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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Οικονοµικές επιδόσεις 2016 (GUS)
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της πολωνικής
στατιστικής υπηρεσίας (GUS) για το 2016:
- Το ΑΕΠ µεγεθύνθηκε κατά 2,8% (3,9% το 2015).
- Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,8% (3,4% το
2015).
- Οι επενδύσεις µειώθηκαν κατά 5,5% (αύξηση
6,1% το 2015).
- Η ατοµική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,6%
(3,2% το 2015).
- Ο µέσες ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές σε
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από
9 εργαζόµενους ανήλθαν στα 4.277,06 Ζλότυ
(+3,8%).
- Η µέση σύνταξη των δικαιούχων που δεν
εργάζονταν παλαιότερα ως αγρότες ανήλθε στα
2.086,33 Ζλότυ, έναντι 1.182,89 Ζλότυ των
πρώην αγροτών.
Προϋπολογισµός 2016
Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι η αξία
του ελλείµµατος του Προϋπολογισµού της Γενικής
Κυβέρνησης ανήλθε το 2016 στα 46,3 δισ. Ζλότυ
(84,6% του προϋπολογισθέντος ελλείµµατος). Η αξία
των µεν δηµοσίων εσόδων ανήλθε στα 314,6 δισ.
(100,3% των προϋπολογισθέντων), των δε δηµοσίων
δαπανών στα 360,9 δισ. Ζλότυ (97,9% των
προγραµµατισµένων).
Υπολογισµός ΑΕΠ 2014-2015
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Mateusz Morawiecki (του
κόµµατος PiS), δήλωσε ότι η προηγούµενη πολωνική
κυβέρνηση (των κοµµάτων ΡΟ και PSL) είχε
υπερεκτιµήσει την αξία των πολωνικών εξαγωγών
κατά την περίοδο 2014-2015, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
στους υπολογισµούς της εικονικά τιµολόγια αξίας 20
– 30 δισ. Ζλότυ, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση των
εκτιµήσεων αναφορικά µε το ΑΕΠ. Ως προς το 2016,
ο κ. Morawiecki δήλωσε ότι το ΑΕΠ µεγεθύνθηκε
λιγότερο απ’ ότι προβλεπόταν αρχικά (3,8%), ενώ τα
δηµόσια
έσοδα
ήταν
υψηλότερα
των
προϋπολογισθέντων κατά 1%-2%. Το πολωνικό ΑΕΠ
µεγεθύνθηκε κατά 3,9% το 2015, µετά από
µεγέθυνση 3,3% το 2014. Το 2015 η αξία των
εξαγωγών ανήλθε στα € 178,7 δισ. και του
πλεονάσµατος του εµπορικού ισοζυγίου στα € 3,7
δισ.

ΑΕΠ - Προβλέψεις Moody's
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της
Moody’s, το πολωνικό ΑΕΠ πρόκειται να
µεγεθυνθεί κατά 2,9% το 2017 και 2,8% το 2018,
µετά από µεγέθυνση 2,8% το 2016.
Εκτιµήσεις Fitch
Ο αναλυτής της Fitch, Arnaud Louis, δήλωσε σε
εκπροσώπους του Τύπου ότι ο οίκος διατηρεί
αµετάβλητη την τρέχουσα αξιολόγηση του
αξιόχρεου της Πολωνίας (“A- with stable outlook”),
προειδοποιώντας, όµως, ότι ενδεχόµενη αποτυχία
της κυβέρνησης να βάλει σε τάξη τα δηµόσια
οικονοµικά µετά από το 2017 ή επιδείνωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος λόγω πολιτικής
αβεβαιότητας είναι πιθανό να επηρεάσουν
αρνητικά τις µελλοντικές αξιολογήσεις. Όσον
αφορά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, που προκαλεί
προβληµατισµό σε αρκετούς αναλυτές, η Fitch
προβλέπει ότι η αξία του θα ανέλθει στο 3% του
ΑΕΠ φέτος και στο 2,9% το 2017.
Πληθωρισµός
Τον ∆εκέµβριο του 2016 καταγράφηκε
πληθωρισµός 0,8% κατά την πολωνική στατιστική
υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και 0,9% κατά την
Eurostat (HICP-Ε∆ΤΚ).
