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1. Οηθολοκηθά ηοητεία - Γείθηες 
 

ΑΔΠ - Πιεζωρηζκός 

Σχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο έθζεζεο ηεο Κεληξηθήο 
Τξαπέδεο, ην πνισληθφ ΑΔΠ ζα κεγεζπλζεί θαηά 3,6% 

ην 2014 θαη ην 2015 θαη θαηά 3,5% ην 2016. Σχκθσλα 
κε δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Mateusz 

Szczurek, ν θίλδπλνο εθδήισζεο απνπιεζσξηζκνχ 
είλαη απμεκέλνο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ 

φζν θαη κεηά απφ απηήλ, ελψ ε αλάπηπμε ζην β΄ 

ηξίκελν η.έ. ζα θπκαλζεί πηζαλφηαηα θνληά ζηελ 
επίδνζε ηνπ α΄ ηξηκήλνπ η.έ. (3,4%). Μνινλφηη νη 

θαηαλαισηέο ζα επλνεζνχλ απφ ηε κε αχμεζε ησλ 
ηηκψλ, ε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε επίπεδν θαηά 

πνιχ θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Τξαπέδεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξφβιεκα γηα 
ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, αλ θαη φρη 

ηδηαίηεξα ζνβαξφ, θαηά ηνλ θ. Szczurek, θαζψο νη 
επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν 

ρξεσκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ. Τνλ Μάην 
η.έ. νη ηηκέο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

απμήζεθαλ θαηά 0,2% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 
πεξπζηλφ κήλα θαη κεηψζεθαλ θαηά 0,1% ζε ζρέζε κε 

ηνλ Απξίιην η.έ.. Σχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, ν 

πιεζσξηζκφο ζα δηακνξθσζεί ζην 0,2% ην 2014, ζην 
1,4% ην 2015 θαη ζην 2,3% ην 2016. 

 
Γεκοζηολοκηθό έιιεηκκα 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ε αμία ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζηα 25,3 δηζ. Ειφηπ ζην ηέινο 

ηνπ α΄ εμακήλνπ η.έ., ήηνη 52% ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο 
ειιείκκαηνο γηα ην ζχλνιν ηνπ η.έ. (47,5 δηζ. Ειφηπ). 

 

Ιζοδύγηο ηρετοσζώλ ζσλαιιαγώλ α΄ ηρηκήλοσ η.έ. 
Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξαπέδεο, ε αμία 

ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 
αλήιζε ζηα 766 εθ. Δπξψ ζην α΄ ηξίκελν η.έ., έλαληη 

ειιείκκαηνο 1,42 δηζ. Δπξψ ζην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2013. 

Πιενλαζκαηηθά ήζαλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην (1,16 δηζ.), 
ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ (785 εθ.) θαη ην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ (1,25 δηζ.), ελψ ειιεηκκαηηθφ ήηαλ 
ην ηζνδχγην εηζνδεκάησλ (-3,96 δηζ.). Ζ αμία ησλ κελ 

εμαγσγψλ αγαζψλ απμήζεθε θαηά 9,1%, αλεξρφκελε 
ζηα 40,74 δηζ., ησλ δε εηζαγσγψλ θαηά 5,6%, 

αλεξρφκελε ζηα 39,58 δηζ. Δπξψ. Θεηηθφ ήηαλ ην 

ηζνδχγην ΑΞΔ (2,77 δηζ.). 
 

Δκπορηθό ηζοδύγηο 5κήλοσ η.έ. 
Ζ αμία ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

αλήιζε ζηα 64,7 εθ. Δπξψ ζην ηέινο ηνπ α΄ πεληακήλνπ 

η.έ.. Σην ελ ιφγσ δηάζηεκα, ε αμία ησλ κελ εμαγσγψλ 
αλήιζε ζηα 66,75 δηζ. Δπξψ (+7%), ησλ δε εηζαγσγψλ 

ζηα 66,69 δηζ. Δπξψ (+4,8%). [Πεγή: Κεληξηθή 
Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (GUS)] 

 

Βηοκεταληθή παραγωγή 
Ζ πνισληθή βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά 

4,4% ηνλ Μάην η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξπζηλφ 

Μάην, κεηά απφ αχμεζε 5,4% ηνλ Απξίιην η.έ.. 
 

Γηαζέζηκο εηζόδεκα – Ακοηβές - Αποηακίεσζε 
Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT , νη Πνισλνί 

δαπαλνχλ ην 19,6% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο γηα ηελ 
πιεξσκή ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο 

θαη άιισλ εμφδσλ ζπληήξεζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ην 3ν πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ ΔΔ, 
κεηά απφ ηε Γεξκαλία (22,2%) θαη ηε Σινβαθία 

(21,7%). 
Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο εηαηξείαο 

ζπκβνχισλ Sedlak & Sedlak, νη εξγαδφκελνη ηεο 

θεληξηθήο πεξηθέξεηαο Mazowieckie, ζηελ νπνία 
αλήθεη θαη ε Βαξζνβία, είλαη νη θαιχηεξα 

ακεηβφκελνη ζηελ Πνισλία, κε κέζν κεληαίν κηζζφ 
πξν θφξσλ 5.400 Ειφηπ (~1.300 Δπξψ). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επίδνζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο 

απμεκέλνπο κηζζνχο ηεο Βαξζνβίαο, αθνχ, αλ 
εμαηξεζεί ε ηειεπηαία απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, ν 

κέζνο κηζζφο ηεο ππφινηπεο πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη 
ζηα 3.900 Ειφηπ (~940 Δπξψ). Οη ρακειφηεξεο 

απνδνρέο θαηαγξάθνληαη ζηε ΒΑ πεξηθέξεηα 

Warmińsko-Mazurskie (3.150 Ειφηπ, ~760 Δπξψ), 
ζηελ νπνία παξαηεξείηαη θαη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ αλεξγίαο. Σην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ν κέζνο 
κεληαίνο κηζζφο πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζηα 4.050 

Ειφηπ (€ 975). 

