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1.Οικονομικοί Δείκτες 
 
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος 
Στις 19/6 τ.έ., το Συμβούλιο (Υπουργών 
Οικονομικών) της ΕΕ αποφάσισε την άρση της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (EDR) 
στην περίπτωση της Πολωνίας. Η χώρα 
βρισκόταν σε «καθεστώς επιτήρησης» από το 
2009. Με το δημοσιονομικό έλλειμμα να μην 
ξεπερνά πλέον το 3% του ΑΕΠ, το Συμβούλιο 
μπόρεσε να λάβει την απόφαση τερματισμού 
της διαδικασίας. Σύμφωνα με σχετικές 
δηλώσεις του Πολωνού Υπουργού 
Οικονομικών Mateusz Szczurek, η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτήρησης 
σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου «ειδικής» 
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών της 
χώρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 
κυβέρνηση θα γίνει πλέον λιγότερο υπεύθυνη 
στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως παρατηρεί ο 
εδώ Τύπος, μετά από τη θετική εξέλιξη, η 
Πολωνία θα μπορούσε να δρομολογήσει 
μειώσεις των συντελεστών του ΦΠΑ, 
μισθολογικές αυξήσεις στον δημόσιο τομέα 
και ενίσχυση των δαπανών στον τομέα της 
Έρευνας & Ανάπτυξης. 
 
Ανεργία 
Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό 
ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,9% τον 
Απρίλιο τ.έ.. Σύμφωνα με την πολωνική 
Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), που 
χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία 
υπολογισμού, το ποσοστό ανεργίας 
υποχώρησε τον Απρίλιο τ.έ. στο 11,2%, από 
11,7% τον Μάρτιο τ.έ..  
 
Προβλέψεις ΟΟΣΑ/OECD 
Σύμφωνα με προβλέψεις που περιέχονται 
στην τελευταία έκθεση του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, το 
πολωνικό ΑΕΠ θα μεγεθυνθεί κατά 3,5% 
φέτος και κατά 3,7% το 2016. Στην 
προηγούμενη έκθεση του ΟΟΣΑ (Νοέ. 2014) 
γινόταν λόγος για μεγέθυνση 3,0% και 3,5% 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους αναλυτές του 
οργανισμού, η πολωνική οικονομική 
μεγέθυνση θα υποστηριχθεί από την ατομική 
κατανάλωση. Παράλληλα, η κατάσταση στην 
αγορά εργασίας θα συνεχίσει να βελτιώνεται, 

ενώ οι εξαγωγές είναι πιθανό να ευνοηθούν 
από την επιτάχυνση των ρυθμών 
μεγέθυνσης της Ευρωζώνης. Ο 
(απο)πληθωρισμός (CPI/ΔΤΚ) θα 
διαμορφωθεί στο -0,5% το 2015 και στο 
1,3% το 2016. Κατά την άποψη των 
συντακτών της έκθεσης, η Κεντρική 
Τράπεζα δεν πρόκειται να αυξήσει τα 
επιτόκια δανεισμού πριν από το φθινόπωρο 
του 2016. Το δημοσιονομικό έλλειμμα 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,7% 
του ΑΕΠ φέτος και στο 2,4% το 2016, ενώ η 
έξοδος της χώρας από τη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος («επιτήρηση») 
της ΕΕ είναι πιθανό να αποφασιστεί από το 
Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούνιο τ.έ.. 
 