Ανεργία
Tο ποσοστό ανεργίας του µηνός ∆εκεµβρίου 2016
ήταν 8,3% κατά την πολωνική στατιστική
υπηρεσία GUS και 5,9% κατά την Eurostat.
Λιανικές πωλήσεις
Τον ∆εκέµβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 6,4% (σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο
του 2015) σύµφωνα µε την GUS.
Βιοµηχανική παραγωγή
Τον ∆εκέµβριο του 2016, η βιοµηχανική
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% (σε σύγκριση µε
τον ∆εκέµβριο του 2015) σύµφωνα µε την GUS.
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις µέσω PAIiIZ το 2016
Η αξία των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που
δροµολογήθηκαν ή υλοποιήθηκαν το 2016 µέσω
(δηλ. µε τη βοήθεια) του πολωνικού οργανισµού
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προώθησης επενδύσεων PAIiIZ ανήλθε στα € 1,75
δισ. και ήταν αυξηµένη κατά 128% σε σύγκριση µε
το 2015. Το 2016 ο οργανισµός εξασφάλισε 64
θετικές αποφάσεις για επενδύσεις, έναντι 54 το 2015
(+14%). Τα επενδυτικά σχέδια του 2016 συνδέονται
µε τη δηµιουργία 16.000 θέσεων εργασίας έναντι
9.100 θέσεων εκείνων του 2015. Όσον αφορά την
προέλευση των επενδύσεων του 2016, 16 προήλθαν
από τις ΗΠΑ, 6 ήταν γαλλικές και 5 γερµανικές.
∆είκτης Καινοτοµίας Bloomberg
Η Πολωνία ανέβηκε στην 22η θέση του ∆είκτη
Καινοτοµίας Bloomberg (από 23η πέρυσι),
παραµένοντας µπροστά από άλλες χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία 27η,
Τσεχία 28η). Τις πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν η
Νότια Κορέα, η Σουηδία και η Γερµανία. Για την
κατάταξη των χωρών λαµβάνονται υπ’ όψιν επτά
κριτήρια, µεταξύ των οποίων οι δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ (η Πολωνία είναι
35η), η αποδοτικότητα ανά εργαζόµενο (35η), το
ποσοστό των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας επί του
συνόλου των εγχώριων επιχειρήσεων (22η) και η
κάλυψη της τοπικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (15η).
∆άνεια ΕΤΕπ (ΕΙΒ)
Η αξία των δανείων που χορηγήθηκαν το 2016 στην
Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
µειώθηκε κατά 20% σε σχέση µε το 2015,
διαµορφούµενη στα € 4,52 δισ.. Παρά τη µείωση, η
Πολωνία αποτελεί την έκτη σηµαντικότερη λήπτρια
χώρα.
Προσέλκυση θέσεων εργασίας από το Η.Β.
Κατά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Οικονοµικών,
Mateusz Morawiecki, το παρατηρούµενο «κύµα
φυγής» θέσεων εργασίας από το Ηνωµένο Βασίλειο,
συνεπεία του Brexit, έχει συµβάλει µέχρι στιγµής στη
δηµιουργία 15.000-20.000 θέσεων εργασίας στην
Πολωνία, µε προοπτική δηµιουργίας 30.000-35.000
ακόµη µέχρι το τέλος του 2017. Ο κ. Morawiecki
επανέλαβε ότι η χώρα του αποτελεί ιδανικό
επενδυτικό προορισµό, αφού προσφέρει καλές
συνθήκες εργασίας και εξειδικευµένο προσωπικό.
Επανεξαγωγές προϊόντων
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Gazeta Wyborcza, η
Πολωνία έχει πολύ επιδόσεις στον τοµέα της
επανεξαγωγής προϊόντων όπως ο σολοµός, ο καφές,
το τσάι και το κακάο. Αυτό συµβαίνει διότι η χώρα

αποτελεί µια µεγάλη αγορά και χαρακτηρίζεται
από οικονοµίες κλίµακας, παράγοντες που τής
επιτρέπουν να εισάγει περισσότερα αγαθά από
αυτά που χρειάζεται χωρίς να εκτίθεται σε
µεγάλους κινδύνους. Στη συνέχεια, οι
πλεονάζουσες ποσότητες εξάγονται εκ νέου σε
ανταγωνιστικές τιµές. Στα προϊόντα αυτής της
κατηγορίας συγκαταλέγονται, επίσης, τα κιτροειδή
φρούτα και το ρύζι. Η Πολωνία είναι ο τρίτος
µεγαλύτερος εξαγωγέας ιχθυηρών στην ΕΕ.