Σχκθσλα κε ηε κειέηε “Global Wealth Databook 
2013” ηεο Credit Suisse, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία 

πξνβιήζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηα εδψ κέζα 
ελεκέξσζεο, ν κέζνο Πνισλφο έρεη 4 θνξέο 

ιηγφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη θαηαζέζεηο 

(πεξίπνπ $ 20.000) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν 
Έιιελα ($ 80.000) θαη 20 θνξέο ιηγφηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν Διβεηφ ($ 407.000).  
 

Ληαλεκπόρηο 

Σχκθσλα κε ηελ EUROSTAT , ν φγθνο ηνπ 
πνισληθνχ ιηαλεκπνξίνπ κεηψζεθε θαηά 2% ηνλ 

Μάην η.έ., ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξπζηλφ Μάην θαη 
θαηά 1,1% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην η.έ.. 

 
Έζοδα αποθραηηθοποηήζεωλ 

Σχκθσλα κε ην Υπνπξγείν Θεζαπξνθπιαθίνπ, ζην 

α΄ εμάκελν η.έ. ηα δεκφζηα έζνδα απφ 
απνθξαηηθνπνηήζεηο αλήιζαλ ζηα 769,96 εθ. Ειφηπ. 

Γηα ην 12κελν ηνπ 2014 πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε 3,7 
δηζ. Ειφηπ. Τν 2013, ηα έζνδα απφ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο αλήιζαλ ζηα 4,4 δηζ. Ειφηπ, 

έλαληη ζηφρνπ 5,5 δηζ. Ειφηπ. Όπσο δήισζε 
πξφζθαηα ν Υθππνπξγφο Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. W. 

Kowalczyk, ην ππνπξγείν ηνπ δελ ζρεδηάδεη λα 
πσιήζεη ζεκαληηθά κεξίδηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην πξνζερέο δηάζηεκα, εθηφο 
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εάλ θάηη ηέηνην θξηζεί επηβεβιεκέλν γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ. 

 
Αλεργία 

Σχκθσλα κε ηελ EUROSTAT , ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ 
Μαΐνπ η.έ. ππνρψξεζε ζην 9,6% απφ 9,7% ηνλ Απξίιην 

η.έ.. Σεκεηψλεηαη φηη ην πνισληθφ πνζνζηφ αλεξγίαο 
είλαη θαηά 0,7% κηθξφηεξν ηνπ κ.φ. ησλ 28 θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ (10,3%) θαη θαηά 2% κηθξφηεξν ηνπ κ.φ. 

ηεο Δπξσδψλεο (11,6%). Σχκθσλα κε ηελ πνισληθή 
Κεληξηθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία GUS, πνπ ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ, ηα πνζνζηά 
αλεξγίαο ησλ κελψλ Μαΐνπ θαη Απξηιίνπ η.έ. ήζαλ 

αληίζηνηρα 12,5% θαη 13,0%, ελψ, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνλ 
Ηνχλην η.έ. ε αλεξγία ππνρψξεζε πεξαηηέξσ ζην 

12,1%. Ζ απφθιηζε κεηαμχ EUROSTAT θαη GUS 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πνισληθή ππεξεζία 

ιακβάλεη ππ’ φςηλ ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ θέληξα 

εξγαζίαο, ελψ ε EUROSTAT επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα ζηελ νπνία γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ θαη φζσλ δελ 
εξγάδνληαη επηζήκσο αιιά είλαη «νηθνλνκηθά ελεξγνί».  

 

2. Δηδήζεης εζωηερηθής αγοράς  
 

Σοσρηζηηθές προηηκήζεης Ποιωλώλ 
Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Πνισληθνχ Οξγαληζκνχ 

Τνπξηζκνχ, ηνπ Πνισληθνχ Τνπξηζηηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, ηεο εηαηξείαο εξεπλψλ αγνξάο PBS θαη 
ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ (κεηαμχ άιισλ Travel Planet, 

θαη Alfa Star), νη πεξηζζφηεξνη Πνισλνί ηνπξίζηεο 
πεξλνχλ ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηνπο ζηηο αθηέο ηεο 

ρψξαο, ελψ απφ απηνχο πνπ πεξλνχλ ηηο δηαθνπέο 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ, νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ ηηο 
ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Τν 28% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πξνηίζεηαη λα ηαμηδέςεη εθηφο 
ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ ζην πιαίζην ησλ θαινθαηξηλψλ 

δηαθνπψλ ηνπ. Απφ απηνχο, ην 64% ζα πεξάζεη ηηο 

δηαθνπέο ηνπ ζηελ Πνισλία θαη πεξίπνπ ην 1/3 ζα 
παξαζεξίζεη ζην εμσηεξηθφ. Τν 60% φζσλ ζα 