Μισθοί Δημοσίου 
Η κυβερνητική επιτροπή ενέκρινε δαπάνη 
ύψους 2 δισ. Ζλότυ για τη χορήγηση 
μισθολογικών αυξήσεων στους δημοσίους 
υπαλλήλους. Εάν οι αυξήσεις δοθούν σε 
όλους του δημοσίους υπαλλήλους εκτός 
από τους εκπαιδευτικούς, οι αποδοχές των 
οποίων δεν παρέμειναν καθηλωμένες στη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θα είναι 
της τάξης του 5%. Πάντως, η διατήρηση της 
τιμαριθμοποίησης στο 0% σημαίνει ότι η 
χορήγηση των όποιων αυξήσεων θα είναι 
στη διακριτική ευχέρεια των κατά 
περίπτωση αρμόδιων πολιτικών 
προϊσταμένων. Οι μισθοί του Δημοσίου 
παραμένουν «παγωμένοι» από το 2009, 
λόγω της παρακολούθησης των 
δημοσιονομικών της χώρας στο πλαίσιο της 
κοινοτικής διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος («επιτήρηση»), η οποία 
αναμένεται να τερματιστεί φέτος. 
 
Μέσος μισθός 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, ο μέσος μεικτός 
μηνιαίος μισθός ήταν 4.002,16 Ζλότυ (~976 
Ευρώ) τον Μάιο τ.έ., αυξημένος κατά 3,2% σε 
σύγκριση με τον περυσινό Μάιο και 
μειωμένος κατά 2,9% σε σχέση με τον 
Απρίλιο τ.έ..  
 
2,8 εκ. Πολωνοί σε έσχατη ένδεια 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία (GUS), 2,8 εκ. 

../../ec.europa.eu/eurostat
../../../stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/
../../../stat.gov.pl
../../../stat.gov.pl
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Πολωνοί – επί συνολικού πληθυσμού 38,4 εκ. 
– ζούσαν κάτω από το όριο της έσχατης 
ένδειας (extreme poverty) το 2014. Το εν 
λόγω στατιστικό όριο είναι τα 540 
Ζλότυ/μήνα (περίπου 135 Ευρώ) για 
μεμονωμένα πρόσωπα και τα 1.458 Ζλότυ 
(περίπου 365 Ευρώ) για οικογένεια δύο 
ενηλίκων και δύο παιδιών. Από την έσχατη 
ένδεια απειλούνται κυρίως οι πολύτεκνες 
οικογένειες. Το 2014, το 11% των 
νοικοκυριών με τρία παιδιά και το 27% 
εκείνων με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά 
ζούσαν κάτω από το προαναφερθέν όριο. 
Επίσης, το 10% των νέων (<18 ετών) ζούσαν 
σε συνθήκες έσχατης ένδειας. Η έσχατη 
ένδεια πλήττει πρωτίστως τους κατοίκους 
της περιφέρειας (12%, έναντι 5% στους 
κατοίκους κωμοπόλεων και πόλεων). Στα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα, το ποσοστό 
όσων ζουν σε συνθήκες έσχατης ένδειας 
περιορίζεται στο 1%, ενώ στις μικρότερες 
κωμοπόλεις (<20.000) είναι 9%. Την ίδια 
χρονιά, το 16,2% των Πολωνών ζούσε σε 
συνθήκες σχετικής φτώχειας, δηλαδή με 
δυνατότητα πραγματοποίησης μηναίων 
δαπανών κάτω από το όριο των 713 Ζλότυ 
(περίπου 180 Ευρώ) για ένα πρόσωπο και 
των 1.926 Ζλότυ (περίπου 480 Ευρώ)  για 
οικογένεια με δύο παιδιά.  
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 
Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας GUS, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,8% 
τον Μάιο τ.έ. σε σύγκριση με τον Απρίλιο τ.έ., 
μετά από αύξηση 2,3% τον Απρίλιο τ.έ. και 
αύξηση 8,8% τον Μάρτιο τ.έ.. Σύμφωνα με την 
Eurostat, που χρησιμοποιεί διαφορετική 
μεθοδολογία υπολογισμού, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% τον Απρίλιο 
τ.έ. σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014, 
μετά από αύξηση 6,7% τον Μάρτιο τ.έ..  
 
Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, τον Μάιο τ.έ. οι 
τιμές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 
(ΔΤΚ/CPI) μειώθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση 
με τον περυσινό Μάιο και παρέμειναν 
αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Απρίλιο τ.έ.. 
Σύμφωνα με την Eurostat, ο 

(απο)πληθωρισμός (ΕΔΤΚ/HICP) ήταν -
0,6% τον Μάιο τ.έ. σε σύγκριση με τον Μάιο 
του 2014 και 0,1% σε σύγκριση με τον 
Απρίλιο τ.έ..  
 
2. Εξωτερικό Εμπόριο – ΑΞΕ 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 
Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 1,14 δισ. Ευρώ τον 
Απρίλιο τ.έ., έναντι πλεονάσματος 1,93 δισ. 
Ευρώ τον Μάρτιο τ.έ.. Πλεονασματικά ήταν 
το ισοζύγιο υπηρεσιών (881 εκ.), το 
εμπορικό ισοζύγιο (127 εκ.) και το ισοζύγιο 
εισοδημάτων (163 εκ.), ενώ ελλειμματικό 
ήταν το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων 
(33 εκ.). Η αξία των μεν εξαγωγών αγαθών 
αυξήθηκε κατά 8,7%, ανερχόμενη στα 14,48 
δισ., των δε εισαγωγών κατά 8,0%, 
διαμορφούμενη στα 14,35 δισ. Ευρώ. 
 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 
Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας GUS, η 
αξία του πλεονάσματος του εμπορικού 
ισοζυγίου του διαστήματος Ιανουαρίου-
Απριλίου 2015 ανήλθε στα 2,05 δισ. Ευρώ. 
Η αξία των μεν εξαγωγών ανήλθε στα € 
56,84 (+4,7%) δισ., των δε εισαγωγών στα 
€ 54,79 δισ. (+0,4%). 
 
Εξαγωγές κλάδου επίπλων 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας 
ερευνών αγοράς B+R studio, η αξία των 
εξαγωγών του πολωνικού κλάδου 
επίπλων αναμένεται να αυξηθεί στα 8,7 
δισ. Ευρώ (+9%) το 2015. Το 2014, ο 
κύριος όγκος των πολωνικών εξαγωγών 
επίπλων κατευθύνθηκε στη Γερμανία (€ 
3,1 δισ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (620 εκ.), 
τη Γαλλία (520 εκ.), την Τσεχία (410 εκ.), 
την Ολλανδία (370 εκ.), τη Σουηδία (312 
εκ.) και τις ΗΠΑ (300 εκ.). 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Δημόσιες επενδύσεις 
Στο πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψαν η 
κρατική επενδυτική εταιρεία PIR, η κρατική 

../../stat.gov.pl
file://K-t/shareoey/ec.europa.eu/eurostat
http://stat.gov.pl/
../../ec.europa.eu/eurostat
http://www.nbp.pl/
../../stat.gov.pl
http://brstudio.eu/
http://www.pir.pl/
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αναπτυξιακή τράπεζα BGK και το επενδυτικό 
ταμείο της τελευταίας TFI BGK, η πολωνική 
κυβέρνηση πρόκειται να δημιουργήσει 
τέσσερα επενδυτικά ταμεία με συνολικά 
διαθέσιμα κεφάλαια της τάξης των 6,5 δισ. 
Ζλότυ, τα οποία θα διαχειρίζεται η PIR. Τα 
τέσσερα ταμεία θα καλύψουν τους τομείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των υποδομών και 
των επιχειρήσεων. Το ταμείο που θα 
επικεντρωθεί στον επιχειρηματικό κλάδο θα 
ξεκινήσει να λειτουργεί με κεφάλαια 1,5 δισ. 
Ζλότυ, που θα κατευθυνθούν σε  επενδύσεις 
σε μετοχές, ομόλογα και ενδιάμεσες 
χρηματοδοτήσεις (mezzanine financing), 
πρωτίστως στον βιομηχανικό τομέα. Τα δύο 
ταμεία του τομέα των υποδομών, με πόρους 
2,2 δισ. Ζλότυ έκαστο, θα επικεντρωθούν 
στους κλάδους ενέργειας, μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών. Το ταμείο του τομέα 
τοπικών επενδύσεων θα ξεκινήσει με 
κεφάλαιο 600 εκ. Ζλότυ. Τα τέσσερα 
προαναφερθέντα ταμεία θα προστεθούν σε 
δύο υφιστάμενα (υπο)ταμεία του TFI BGK, 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς των 
ακινήτων και της επιχειρηματικής 
εξωστρέφειας.  
 