Ειδικά όσον αφορά το χαρακτηριστικό
παράδειγµα του σολοµού, σηµειώνεται ότι πριν
από το 2004 (έτος ένταξης της χώρας στην ΕΕ)
εισάγονταν ετησίως 4.000 τόνοι από τη Νορβηγία,
ενώ σήµερα εισάγονται από την ίδια χώρα
150.000 τόνοι. Από αυτούς, το 10%
καταναλώνεται εγχωρίως και το 90%
επανεξάγεται.
Νέα δροµολόγια Ryanair
O εµπορικός διευθυντής της Ryanair, David
Obrien, ανακοίνωσε (31/1) το χειµερινό
πρόγραµµα της εταιρείας για το 2017, το οποίο
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα νέα δροµολόγια
Αθήνα- Κατοβίτσε και Αθήνα- Κρακοβία.
[Καθηµερινή]
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Πολωνικές επιχειρήσεις υπέρ υιοθέτησης
Ευρώ
Σύµφωνα µε µελέτη της Millward Brown για
λογαριασµό της Grant Thornton International, το
58% των πολωνικών επιχειρήσεων τάσσεται υπέρ
της υιοθέτησης του κοινού νοµίσµατος. Πρόκειται
για την πρώτη αύξηση της εν λόγω προτίµησης
την τελευταία εξαετία. Το 2010, το ποσοστό των
επικεφαλής µεσαίων και µικρών εταιρειών που
υποστήριζαν την προοπτική της ένταξης στην
Ευρωζώνη ήταν 85% αλλά έφθινε όσο
συνεχιζόταν η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση,
καταλήγοντας στο 42% το 2015.
Πολωνική διαστηµική στρατηγική
Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι η
Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο
πολωνικής διαστηµικής στρατηγικής. Όπως
επισηµάνθηκε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο
διαστηµικός τοµέας µπορεί να αποτελέσει έναν
από τους πυλώνες της εκσυγχρονισµένης
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πολωνικής οικονοµίας. Η αξία του κλάδου, στον
οποίο δραστηριοποιούνται εγχωρίως περίπου 100
επιχειρήσεις, εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 10 δισ.
Ζλότυ, ενώ η αξία των µέσων ετήσιων πωλήσεων
είναι της τάξης των 100 εκ. Ζλότυ (στοιχεία
Οργανισµού Βιοµηχανικής Ανάπτυξης ARP). Στόχος
είναι ο πολωνικός κλάδος να αντιπροσωπεύει το 3%
της ευρωπαϊκής διαστηµικής αγοράς µέχρι το 2030.
Χρηµατοδότηση έργων βελτίωσης πλωτότητας
εσωτερικών υδάτων
Ο Πτ∆ δηµοσίευσε νόµο που στοχεύει στη βελτίωση
της πλωτότητας των εσωτερικών υδάτων µέσω της
υλοποίησης έργων που θα συγχρηµατοδοτηθούν
από την ΕΕ (π.χ. µέσω της Connecting Europe
Facility, του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής). Ο
νόµος αφορά την κύρωση της Ευρωπαϊκής
συµφωνίας για τις κύριες εσωτερικές υδάτινες οδούς
διεθνούς σηµασίας (European Agreement on Main
Inland Waterways of International Importance AGN). Κατά τη συµφωνία, την πολωνική επικράτεια
διαρρέουν τρεις ποταµοί διεθνούς σηµασίας.
Αγορά ακινήτων: κατασκευές κατοικιών
Σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική υπηρεσία
GUS, το 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 162.700
κατοικιών (+10,2%). 81.300 ανεγέρθηκαν από
κατασκευαστικές εταιρείες και συνεταιρισµούς και οι
υπόλοιπες από µεµονωµένους ιδιώτες.