παξαζεξίζνπλ ζην εζσηεξηθφ, ζα πξνηηκήζεη ηηο αθηέο 
ηεο Βαιηηθήο, ην 15% ζα ηαμηδέςεη ζηα νξεηλά θαη ην 

10-12% ζα πξνηηκήζεη παξαιίκληεο πεξηνρέο. Κχξηνο 
ιφγνο γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ αληί ηνπ 

εμσηεξηθνχ παξακέλεη ην θφζηνο, θαζψο νη Πνισλνί 

ηαμηδηψηεο εθηηκνχλ φηη κεηαθηλνχκελνη ζην εμσηεξηθφ 
θαη πιεξψλνληαο ζε Δπξψ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα, ελψ 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθάκηιιεο ππεξεζίεο ζηελ 
Πνισλία. Γηα ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ πεξλνχλ ηα ζχλνξα 

ηεο ρψξαο, ε Διιάδα, ε Τνπξθία, ε Αίγππηνο, ε 

Ηζπαλία, ε Τπλεζία, ε Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία 
παξακέλνπλ νη δεκνθηιέζηεξνη πξννξηζκνί (κεξίδην 

αγνξάο 80%), θαζψο, νη εθεί ηηκέο είλαη παξαπιήζηεο 
κε εθείλεο ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκεο. Τν 

30% απηήο ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο ηνπξηζηψλ 
πξνηηκά ηα ειιεληθά λεζηά, ην 20% ηελ Τνπξθία, ην 

15% ηελ Αίγππην, ην 10% ηε Βνπιγαξία, ην 10% ηελ 

Τπλεζία θαη ιηγφηεξν απφ 10% ηελ Ηζπαλία. Τν 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα έρεη απμεζεί θαηά ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θπξίσο ζε ζχγθξηζε 
κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε πξν δηεηίαο. Αχμεζε 

παξαηεξείηαη θαη σο πξνο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
Κξναηία θαη ηε Βνπιγαξία, ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ Αίγππην έρεη ππνρσξήζεη. Σχκθσλα κε ηνλ Γ.Γ. 

ηνπ Πνισληθνχ Τνπξηζηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θ. 
Tomasz Rosset, ε «κεηεπαλαζηαηηθή» Τπλεζία είλαη 

πηζαλφ λα απνηειέζεη έλαλ πνιχ δεκνθηιή – αλ φρη 
ηνλ δεκνθηιέζηεξν – πξννξηζκφ γηα ηνπο Πνισλνχο 

ζηα επφκελα ρξφληα. 

 
Τηοζέηεζε Δσρώ: Γεκοζθόπεζε 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δεκνζθφπεζεο ηεο 
εηαηξείαο GfK (αξρέο Ηνπλίνπ η.έ.), ην 72% ησλ 

εξσηεζέλησλ αληηηίζεηαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ, 

ελψ ην 21% θξνλεί φηη ε Πνισλία πξέπεη λα 
εληαρζεί ζηελ Δπξσδψλε. 

 
ηεγαζηηθό πρόγρακκα BGK 

Σχκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ε θξαηηθή 

ηξάπεδα Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) ζρεδηάδεη λα έρεη ηα πξψηα δηακεξίζκαηα ηνπ 

ζηεγαζηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο έηνηκα πξνο 
ελνηθίαζε έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ η.έ.. Μφιηο 

πξφζθαηα ππνγξάθεθαλ ζπλαθείο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ 
αλάπηπμεο αθηλήησλ, γηα ηελ απφθηεζε αθηλήησλ ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Ζ κία απφ ηηο ηξεηο 
πφιεηο ζα είλαη ε Βαξζνβία, ζηελ νπνία ζα 

αγνξαζηνχλ 80 δηακεξίζκαηα. Σην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Apartments for Rent Fund” ηεο BGK, 
ε ηξάπεδα ζα αγνξάδεη νιφθιεξεο πνιπθαηνηθίεο θαη 

ελ ζπλερεία ζα παξέρεη ζε ηδηψηεο ηε δπλαηφηεηα 
ελνηθίαζεο δηακεξηζκάησλ ζε πξνζηηή ηηκή. Οη 

ζρεηηθέο επελδχζεηο πξφθεηηαη λα αλέιζνπλ ζηα 5 

δηζ. Ειφηπ ζηα επφκελα έηε. Σχκθσλα κε 
πξνζθάησο δεκνζηεπζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ 
θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο αγνξάο 

λεφδκεησλ θαηνηθηψλ απφ λένπο, ζην α΄ εμάκελν η.έ. 
ππεβιήζεζαλ 8.237 αηηήκαηα παξνρήο ζηήξημεο θαη 

εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε 187 εθ. Ειφηπ. Τα 

πεξηζζφηεξα αηηήκαηα (1.475) ππεβιήζεζαλ ζηε 
βφξεηα πεξηθέξεηα Pomorskie (ζηελ νπνία αλήθεη ην 

Gdansk), φπνπ ε αμία ησλ εληζρχζεσλ πνπ 
εγθξίζεθαλ αλήιζε ζηα 36,6 εθ. Ειφηπ. Σεκαληηθφο 

αξηζκφο αηηεκάησλ θαη εγθξίζεσλ θαηαγξάθεθε 

επίζεο ζηηο πεξηθέξεηεο Mazowieckie (κε 
πξσηεχνπζα ηε Βαξζνβία) θαη Wielkopolskie (κε 

πξσηεχνπζα ην Poznan). 
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Δκπορηθά θέληρα 
Σχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηεο εηαηξείαο εξεπλψλ 

