτιμήσεων, η εγχώρια 
κατανάλωση κρασιού αναμένεται να συνεχίσει να 
αυξάνεται με ρυθμό 7% ετησίως τα επόμενα έτη. 
Παράλληλα, εμφανής είναι η ενίσχυση τάσεων όπως 
η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ανώτερης 
ποιότητας και μικρότερης περιεκτικότητας σε 
οινόπνευμα αλλά και η κατανάλωση ημίξηρων και 
ξηρών οίνων. Ολοένα και πιο δημοφιλής γίνεται 
επίσης ο μηλίτης, ιδίως μετά από τη μείωση του 
οικείου ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2013 και 
συνεπεία της δυναμικής προώθησής του από τους 
εγχώριους παραγωγούς μήλων. Το 2014 πωλήθηκαν 
9-10 εκ. λίτρα μηλίτη, έναντι 2 εκ. λίτρων το 2013. Για 
το 2015 προβλέπεται αύξηση στα 18 εκ. λίτρα. 
[KPMG] 
 
 

4. Ενέργεια 
 
Νέος Υπουργός Ενέργειας 
Ο Krzysztof Tchorzewski διορίστηκε (1/12) στη 
θέση του επικεφαλής του νεοσυσταθέντος 
Υπουργείου Ενέργειας. Ο υπουργός θα είναι, 
μεταξύ άλλων, αρμόδιος για τον σχεδιασμό της 
εθνικής ενεργειακής πολιτικής, τον συντονισμό με 
τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και την εποπτεία και 
παρακολούθηση θεμάτων ενεργειακής 
αποδοτικότητας, ΑΠΕ, λειτουργίας συστημάτων 
ενέργειας, ενεργειακής ασφάλειας και των 
περισσοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου εξόρυξης 
μεταλλευμάτων.  
 
Χρήση άνθρακα 
Ενώ είναι γνωστό ότι η πολωνική οικονομία 
παραμένει σε σημαντικό βαθμό εξαρτημένη από 
τη χρήση του ρυπογόνου άνθρακα για την 
παραγωγή ενέργειας και ότι ασκούνται πιέσεις, 
κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕ, για τη σταδιακή 
απεξάρτηση της χώρας από τη συγκεκριμένη 
πηγή ενέργειας, η νέα πολιτειακή και πολιτική 
ηγεσία (PiS) φαίνεται να είναι ακόμη πιο 
διστακτική σε σύγκριση με την απελθούσα (PO- 
PSL) όσον αφορά την προοπτική της 
«απεξάρτησης». Μιλώντας σε εκδήλωση 
σωματείων του κλάδου εξόρυξης άνθρακα (4/12), 
ο ΠτΔ A. Duda χαρακτήρισε την υποστήριξη της 
απεξάρτησης από τον άνθρακα ως «αντεθνική 
αίρεση», δεδομένου ότι η Πολωνία διαθέτει το 
90% των αποθεμάτων άνθρακα στην Ευρώπη και 
η οικονομία της ωφελείται τα μέγιστα από τη 
χρήση του άνθρακα. Επιπλέον, ο κ. Duda 
επεσήμανε ότι η μόνη «απεξάρτηση από τον 
άνθρακα» που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή 
είναι η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω 
επενδύσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών 
εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας και όχι η 
μείωση των ποσοτήτων που παράγονται και 
καταναλώνονται. Στο ίδιο πνεύμα, η ΠΘ B. Szydlo 
δήλωσε (4/12), επίσης στο πλαίσιο εκδήλωσης 
ανθρακωρύχων, ότι ο κλάδος εξόρυξης άνθρακα 
θα χρειαστεί γενναίες επενδύσεις για να 
εκσυγχρονιστεί και ανακοίνωσε ότι το Δημόσιο θα 
αγοράσει μέρος των αποθεμάτων άνθρακα των 
μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 
λειτουργίας των ορυχείων τους επόμενους μήνες. 
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http://www.polboat.eu/
http://www.kpmg.com/pl/pl/Strony/default.aspx
http://www.kpmg.com/pl/pl/Strony/default.aspx


Σταθμός LNG Swinoujscie 
Ο Υφυπουργός Θησαυροφυλακίου H. Baranowski 
δήλωσε (9/12) σε συνεδρίαση αρμόδιας Επιτροπής 
του Κοινοβουλίου ότι ο τερματικός σταθμός 
επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) στο Swinoujscie των πολωνικών ακτών της 
Βαλτικής θα είναι έτοιμος για εμπορική χρήση τον 
Μάιο του 2016. Το πρώτο φορτίο (καταρινού) LNG – 
120 εκ. κυβ. μέτρα – παραδόθηκε στον σταθμό στις 
11/12. Το προσεχές πεντάμηνο θα είναι διάστημα 
δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ 
το β΄ εξάμηνο του 2016 θα παραδίδεται από την 
Qatargas στην πολωνική PGNiG ένα φορτίο αερίου 
κάθε μήνα. Η συμφωνία που έχουν συνάψει 
Qatargas και PGNiG είναι εικοσαετούς διάρκειας και 
προβλέπει την παράδοση ενός εκατομμυρίου τόνων 
LNG κατ’ έτος στο Swinoujscie. Ο σταθμός, η 
κατασκευή του οποίου στοίχισε 3,5 δισ. Ζλότυ, 
περιλαμβάνει προβλήτα εκφόρτωσης ειδικών 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση μεγάλων 
δεξαμενόπλοιων, δύο δεξαμενές αποθήκευσης και 
εξοπλισμό επαναεριοποίησης. Η δυνατότητα 
επαναεριοποίησης του σταθμού είναι της τάξης των 
5 bcm κατ’ έτος. Ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου D. 
Jackiewicz δήλωσε (10/12) ότι η κυβέρνηση εξετάζει 
το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης του σταθμού, με 
στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας 
της χώρας και της ευρύτερης περιοχής (από τις 
προμήθειες ρωσικού αερίου). 
 