Οδοποιία
Ο Υπουργός Υποδοµών και Κατασκευών, Jerzy
Szmit, δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να
δαπανήσει φέτος 23 δισ. Ζλότυ για την υλοποίηση
έργων οδοποιίας, έναντι 15,7 δισ. το 2016 και 11,51
δισ. το 2015. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι τις επόµενες
εβδοµάδες θα παρουσιαστούν ορισµένες αλλαγές
στο Ενικό Σχέδιο Οδοποιίας, καθώς και ότι το χρέος
του Εθνικού Ταµείου Οδοποιίας ανέρχεται στα 67,7
δισ. Ζλότυ (50,2 δισ. κεφάλαιο και 17,5 δισ. τόκοι).
Πέραν των δηλώσεων του αρµόδιου υπουργού,
σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι θα συγχρηµατοδοτήσει µε € 315 εκ. την
κατασκευή του τµήµατος Czestochowa-Pyrzowice
του πολωνικού αυτοκινητόδροµου Α1 (Gdansk –
Lodz - Katowice - σύνορα µε Τσεχία). Μέχρι στιγµής
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 430 χιλιοµέτρων του
αυτοκινητοδρόµου, που θα έχει συνολικό µήκος 586
χλµ.. Το τµήµα Czestochowa-Pyrzowice θα πρέπει
να παραδοθεί µέχρι τα µέσα του 2019. Ωστόσο, οι

τοπικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν λόγο
για σηµαντικές καθυστερήσεις των αναδόχων του
έργου.
Καταναλωτικά και ενυπόθηκα δάνεια
Η αξία των καταναλωτικών δανείων που
χορηγήθηκαν στην Πολωνία κατά τους πρώτους
έντεκα µήνες του 2016 αυξήθηκε κατά 1,8% σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος, ανερχόµενη στα
71,4 εκ. Ζλότυ, ενώ ο απόλυτος αριθµός των
δανείων µειώθηκε κατά 2,4%, διαµορφούµενος σε
6,5 εκ.. Η αξία των ενυπόθηκων δανείων ανήλθε
στα 38 δισ. Ζλότυ (+1,9%), ενώ ο αριθµός τους
µειώθηκε στα 178.300 (-2,6%). Η µέση αξία ενός
ενυπόθηκου δανείου ανήλθε τον Νοέµβριο του
2016 στα 224,600 Ζλότυ, έναντι 207.200 Ζλότυ
τον Νοέµβριο του 2015. [BIK: Credit Information
Bureau]
Χρηµατοδότηση καινοτόµων επιχειρηµατικών
projects
Ο Πολωνικός Οργανισµός Επιχειρηµατικής
Ανάπτυξης PARP θα δαπανήσει 620 εκ. Ζλότυ για
τη χρηµατοδότηση 50 καινοτόµων projects
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τα σχέδια θα
αφορούν δράσεις στον τοµέα Έρευνας &
Ανάπτυξης και τη δηµιουργία νέων προϊόντων και
υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ευφυής Ανάπτυξη» που συγχρηµατοδοτείται
από την ΕΕ. Τα 50 προαναφερθέντα projects –
καθένα από τα οποία θα χρηµατοδοτηθεί µε
περίπου 12 εκ. Ζλότυ – επελέγησαν µεταξύ 197
υποβληθεισών αιτήσεων. 12 από αυτά
επικεντρώνονται στην παραγωγή µηχανών,
συσκευών και εργαλείων, 11 στον κλάδο
κατασκευών και δοµικών υλικών, 11 στην
παραγωγή χαρτιού, χαρτονιών και πλαστικών, 5
στα χηµικά προϊόντα, 3 στον κλάδο ηλεκτρικού
εξοπλισµού, 2 στην επεξεργασία γυαλιού και 6 σε
άλλους τοµείς. Νέα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων του ίδιου οργανισµού, που θα
δηµοσιευτεί τις επόµενες εβδοµάδες, θα αφορά
την τον τοµέα της ηλεκτροκίνησης.
Τιµές τροφίµων, ποτών και προϊόντων
καπνού
Σύµφωνα µε την Eurostat (στοιχεία 2015), οι
πολωνικές τιµές των τροφίµων, των ποτών και
των προϊόντων της καπνοβιοµηχανίας είναι οι
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χαµηλότερες στην ΕΕ, καθώς υπολείπονται κατά
37% του κοινοτικού µέσου όρου. Στον αντίποδα, οι
δανικές τιµές υπερβαίνουν τον µ.ό. της ΕΕ κατά 45%.