αγνξάο Experian, ηα εκπνξηθά θέληξα ίζσο έρνπλ 

αξρίζεη λα ράλνπλ ηε ιάκςε ηνπο ζηελ Πνισλία, 
θαζψο ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο κεηψλεηαη θαηά 

ηη, παξά ηελ ηάζε κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ θεηηλή 
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηα 

επηζθέπηνληαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5% ζε ζχγθξηζε κε 
ην 2013, παξά ην γεγνλφο φηη νη ιηαληθέο πσιήζεηο 

θηλήζεθαλ απμεηηθά (+8%) ζην ίδην δηάζηεκα. Πάλησο, 

κφλν ην 2013 θαηαζθεπάζηεθαλ 23 λέα εκπνξηθά 
ζπγθξνηήκαηα, ηφζν ζε κεγάια αζηηθά θέληξα φζν θαη 

ζε κηθξφηεξεο πφιεηο. 40 λέα εκπνξηθά θέληξα 
ππνινγίδεηαη φηη ζα αλεγεξζνχλ θέηνο, θπξίσο ζε 

πφιεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 100.000 θαηνίθνπο. Σηε ρψξα 

ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 400 εκπνξηθά 
θέληξα. 

 
Υρήζε smartphones 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία έξεπλαο ηεο 

PricewaterhouseCoopers, έσο ην ηέινο η.έ. ν αξηζκφο 
ησλ smartphones πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

πνισληθή επηθξάηεηα ζα θηάζεη ηα 27 εθ., 5 εθ. 
πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην 2013. Έηζη, ηα 

smartphones ζα απνηεινχλ ην 47,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηεο ρψξαο, έλαληη 39,7% πέξπζη. 
Έσο ην 2018 ππνινγίδεηαη φηη ζα θπθινθνξνχλ 44 εθ. 

έμππλα ηειέθσλα, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 74% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ζ PwC έρεη 

πξνβιέςεη, επίζεο, φηη έσο ην ηέινο η.έ. ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πνισλία 4 εθ. tablets (κεξίδην 
αγνξάο 9,7%, έλαληη 6% ην 2013) θαη ζρεδφλ 12 εθ. 

έσο ην ηέινο ηνπ 2018 (κεξίδην αγνξάο 30,7%). 
 

Κηλεδηθές επελδύζεης 

Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Puls Biznesu, 
ην λέν θηλεδηθφ επελδπηηθφ ηακείν “CEE Equity 

Partners” – πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο 
επίζθεςεο ηνπ Κηλέδνπ Π/Θ ζηελ Πνισλία ην 2012 – 

ζρεδηάδεη λα επελδχζεη κέρξη 2 δηζ. δνιάξηα ζηνπο 

ηνκείο ππνδνκψλ, ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη 
εμεηδηθεπκέλεο κεηαπνίεζεο ζε 16 ρψξεο ηεο ΚΑ 

Δπξψπεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ Πνισλία. Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ ζα είλαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζηα 12 έηε. Αξρηθά, ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ 500 εθ. δνιάξηα, ηα νπνία πξννδεπηηθά ζα 

θηάζνπλ ηα 2 δηζ. δνιάξηα. Τν ηακείν ζρεδηάδεη λα 

δαπαλήζεη απφ 60 έσο 400 εθ. Ειφηπ ($ 14,4 έσο 96,2 
εθ.) αλά επελδπηηθφ ζρέδην. Σηα ππφ εμέηαζε έξγα 

ππνδνκψλ ζπγθαηαιέγνληαη ηνπηθνί νδηθνί άμνλεο, 
κνλάδεο θαχζεο απνβιήησλ, εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, ζηαζκνί δηαινγήο απνξξηκκάησλ θαη 

ζηαζκνί απηνθηλήησλ. Σηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζα δνζεί 
πξνηεξαηφηεηα ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο αηνιηθήο θαη 

ειηαθήο ελέξγεηαο, εξγνζηάζηα βηνκάδαο, θαη 
εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

άλζξαθα αιιά είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ΔΔ. Σηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ελδηαθέξνλ 
παξνπζηάδνπλ νη εηαηξείεο θαηαζθεπήο δηθηχσλ 

νπηηθψλ ηλψλ. 

 
Κιάδος Πιεροθορηθής 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία κειέηεο ηνπ International 
Data Group, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πνισλία απμήζεθαλ ην 2013 θαηά 

17%, αγγίδνληαο ηα 50,5 δηζ. Ειφηπ. 302 

επηρεηξήζεηο είραλ λα επηδείμνπλ πσιήζεηο αμίαο 
άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ Ειφηπ (έλαληη 271 

επηρεηξήζεσλ ην 2012). Οη δχν κεγαιχηεξεο 
εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ήζαλ ε ABC Data κε πσιήζεηο 

αμίαο 4,47 δηζ. θαη ε Action κε πσιήζεηο αμίαο 4,38 

δηζ. Ειφηπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο γηα ηηο 
εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ήζαλ ε δεκφζηα δηνίθεζε 

(πσιήζεηο 2,58 δηζ.), νη ηειεπηθνηλσλίεο (2,58 δηζ.), 
νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (2,55 δηζ.), νη 

ηξάπεδεο (2,27 δηζ.) θαη ην ιηαλεκπφξην (2,20 δηζ.). 