Βαρσοβία: Επενδύσεις τομέα μεταφορών 
Σύμφωνα με πληροφορίες των 
www.polskieradio.pl, www.thenews.pl και 
www.transport-publiczny.pl, οι αρχές της 
πόλης της Βαρσοβίας πρόκειται να 
υλοποιήσουν σειρά επενδύσεων του τομέα 
μεταφορών/συγκοινωνιών, με ευρωπαϊκή 
συγχρηματοδότηση, έως το 2020. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η κατασκευή νέων γραμμών 
τραμ συνολικού μήκους 20 χλμ. και η 
επέκταση του Μετρό της πόλης. Στο πλαίσιο 
ενός από τα επενδυτικά σχέδια, θα 
δημιουργηθεί μια εντελώς καινούρια γραμμή 
τραμ 10 χλμ. που θα ενώνει το κέντρο της 
Βαρσοβίας με την περιοχή του Wilanow στα 
νότια της πόλης και στην οποία θα κινούνται 
50 νέα οχήματα. Οι περισσότερες εργασίες 
προγραμματίζεται να ξεκινήσουν κατά τα έτη 
2017-2018. Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση της δεύτερης γραμμής του Μετρό, 
που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, προβλέπεται η 
κατασκευή σηράγγων 12,2 χλμ. και η 
δημιουργία 11 νέων σταθμών. Το έργο, που 

συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, θα 
κοστίσει περίπου 870 εκ. Ευρώ. Άλλες 
επενδύσεις του ίδιου τομέα περιλαμβάνουν 
την απόκτηση 120 γερμανικών 
λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
και τη δημιουργία ενός συστήματος 
στάθμευσης των Ι.Χ. και επιβίβασης στα 
ΜΜΜ (“Park and Ride”). Το συνολικό 
κόστος των επενδύσεων που αφορούν τις 
γραμμές τραμ και λεωφορείων, και που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ, 
ανέρχεται στα 720 εκ. Ευρώ. 
 
Κλάδος εξόρυξης άνθρακα 
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης ARP, στους 
τέσσερις πρώτους μήνες του 2015 
καταγράφηκαν σημαντικές οικονομικές 
απώλειες των ανθρακωρύχων της χώρας. Η 
αξία της συνολικής ζημίας του εν λόγω 
διαστήματος ανήλθε στα 800,6 εκ. Ζλότυ, 
έναντι 452,4 εκ. στην αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Η παραγωγή άνθρακα ήταν της 
τάξης των 22,8 εκ. τόνων στο α΄ τετράμηνο 
τ.έ., έναντι 24 εκ. τόνων στο αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα. Οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 600.000 τόνους, 
ανερχόμενες στους 22,9 εκ. τόνους, αλλά 
μόνο χάρις στην εγχώρια ζήτηση, αφού οι 
εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 100.000 
τόνους, διαμορφούμενες στους 2,9 εκ. 
τόνους. 
 
4. Ενέργεια 
 
Περιφερειακές συμφωνίες τομέα 
ενέργειας 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πολωνία και 
δώδεκα ακόμη χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, 
Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, 
Νορβηγία) υπέγραψαν στις 8/6 διακήρυξη 
περιφερειακής συνεργασίας για την 
ασφαλή ηλεκτροδότηση στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Την ίδια 
ημέρα, η Επιτροπή και οκτώ κράτη που 
βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα 
υιοθέτησαν μνημόνιο κατανόησης με θέμα 
την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία 

http://www.bgk.pl/
https://tfibgk.com.pl/
http://www.polskieradio.pl/
http://www.thenews.pl/
http://www.transport-publiczny.pl/
http://www.arp.pl/
https://ec.europa.eu/energy/en/commission-welcomes-reinforced-regional-cooperation
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(Memorandum of Understanding on the 
reinforced Baltic Energy Market 
Interconnection Plan / BEMIP). 
 