Μεταξύ άλλων, στην Πολωνία καταγράφονται οι
χαµηλότερες τιµές πώλησης κρέατος, γάλακτος,
τυριού και αυγών.
Χρηµατοδότηση Clusters
Σύµφωνα µε δηλώσεις της Υφυπουργού Ανάπτυξης
J. Emilewicz σε συνέδριο µε θέµα τους
συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters), 16 clusters
«κοµβικής σηµασίας» θα λάβουν χρηµατοδότηση
άνω των 33,25 εκ. Ζλότυ (συνολικά) µέσω του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Ευφυής Ανάπτυξη»,
ενώ σχεδιάζεται η διάθεση 27 εκ. Ζλότυ ακόµη σε
επόµενο στάδιο. Η κα Emilewicz δήλωσε ότι στόχος
είναι η στήριξη µικρών, µεσαίων και µεγάλων
επιχειρήσεων µε προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης,
σηµειώνοντας
ότι
η
Aviation
Valley
(www.dolinalotnicza.pl) και το Life Science Cluster
αποτελούν
παραδείγµατα
(http://lifescience.pl)
επιτυχηµένων
καινοτόµων
συνεργατικών
σχηµατισµών. Τα σηµαντικότερα clusters εκτιµάται
ότι διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ 1.200
(κυρίως
µικροµεσαίων)
επιχειρήσεων
που
απασχολούν συνολικά 106.000 εργαζόµενους. Οι
µισές από τις συνεργαζόµενες εταιρείες ανήκουν
στους τοµείς υψηλής και µεσαίας τεχνολογίας. Στις
εξαγωγές των clusters αντιστοιχεί µερίδιο 28% της
εθνικής οικονοµίας.
4. Ενέργεια
Πώληση περιουσιακών στοιχείων EDF
Οι πολωνικές επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας
Energa, Enea, PGE και PGNiG Termika υπέγραψαν
(27/1) µνηµόνιο κατανόησης µε την EDF Investment.
Αντικείµενο του µνηµονίου είναι η έναρξη
διαπραγµατεύσεων για την εξαγορά των
περιουσιακών στοιχείων της EDF στην Πολωνία,
δηλαδή του συνόλου των µετοχών της EDF στην
EDF Polska (εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο
Rybnik, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και
παραγωγής θερµότητας σε Κρακοβία, Γκντανσκ και
Γδύνια, δίκτυα διανοµής θερµότητας σε Torun,
Wroclaw και Zielona Gora).
∆ηλώσεις Αντιπρ. Κυβέρνησης για Gazprom
Σχολιάζοντας πρόσφατη δήλωση του ∆/ντος
Συµβούλου της Gazprom, που ισχυρίστηκε ότι η

πολωνική πλευρά δεν προτίθεται να ανανεώσει
την τρέχουσα σύµβαση µεταφοράς ρωσικού
αερίου που λήγει το 2022, «θέτοντας σε κίνδυνο
τον εφοδιασµό της Ευρώπης», ο Αντιπρόεδρος
της πολωνικής κυβέρνησης, Mateusz Morawiecki,
εξέφρασε την άποψη ότι «αποδεικνύεται ότι η
ρωσική εταιρεία αποτελεί αναξιόπιστο εταίρο». Ο
κ. Morawiecki προσέθεσε ότι «επιβεβαιώνεται η
ορθότητα της απόφασης του πρώην Προέδρου
της Πολωνίας, Lech Kaczynski, να ξεκινήσει την
κατασκευή του σταθµού επαναεριοποίησης LNG
στο Swinoujscie των ακτών της Βαλτικής», που
τέθηκε σε λειτουργία πέρυσι. Στο ίδιο πλαίσιο,
υπογράµµισε τη σηµασία της αύξησης της
δυναµικότητας του σταθµού του Swinoujscie και
της δηµιουργίας νέων οδών µεταφοράς αερίου
από χώρες όπως η Νορβηγία. Κατά το Reuters,
Πολωνοί αξιωµατούχοι έχουν καταστήσει σαφές
ότι δεν σκοπεύουν να επεκτείνουν την τρέχουσα
συµφωνία µε τη Ρωσία πέραν του 2022. Η
Πολωνία καταναλώνει περισσότερα από 15 bcm
φυσικού αερίου ετησίως. Το 1/3 της κατανάλωσης
καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή και τα 2/3
από εισαγωγές, κυρίως από τη Ρωσία.