 
Φοροιόγεζε κεγάιωλ επητεηρήζεωλ 

Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο νηθνλνκηθήο 
εθεκεξίδαο Puls Biznesu (επηθαιείηαη ζηνηρεία ηεο 

Bisnode), ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο ζηα θνξνινγηθά έζνδα, ην 
2012 ε αζξνηζηηθή αμία ησλ θφξσλ ησλ εθαηφ 

πξψησλ (ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε) επηρεηξήζεσλ ήηαλ 
9,18 δηζ. Ειφηπ. Τνπο πεξηζζφηεξνπο θφξνπο 

πιήξσζε ε επηρείξεζε ραιθνχ θαη αξγχξνπ KGHM 

(1,5 δηζ. Ειφηπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφξνπ 
άλζξαθα χςνπο 1,6 δηζ. Ειφηπ), αθνινπζνχκελε 

απφ ηελ επηρείξεζε πεηξειαίνπ PKN ORLEN (536 
εθ. Ειφηπ). Οη 22 απφ ηηο 100 πξψηεο επηρεηξήζεηο 

ηεο ιίζηαο αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

 
Αγορά εργαζίας 

Σχκθσλα κε κειέηε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο 
ManpowerGroup, παξά ην κε ακειεηέν πνζνζηφ 

αλεξγίαο (γχξσ ζην 12%), κία ζηηο ηξεηο πνισληθέο 

επηρεηξήζεηο δπζθνιεχεηαη ζηελ εχξεζε 
πξνζσπηθνχ κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Τν 

πξφβιεκα αλακέλεηαη λα νμπλζεί ην επφκελν έηνο, 
κε ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο λα απμάλεηαη 
ζην 40%. Γπζρεξέζηεξε είλαη ε αλαδήηεζε 

ρεηξσλάθησλ, θπξίσο ζπγθνιιεηψλ, ρεηξηζηψλ 

κεραλεκάησλ, γαδσηξηψλ, κεραληθψλ, ρεηξηζηψλ 
θιαξθ θαη ειεθηξνιφγσλ. Γπζεχξεηνη είλαη επίζεο 

νη κεραλνιφγνη, νη ρεηξηζηέο γξακκψλ παξαγσγήο, 
νη δ/ληέο πσιήζεσλ, νη νδεγνί, νη ηερληθνί 

πιεξνθνξηθήο, νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη νη project 

managers. Αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ην θαηλφκελν 
νθείιεηαη ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο ρψξαο πξηλ απφ 
αξθεηά ρξφληα. 

 



 5 

Δπελδύζεης δεκόζηωλ επητεηρήζεωλ 
Ζ Κπβέξλεζε πξνζδηφξηζε 11 επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, γηα ηελ επηδίσμε ησλ νπνίσλ επηζπκεί 

λα ζπλεξγαζηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ 
ην Υπνπξγείν Θεζαπξνθπιαθίνπ, θαζψο θαη 135 

επελδχζεηο πνπ νη ίδηεο εηαηξίεο ζα πινπνηήζνπλ 
κεκνλσκέλα θαηά πξνηεξαηφηεηα. Σχκθσλα κε 

δεκνζίεπκα ηεο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Puls Biznesu, 
ε ζπλνιηθή αμία ησλ ελ ιφγσ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ππεξβαίλεη ηα 100 δηζ. Ειφηπ. Σηα έληεθα θχξηα 

επελδπηηθά ζρέδηα ζπγθαηαιέγνληαη ε δεκηνπξγία 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο αηνκηθήο ελέξγεηαο, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, ε αλέγεξζε εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ζε Stalowa Wola, Pulawy θα Lagisza, ε 

πινπνίεζε ζρεδίνπ εμεξεχλεζεο θαη εθηίκεζεο 
θνηηαζκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο 

PKN Orlen θαη PGNiG, ε ζπκβαηηθή έξεπλα γηα 
πδξνγνλάλζξαθεο απφ ηηο Lotos θαη PGNiG, ε 

θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ πεηξνρεκηθψλ απφ ηηο Lotos 

θαη Grupa Azoty θαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο 
ππεξεζηψλ πγείαο κε θχξην άμνλα ηελ αζθαιηζηηθή 

PZU. 
 

Σραπεδηθός ηοκέας 

Σχκθσλα κε έθζεζε ηεο πνισληθήο αξρήο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επνπηείαο KNF γηα ην α΄ ηξίκελν 

η.έ., ε θαηάζηαζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 
ραξαθηεξίδεηαη σο «θαιή θαη ζηαζεξή», ελψ ζηα 

επφκελα ηξίκελα αλακέλεηαη ζηαζεξνπνίεζε ή 

ζηαδηαθή βειηίσζε απνηειεζκάησλ. Κίλδπλνη είλαη 
πηζαλφ λα πξνέιζνπλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο παξάγνληεο φπσο ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε 
ηαρχηεηα ηεο αλάθακςεο ηεο Δπξσδψλεο, ε 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο βαζηθψλ 

αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ θαη ε θαηάζηαζε ζηελ 
Οπθξαλία ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνισληθή νηθνλνκία θαη ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
λα επελδχζνπλ. Ζ δηεχξπλζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο 

ελδέρεηαη λα εκπνδηζηεί απφ ηα ρακειά επηηφθηα αιιά 

ε αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ ινγηθά ζα επλνεζεί απφ 
ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ κηζζψλ. Όζνλ αθνξά ζηε ξεπζηφηεηα, ε 
KNF ζπληζηά ζηηο ηξάπεδεο λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ 

ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη 
λα πινπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. 