Πολωνοσλοβακικός αγωγός φ.α.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολωνικής 
εταιρείας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς 
φυσικού αερίου Gaz-System, εγκρίθηκε 
χρηματοδότηση της προκαταρκτικής μελέτης 
για τη δημιουργία συνδετήριου αγωγού 
φυσικού αερίου μεταξύ Πολωνίας (εταίρος η 
Gaz-System) και Σλοβακίας (εταίρος η 
Eustream) από την Innovation & Networks 
Executive Agency. Η ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση θα ανέλθει στα 9,2 εκ. Ευρώ. 
Ο αγωγός διπλής ροής θα έχει μήκος 164 χλμ. 
(58 χλμ. στο πολωνικό έδαφος) και το έργο 
υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
του 2019. 
 
Σταθμός LNG Swinoujscie 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας J. 
Piechocinski (10/6) και άλλων κυβερνητικών 
αξιωματούχων, το πρώτο δεξαμενόπλοιο 
μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
(LNG) θα μπορέσει να παραδώσει φορτίο 
στον σταθμό επαναεριοποίησης LNG του 
Swinoujscie των πολωνικών ακτών της 
Βαλτικής γύρω στον Οκτώβριο τ.έ.. Το έργο 
έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 97,5%, ενώ το 
πρώτο φορτίο LNG πιθανότατα θα προέλθει 
από το Κατάρ, στο πλαίσιο σχετικής 
πολωνοκαταρινής συμφωνίας προμήθειας. Η 
ανάδοχη εταιρεία του έργου, Saipem, έχει 
διαβεβαιώσει την κυβέρνηση ότι ο σταθμός 
θα παραδοθεί στο τέλος του καλοκαιριού τ.έ., 
ενώ ήδη πραγματοποιούνται δοκιμές του 
τεχνικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. 
 
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) 
Σύμφωνα με την Eurostat, η Πολωνία μείωσε 
τις εθνικές εκπομπές CO2 κατά 5,3% το 2014 
σε σχέση με το 2013. Στο σύνολο της ΕΕ, οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν 
κατά 5,0% το 2014. Οι μεγαλύτερες μειώσεις 
καταγράφηκαν στη Σλοβακία (-14,1%) και 
στη Δανία (-10,7%). 
 