Πυρηνικός σταθµός ενέργειας
Ο υπουργός Ενέργειας, Krzysztof Tchorzewski,
δήλωσε (26/1) σε συνέντευξη Τύπου ότι η
Πολωνία µπορεί να συνεχίζει την προετοιµασία
που αφορά την κατασκευή πυρηνικού σταθµού
ενέργειας,
αλλά
αναζητά
πλέον
νέα
χρηµατοοικονοµικά σχήµατα για την επίτευξη των
στόχων της, καθώς κρίθηκε ότι οι συµβάσεις που
είχαν καταρτιστεί τα προηγούµενα έτη θα είχαν
ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους του
έργου.
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
Alma Market
Η αλυσίδα λιανεµπορίου Alma Market
(http://almamarket.pl), που εµπορεύεται και
αρκετά ελληνικά προϊόντα των κλάδων τροφίµων
και ποτών, σχεδιάζει νέες απολύσεις (425
εργαζόµενων), σε µια προσπάθεια περαιτέρω
µείωσης των δαπανών της. Από το φθινόπωρο
του 2016 – επισήµως από τον ∆εκέµβριο του
2016 – βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα
εξυγίανσης της εταιρείας, που αντιµετωπίζει
οικονοµικές δυσκολίες. [www.money.pl]
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UOKiK εναντίον Volkswagen
Η Αρχή Ανταγωνισµού & Προστασίας του
Καταναλωτή (UOKiK) επισπεύδει τις διαδικασίες
που έχουν κινηθεί κατά της Volkswagen Πολωνίας
σε σχέση µε το περυσινό διεθνών διαστάσεων
σκάνδαλο παραποίησης των στοιχείων εκποµπής
ρύπων. Στην Volkswagen Polska θα µπορούσε να
επιβληθεί πρόστιµο αξίας ίσης µε το 10% του κύκλου
εργασιών της εταιρείας. Επίσης, οι διαδικασίες είναι
πιθανόν να οδηγήσουν στο να υποχρεωθεί η
επιχείρηση να αποζηµιώσει τους παραπλανηθέντες
καταναλωτές.
PKP Cargo
Η
πολωνική
εταιρεία
σιδηροδροµικών
εµπορευµατικών
µεταφορών
PKP
Cargo
γνωστοποίησε ότι το 2017 θα επιδιώξει τη διεύρυνση
των συνεργασιών της µε εταίρους από την Κίνα και
τη ∆υτική Ευρώπη, καθώς και την ενίσχυση των
επενδύσεών στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών
της, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ευνοϊκή γεωγραφική
θέση της χώρας και τις ανοδικά κινούµενες
εµπορικές
συναλλαγές
µεταξύ
των
προαναφερθεισών γεωγραφικών περιοχών. Στο
εσωτερικό, η εταιρεία θα προσπαθήσει να αυξήσει
τον όγκο της κυκλοφορίας στο τµήµα των αδρανών
και δοµικών υλικών. Αναφορικά µε το πρόβληµα της
ηχορύπανσης, προτάθηκε η κατασκευή ειδικών
εµποδίων, τα οποία θα µπορούσαν να περιορίσουν
τον θόρυβο σε αστικές περιοχές όπως η Βαρσοβία.
Άλλες βελτιώσεις αποτελούν ο εκσυγχρονισµός
µεγάλου µέρους του τροχαίου υλικού αλλά και ο
εξορθολογισµός των πολωνικών λιµένων, µε στόχο
τη διακίνηση περισσότερων και µεγαλύτερων
φορτίων.
ABB
Η (σουηδική-ελβετική) ABB, εταιρεία τεχνολογιών
ενέργειας και αυτοµατισµού, σχεδιάζει τη δηµιουργία
ενός
προηγµένου
κοινόχρηστου
κέντρου
εξυπηρέτησης στην Κρακοβία. Σύµφωνα µε σχετικές
δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Μ.
Morawiecki, το κέντρο θα δηµιουργήσει περίπου
2.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης,
µεταξύ
άλλων,
των
τοµέων
παροχής
χρηµατοοικονοµικών και τεχνολογικών υπηρεσιών
και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Οι
εγκαταστάσεις είναι πιθανό να εγκαινιαστούν τον
Μάρτιο τ.έ. και θα εξυπηρετούν τις εταιρείες του
Οµίλου ABB ανά την Ευρώπη. Η ΑΒΒ διαθέτει έξι

κέντρα αυτού του είδους διεθνώς και αυτό της
Κρακοβίας θα είναι το µεγαλύτερο.