 
Αληηζηαζκηζηηθά οθέιε: λοκοζεζία  

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Β. Komorowski 
πξνρψξεζε ζηελ θχξσζε λφκνπ κε ηνλ νπνίν ε 

πνισληθή λνκνζεζία πεξί αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ 

ελαξκνλίδεηαη κε ηελ επξσπατθή. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, 
ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ 

κεηαθέξεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο ζην 
Υπνπξγείν Άκπλαο. Σχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, νη ζπκθσλίεο παξνρήο αληηζηαζκηζηηθψλ 

νθειψλ δελ ζεσξνχληαη εηζφδεκα αιιά έθηαθην 
έζνδν ην νπνίν γίλεηαη απνδεθηφ γηα ιφγνπο εζληθήο 

αζθάιεηαο. Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο 

θαηαξγείηαη ην κέρξη ζήκεξα ηζρχνλ θαηψηαην φξην 
ησλ 5 εθ. Δπξψ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα 
ζπλδεζνχλ κε ζπκθσλίεο αληηζηαζκηζηηθψλ 

νθειψλ.  
 

Γάλεηο ΔΣΔπ ζε Βαρζοβία 

Ζ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ αλαθνίλσζε 
φηη ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε δαλείνπ χςνπο 1 δηζ. 

Ειφηπ ζηνλ Γήκν Βαξζνβίαο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηεζεί 

ζηελ πφιε θαηά ηα έηε 2014-2019. Σην ελ ιφγσ 

επελδπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη έξγα 
ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

πγείαο, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θνηλφρξεζησλ-

δεκφζησλ ρψξσλ. Σχκθσλα κε δειψζεηο ηεο 

Γεκάξρνπ θαο Hanna Gronkiewicz-Waltz, ηα 
επφκελα έηε ζα επελδπζνχλ πεξί ηα 25,5 δηζ. Ειφηπ, 

εθ ησλ νπνίσλ 8 δηζ. πξννξίδνληαη γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ κεηξφ ηεο 

πφιεο, 7,6 δηζ. γηα άιια έξγα ππνδνκψλ, θπξίσο 

νδνπνηίαο, 3,8 δηζ. γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 3,2 δηζ. 

γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο (ζπκπ. αγνξάο 
νρεκάησλ), θαη άιια κηθξφηεξα πνζά γηα ηε 

δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία πεξίπνπ 30 ζηαζκψλ απηνθηλήησλ πνπ 
ζα ζπλδένληαη κε ηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο 

(park&ride) ζηα πξνάζηηα θαη ζε γεηηνληθέο πφιεηο.  
 

Σατύηεηα πιερωκής οθεηιώλ επητεηρήζεωλ  

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο 
ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Bisnode, πνπ δηεμήρζε ζε 

15 επξσπατθέο ρψξεο, νη πνισληθέο επηρεηξήζεηο 
ηείλνπλ λα ηαθηνπνηνχλ ηηο νθεηιέο ηνπο κε 

θαζπζηέξεζε, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο επηρεηξήζεηο 

άιισλ ρσξψλ. Σπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έδεημε φηη, ην 
2013, νη πνισληθέο επηρεηξήζεηο ηαθηνπνίεζαλ 

«αξγά» ην 69,5% ησλ ηηκνινγίσλ πνπ αλέκελαλ 
εμφθιεζε. Οη κφλεο ρψξεο κε «ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο» ήηαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε 
Πνξηνγαιία, ελψ νη δαληθέο επηρεηξήζεηο ήζαλ νη 

ηαρχηεξεο, θαζψο ην 87% απηψλ πιεξψλεη 

εκπξφζεζκα. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 
απνδίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο άιισλ ζπλεξγαηψλ ηνπο 
πξνο ηηο ίδηεο, ελψ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα 

εμφθιεζεο.  
 

ΔΟΕ 
Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 
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Εψλεο ηεο ρψξαο θαηά ην α΄ εμάκελν η.έ., πξνηίζεληαη 
λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο χςνπο 21,5 δηζ. Ειφηπ. Ο 

αξηζκφο ησλ ρνξεγεζεηζψλ αδεηψλ ήηαλ απμεκέλνο 

θαηά 70% ζε ζρέζε κε ην 2013, ελψ ην χςνο ησλ 
επελδχζεσλ είλαη ηξηπιάζην εθείλσλ ηνπ δσδεθακήλνπ 

ηνπ 2013. Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο πξφθεηηαη 
λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 20.000 ζέζεηο 

απαζρφιεζεο. [Πεγή: Δθεκεξίδα Puls Biznesu] 
 

Υρεκαηηζηήρηο Βαρζοβίας 

Σχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηεο PwC, ζην 
Φξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο (WSE) έιαβαλ ρψξα κφιηο 

έμη αξρηθέο δεκφζηεο εγγξαθέο (IPOs) ζην β΄ ηξίκελν 
η.έ., ηξεηο ζηελ θχξηα αγνξά θαη ηξεηο ζηελ αγνξά 

NewConnect. Με ζπλνιηθή αμία IPOs 89 εθ. Δπξψ, ην 

WSE ππνιείπεηαη ησλ επηδφζεσλ άιισλ επξσπατθψλ 
ρξεκαηηζηεξίσλ. Οη αλαιπηέο ηεο PwC απνδίδνπλ ηελ 

πζηέξεζε ζηνλ αξλεηηθφ αληίηππν ηεο κεηαξξχζκηζεο 
ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ζηελ Πνισλία. 