5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
Κινήσεις της PZU στον τραπεζικό κλάδο 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και 
πολωνικών ΜΜΕ, η πολωνική εταιρεία PZU 
(ανήκει σε ποσοστό 46% στο Δημόσιο), 
μεγαλύτερη ασφαλιστική της ΚΑ Ευρώπης, 
κατέθεσε επίσημη πρόταση εξαγοράς της 
τράπεζας Raiffeisen Polbank, 7ης 
μεγαλύτερης της χώρας. Η εν λόγω 
πρόταση της PZU αποτελεί τη δεύτερη 
κίνηση της επιχείρησης στον εγχώριο 
τραπεζικό κλάδο, μετά από την απόκτηση 
του 25% των μετοχών της μικρής τράπεζας 
Alior Bank στις αρχές Ιουνίου τ.έ., έναντι 1,6 
δισ. Ζλότυ (το πολωνικό Δημόσιο κατέχει το 
35% των μετοχών της ίδιας τράπεζας). Η 
τελευταία συναλλαγή απομένει να εγκριθεί 
από τις πολωνικές αρχές ανταγωνισμού και 
χρηματοοικονομικής εποπτείας. Η 
Raiffeisen Polbank ανήκει στην αυστριακών 
συμφερόντων Austrian Raiffeisen Bank 
International, η οποία, σύμφωνα με εδώ 
αναλυτές, θα μπορούσε να δώσει τη 
συγκατάθεσή της για τη μεταβίβαση με 
αντάλλαγμα μια προσφορά της τάξης των 6 
δισ. Ζλότυ. Κατά την οικονομική εφημερίδα 
Puls Biznesu, η PZU ενδιαφέρεται και για 
την απόκτηση της Bank BPH 
(συμφερόντων GE Money Capital), σε μια 
προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας 
πολωνικής τράπεζας, που θα 
συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες 
της χώρας. Εάν η PZU καταφέρει να ενώσει 
κάτω από την ίδια στέγη τη Raiffeisen 
Polbank, την Alior Bank και τη  Bank BPH, 
θα πρόκειται για έναν φορέα με 
περιουσιακά στοιχεία αξίας 31 δισ. Ευρώ, 4 
εκ. πελάτες και 1.700 καταστήματα. 
Πάντως, η διοίκηση της PZU διευκρινίζει ότι 
δεν ενδιαφέρεται για την εδραίωση της 
παρουσίας της στον τραπεζικό κλάδο και 
ότι οι κινήσεις της εντάσσονται στο 
σκεπτικό της εξασφάλισης μεγαλύτερων 
κερδών για τους μετόχους της. Στην 
περίπτωση της Alior Bank, η PZU δε 
σχεδιάζει συγχώνευση των δύο εταιρειών 
αλλά αξιοποίηση του δικτύου της Alior για 
την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων 
της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MoU_Final_to%20be%20signed%20on%208%20June_v2.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MoU_Final_to%20be%20signed%20on%208%20June_v2.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MoU_Final_to%20be%20signed%20on%208%20June_v2.pdf
http://ec.europa.eu/inea/
http://ec.europa.eu/inea/
http://www.saipem.com/
file://K-t/shareoey/ec.europa.eu/eurostat
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Reuters, για τη μεν Bank BPH ενδιαφέρεται 
και ο Πολωνός δισεκατομμυριούχος Leszek 
Czarnecki, για τη δε Raiffeisen Polbank το 
επενδυτικό fund Fosun International.  
 
Amazon 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης 
εφημερίδας Rzeczpospolita, η εταιρεία 
διαδικτυακού εμπορίου Amazon προετοιμάζει 
το άνοιγμα και τέταρτης αποθήκης στην 
Πολωνία, καθώς και τη δημιουργία ιστοτόπου 
στην πολωνική γλώσσα. Η Amazon απασχολεί 
ήδη 6.000 εργαζόμενους στη χώρα, σε τρεις 
διαφορετικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, 
που εξυπηρετούν όσους πελάτες αγοράζουν 
προϊόντα μέσω του (γερμανικού) ιστοτόπου 
Amazon.de. Πιθανή τοποθεσία δημιουργίας 
της νέας εγκατάστασης είναι η περιοχή του 
Stryków στην κεντρική Πολωνία, με στόχο την 
εξυπηρέτηση των εγχώριων πελατών, που θα 
πραγματοποιούν αγορές μέσω ιστοτόπου 
στην πολωνική γλώσσα. 
 
Polish Ferry Group 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Θησαυροφυλακίου (10/6), οι ακτοπλοϊκές 
εταιρείες Polferries και Unity Line θα 
συνενωθούν με τη μορφή της Polish Ferry 
Group, που θα διαθέτει αρχικά 10 φέρι μποτ 
και θα δραστηριοποιείται στη Βαλτική 
Θάλασσα. Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια 
πρόσφατης απόφασης αναστολής της 
ιδιωτικοποίησης της Polferries στις αρχές 
Ιουνίου τ.έ., μετά από αρκετές ανεπιτυχείς 
προσπάθειες.  
 

http://www.fosun.com/en/
http://www.rp.pl/
http://www.amazon.com/
http://www.polferries.pl/
http://www.unityline.pl/