Whirlpool
Η αµερικανική επιχείρηση κατασκευής οικιακών
συσκευών Whirlpool αποφάσισε να µεταφέρει
µέρος της γραµµής παραγωγής της από την
Amiens της Γαλλίας στο Łódź της κεντρικής
Πολωνίας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της
δραστηριότητάς της στην περιοχή Ευρώπης, Μ.
Ανατολής και Αφρικής. Η Indesit, θυγατρική της
Whirlpool, διαθέτει ήδη εργοστάσιο στο Łódź.
[Reuters, IAR]
HSBC
Η HSBC ανακοίνωσε (24/1) ότι σχεδιάζει να
κλείσει φέτος 117 υποκαταστήµατα και να
καταργήσει αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας
στο Ην. Βασίλειο, στο πλαίσιο της υλοποίησης
προγράµµατος αναδιάρθρωσης. Μεταξύ άλλων, η
The state-run Polish Defence Group (PGZ) and
French military shipbuilder DCNS have signed a
memorandum of understanding that could lead to
their joint construction of submarines in Poland.
PGZ CEO Arkadiusz Siwko said the
memorandum, signed in Warsaw Wednesday
"guaranteed PGZ and the shipyards owned by
PGZ a possibility to cooperate on building
submarines in Poland". According to Siwko the
memorandum proved that leading global
shipbuilders saw Poland as a cooperation partner.
DCNS deputy head Alain Fougeron said the
memorandum was a successive stage in the
several-year long cooperation between both
enterprises. He also expressed hope that his
group's experience helps Poland in modernising
its navy. Both sides plan to cooperate on building
submarines, coastal defence vessels and patrol
ships capable of combating mines. τράπεζα θα
µεταφέρει περίπου 200 θέσεις εργασίας (του
τοµέα Τεχνολογίας Πληροφοριών) στην Ινδία, την
Κίνα και την Πολωνία, όπου το κόστος εργασίας
είναι χαµηλότερο.
General Electric
Το Υπουργείο Ανάπτυξης υπέγραψε συµφωνία
στρατηγικής συνεργασίας µε την αµερικανική
General Electric, µε στόχο την υποστήριξη της
ανάπτυξης της πολωνικής οικονοµίας και τον
εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας. Η συµφωνία
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υπεγράφη στη Βαρσοβία από τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και Υπουργό Ανάπτυξης & Οικονοµικών
Mateusz Morawiecki και τον αντιπρόεδρο της GE,
John G. Rice. Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου του Υπ.
Ανάπτυξης, έµφαση θα δοθεί στην οικοδόµηση µιας
συνεργασίας µακράς πνοής στους τοµείς της
βιώσιµης
µηχανικής
ενέργειας
και
της
αεροδιαστηµικής βιοµηχανίας. Μία από τις πρόνοιες
της συµφωνίας αφορά την αύξηση του µεριδίου των
εγχώριων προµηθευτών, κυρίως µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, στην παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα
της GE. Η GE θα µεριµνήσει για τη µεταφορά
τεχνογνωσίας στην Πολωνία και την ολοκλήρωση
των
δραστηριοτήτων
των
παραγωγικών
εγκαταστάσεων και των εγχώριων κέντρων Έρευνας
& Ανάπτυξης". Η GE διατηρεί παρουσία στην
Πολωνία από το 1992, έχοντας επενδύσει συνολικά
USD 670 εκ.. Απασχολεί 6.500 εργαζόµενους και
διαθέτει τρία εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών
προϊόντων, δύο εργοστάσια της GE Aviation και
τρεις εγκαταστάσεις της GE Power.
Μνηµόνιο PGZ – DCNS
Ο πολωνικός
κρατικός όµιλος αµυντικής
βιοµηχανίας PGZ και η γαλλική (στρατιωτική)
ναυπηγική εταιρεία DCNS υπέγραψαν µνηµόνιο
κατανόησης το οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει
στην από κοινού κατασκευή υποβρυχίων στην
Πολωνία.
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