 

3. Δλέργεηα 
 

Αποθραηηθοποίεζε PGE 
Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ Reuters, ην Γεκφζην 

πξνηίζεηαη λα πσιήζεη κέξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

θξαηηθή επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ PGE. Ο αξηζκφο ησλ 
κεηνρψλ πνπ πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ε θπβέξλεζε είλαη 

πεξίπνπ 65.000. Ζ δηαδηθαζία ζα πξνεηνηκαζηεί απφ 
ηηο Deutsche Bank, Goldman Sachs θαη Unicredit. Με 

βάζε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο PGE ηελ 1ε Ηνπιίνπ η.έ., 

ε αμία ηνπ πξνο πψιεζε πνζνζηνχ (3,47%) ηνπ 
κεηνρηθνχ κεξηδίνπ πνπ θαηέρεη ην Γεκφζην ζηελ PGE 

(ζπλνιηθά 61,9%) ππνινγίδεηαη ζηα 350 εθ. Δπξψ.   
 

Αηοκηθή ελέργεηα 

Ζ βξεηαληθή AMEC επειέγε απφ ηνλ πνισληθφ 
ελεξγεηαθφ φκηιν PGE σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζθεπήο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο αηνκηθήο 
ελέξγεηαο ζηελ Πνισλία. Ζ εηαηξεία ζπκβνχισλ θαη 

δηνίθεζεο ηερληθψλ έξγσλ AMEC επειέγε αληί ησλ 

άιισλ ππνςεθίσλ (MacDonald-AF-Consult, URS 
Polska-Tractabel θαη U.S. Exelon) αθνχ ππέβαιε 

πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 
έλαληη ακνηβήο χςνπο 1,33 δηζ. Ειφηπ. Ζ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο αλέγεξζεο ηνπ πξψηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο αηνκηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, 

δπλακηθφηεηαο 3.000 MW, ζρεδηάδεηαη λα μεθηλήζεη ην 

2020 θαη λα νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2024. Ο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηα 40-60 δηζ. 

Ειφηπ. 
 

Νέος ειεθηροπαραγωγηθός ζηαζκός 

Ζ επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ “PGE Gornictwo i 
Energetyka Konwencjonalna” ππέγξαςε ζχκβαζε 

αμίαο 3,99 δηζ. Ειφηπ κε ηηο Mitsubishi Hitachi Power 
System Europe GmbH, Budimex θαη Tecnicas 

Reunidas, γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε, δπλακηθφηεηαο 
450 MW, ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ Turow ηεο ΝΓ Πνισλίαο. 

 
4. Δπητεηρεκαηηθές εηδήζεης 

 
Ακσληηθή βηοκεταλία 

Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Gazeta 
Wyborcza, ην πνισληθφ Υπνπξγείν Άκπλαο θαηέιεμε 

ζηελ πξνεπηινγή δχν ππνςεθίσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα – αμίαο πεξίπνπ 5 δηζ. δνιαξίσλ – ελφο 
ζπζηήκαηνο αεξάκπλαο κεζαίνπ βειελεθνχο. Τα 

δχν πξνεπηιεγέληα ζπζηήκαηα είλαη ην επξσπατθφ 
Aster 30 θαη ην ακεξηθαληθφ Patriot. Τν Aster 30 

παξάγεηαη απφ θνηλνπξαμία ηεο Γαιιηθήο Thales θαη 

ηνπ νκίινπ MBDA, ελψ ην Patriot SAM απφ ηε 
Raytheon. Ο αλάδνρνο αλακέλεηαη λα επηιεγεί έσο 

ην ηέινο ηνπ η.έ.. Δπίζεο, ην Υπνπξγείν Άκπλαο 
ππέγξαςε ζπκθσλία κε πνισληθή θνηλνπξαμία γηα 

ηελ πξνκήζεηα πεξηζζνηέξσλ απφ 10.000 αηνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ κάρεο Tytan ζην δηάζηεκα 2018-2022. 
Ζ πξνκήζεηα, αμίαο αξθεηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ 

Ειφηπ, ζα αθνξά ζχγρξνλα φπια, ζπζηήκαηα 
επηθνηλσλίαο θαη ζηνιέο κάρεο. Ζ θνηλνπξαμία 

απαξηίδεηαη απφ 13 θνξείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ην 
Σηξαηησηηθφ Τερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην WAT . Τελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαιάβνπλ κφλν 
πνισληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ πξνκήζεηα εληάζζεηαη 

ζην επξχηεξν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

πνισληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ γηα ηα έηε 2013-
2022. 

 
NEMEX 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ε εηαηξεία NEMEX, κε έδξα ηε 
Βαξζνβία, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

επέλδπζε χςνπο 152 εθ. Ειφηπ ζην Polaniec ηεο 
λφηηαο Πνισλίαο, κε ηε κνξθή αλέγεξζεο 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζηνηρείσλ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζπηηηψλ. Ζ 
επέλδπζε ζα γίλεη ζηελ Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ 

Starachowice. Αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2016 θαη γηα 
πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, ην εξγνζηάζην ζα απαζρνιεί 

πάλσ απφ 1.000 εξγαδνκέλνπο. 
 