5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Τουριστική Έκθεση “Grecka Panorama” 
Κατά το τριήμερο 11-13 Δεκεμβρίου τ.έ., η ελληνικών 
συμφερόντων, εταιρεία “North Events” υλοποίησε 
δράση προώθησης του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος στη Βαρσοβία. Η δράση, με την ονομασία 
“Grecka Panorama i Cypr” («Ελληνικό και Κυπριακό 
Πανόραμα») είχε δύο σκέλη: επιχειρηματικές 
συναντήσεις (Β2Β) στις 11/12 και έκθεση ανοικτή 
στο κοινό στις 12 και 13/12. Στη δράση 
συμμετέσχον: μεμονωμένες επιχειρήσεις του 
τουριστικού κλάδου από την Ελλάδα (ξενοδοχεία, 
εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων κ.ά.)., 
μεμονωμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου 
από την Πολωνία (tour operators και ταξιδιωτικά 
πρακτορεία που έχουν εντάξει στα προσφερόμενα 
προϊόντα τους ελληνικούς προορισμούς), ελληνικοί 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια 
και ενώσεις και ελληνικές επιχειρήσεις των κλάδων 
τροφίμων/ποτών και ειδών λαϊκής τέχνης. 

Uber  
Η γνωστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταξί Uber 
πρόκειται να δαπανήσει 38 εκ. Ζλότυ για τη 
δημιουργία  Κέντρου Αριστείας – του πρώτου της 
στην ΚΑ Ευρώπη – στην Κρακοβία. Στόχος είναι 
η πρόσληψη 140 εργαζομένων υψηλής 
εξειδίκευσης έως το 2017. Η Uber ξεκίνησε να 
δραστηριοποιείται στην πολωνική αγορά πριν 
από 16 μήνες. 
 
Ghelamco - Erbud 
Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Ghelamco επέλεξε 
την πολωνική Erbud ως κατασκευάστρια 
συγκροτήματος γραφείων (με την ονομασία Nowa 
Formiernia) στην πόλη του Łódź που 
προορίζονται για τη στέγαση της κεντρικής 
διοίκησης της εμπορικής τράπεζας mBank. Η αξία 
του έργου ανέρχεται στα 21 εκ. Ευρώ και η 
Ghelamco έχει υπογράψει με την mBank 
συμφωνία μίσθωσης του συγκροτήματος για 
δώδεκα έτη. 
 
Real2B 
Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Real2B πρόκειται 
να δημιουργήσει εμπορικό κέντρο επιφάνειας 
5.000 τ.μ., με την επωνυμία Quick Park, στο 
Konstancin κοντά στη Βαρσοβία. Το εμπορικό 
κέντρο θα είναι έτοιμο γύρω στα τέλη του 2016. Η 
επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από τις Real2B, 
Retail Parks Fund FIZAN και Retail Development 
Management. 
 
Budimex 
Η κατασκευαστική Budimex υπέγραψε συμφωνία 
με την Bouygues Immobilier Polska για την 
ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών και 
καταστημάτων με την ονομασία Espace στη 
Βαρσοβία. Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 
της τάξης των 64,5 εκ. Ζλότυ και οι εργασίες θα 
ξεκινήσουν άμεσα.  
 
Totolotek  
Η πολωνική κρατική εταιρεία τυχερών παιγνίων 
Totalizator Sportowy (TS) εξετάζει το ενδεχόμενο 
απόκτησης της εταιρείας στοιχημάτων Totolotek, 
ιδιοκτησίας της ελληνικής Intralot. Οι διοικήσεις 
των δύο επιχειρήσεων (TS και Totolotek) 
επιβεβαιώνουν ότι διεξάγονται συνομιλίες, χωρίς 
να δίνουν, προς το παρόν, περισσότερες 
πληροφορίες. [Puls Biznesu] 
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http://www.north-e.com/north/index.php
http://greckapanorama.com/
https://www.uber.com/pl/
http://www.ghelamco.com/
http://www.erbud.pl/
http://real2bdevelopment.pl/
https://rpf-fiz.pl/
http://www.budimex.com.pl/
http://www.bi-polska.pl/
http://www.totalizator.pl/
http://www.totolotek.pl/
http://www.intralot.com/
http://www.pb.pl/
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