Κσθιοθορίες εθεκερίδωλ 

Σχκθσλα κε ηελ πνισληθή Press Distribution 
Monitoring Union (ZKDP), ε εθεκεξίδα Fakt ηνπ 

νκίινπ Axel Springer παξέκεηλε πξψηε ζε 
θπθινθνξία ηνλ Μάην η.έ., κε κέζεο κεληαίεο 

πσιήζεηο 314.567 θχιισλ (-6,87% ζε ζρέζε κε ηνλ 

Μάην ηνπ 2013). Έπνληαη νη εθεκεξίδεο Gazeta 
Wyborcza ηνπ νκίινπ Agora κε 191.913 θχιια (-

16,71%), Super Express κε 151.434 (-4,08%), 
Rzeczpospolita κε 57.990 (-35,37%) θαη Dziennik 

Gazeta Prawna κε 57.409 θχιια (-12,37%). 
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Lamborghini 

Μεηά ηελ Aston Martin θαη ηε Rolls-Royce, θαη ε 

Lamborghini πξνρσξά ζηελ εδξαίσζε παξνπζίαο ζηελ 
πνισληθή αγνξά πνιπηειψλ απηνθηλήησλ, κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζαινληνχ πσιήζεσλ ζηε 
Βαξζνβία. Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γ/ληνο 

Σπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο θ. Stephan Winkelmann, 
εθηηκάηαη φηη ζα πσινχληαη πεξίπνπ 20 απηνθίλεηα 

θάζε ρξφλν ζηελ Πνισλία. Σεκεηψλεηαη φηη ην λέν 

κνληέιν ηεο Lamborghini, κε ηελ νλνκαζία Huracan, 
ηνπ νπνίνπ ην ιαλζάξηζκα ζα ζπκπέζεη κε ηελ  έλαξμε 

ηεο παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Πνισλία, ζα 
δηαηίζεηαη ζηελ ηηκή ησλ 1,1 εθ. Δπξψ. 

 

SHARP 
Ζ ηαπσληθή βηνκεραλία ειεθηξνληθψλ SHARP 

πξφθεηηαη λα πνπιήζεη ζηελ ηατβαλέδηθε TPV 
Technology ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηειενξάζεσλ 

πνπ δηαζέηεη θνληά ζηελ πφιε Torun ηεο Β. Πνισλίαο. 

Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο ηαπσληθήο εθεκεξίδαο 
Nikkei, ηα πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ 

ηεο TPV ζα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κε 
ην logo ηεο SHARP. 

 

Remontowa Shipbuilding 
Τν λαππεγείν Remontowa Shipbuilding SA ζην Gdansk 

ηεο Β. Πνισλίαο αλέιαβε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
θαηαζθεπή ηξηψλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο θαλαδηθήο BC Ferries, ζην πιαίζην 

ζπκθσλίαο αμίαο 473 εθ. Ειφηπ. Τα πινία, κήθνπο 105 
κ. έθαζην, ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα γηα ηε 

κεηαθνξά (κέρξη 600) επηβαηψλ θαη (κέρξη 145) 
νρεκάησλ, ζα θηλνχληαη κε Υγξνπνηεκέλν Φπζηθφ 

Αέξην θαη ζα παξαδνζνχλ ζηα ηέιε ηνπ 2016 / ζηηο 

αξρέο ηνπ 2017. 
 

LOT 
Σχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Dziennik 

Gazeta Prawna, ζε ζρεηηθή έθζεζε ηεο εηαηξείαο 

KPMG αλαθέξεηαη φηη ε ξεπζηφηεηα ηνπ ρξεσκέλνπ 
εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα LOT βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλα 

ρακειφ επίπεδν. Σηα ηέιε ηνπ 2013 ην παζεηηθφ 
μεπεξλνχζε ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο θαηά 103 εθ. 

Δπξψ. Απηέο νη ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε 
θίλδπλν ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο LOT. 

Υπελζπκίδεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεπλά απφ 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 ηελ ππφζεζε ρνξήγεζεο 
θξαηηθήο ελίζρπζεο χςνπο € 200 εθ. ζηελ επηρείξεζε. 

Τνλ Ηνχλην η.έ. ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε φηη ζα είλαη 
ζχληνκα ζε ζέζε λα απνθαλζεί εάλ θαη θαηά πφζνλ ε 

ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε ππήξμε ζπκβαηή κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ΔΔ, ελψ ζηηο 9/7 ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο 
Αληαγσληζκνχ θ. Joaquin Almunia δήισζε φηη ε 

απφθαζε ζα είλαη κάιινλ ζεηηθή γηα ηε LOT (“I cannot 
speak ahead of the facts but the leanings are towards a 

positive decision …”).  

 
PKP Cargo 

Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γ/ληνο Σπκβνχινπ ηεο 

εηαηξείαο θ. Adam Purwin ζηνλ Τχπν (8/7), ε 
επηρείξεζε εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ PKP Cargo αλαδεηεί επελδπηηθέο 
επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ θαη ελδέρεηαη λα πξνβεί 

ζηελ έθδνζε νκνιφγσλ (ζε Δπξψ) γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ. Τν 

θνξπθαίν ζηέιερνο ηεο PKP Cargo δελ ζέιεζε λα 

απνθαιχςεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο λα απνθηήζεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κεηνρψλ επηρεηξήζεσλ ηεο 
αιινδαπήο κε ην ίδην ή παξεκθεξέο αληηθείκελν. 


