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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Η πολωνική οικονοµία το 2016 
Σύµφωνα µε συνοπτικό απολογισµό των κυριότερων 
εξελίξεων στην πολωνική οικονοµία κατά το 2016 
από τη συµβουλευτική εταιρεία Gerda Broker, η 
οικονοµική µεγέθυνση ήταν ασθενέστερη σε 
σύγκριση µε το 2015, τα έσοδα των εταιρειών που 
δεν ανήκουν στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο ήταν 
αυξηµένα, το ποσοστό ανεργίας το χαµηλότερο της 
τελευταίας 25ετίας και η σχέση ∆ολαρίου-Ζλότυ η 
χειρότερη των τελευταίων 14 ετών. Το ΑΕΠ 
µεγεθύνθηκε κατά 2,5% το γ΄ τρίµηνο του 2016, 
έναντι 3,7% το αντίστοιχο διάστηµα του 2015. Η 
προσωρινή επιβράδυνση αποδίδεται εν µέρει στην 
κάµψη των επενδύσεων και της απορρόφησης 
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. Η αξία των 
πωλήσεων των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον 
χρηµατοοικονοµικό τοµέα ανήλθε στα 1,9 τρισ. Ζλότυ 
στο εννεάµηνο του 2016 και ήταν κατά 54 δισ. 
υψηλότερη από το εννεάµηνο του προηγούµενου 
έτους. Το 52% των προαναφερθέντων εσόδων 
αντιστοιχούσε στις δραστηριότητες του κλάδου της 
βιοµηχανίας. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,2% τον 
Νοέµβριο του 2016 (έναντι 9,6% τον περυσινό 
Νοέµβριο), που µεταφράζεται σε 1,31 εκ. 
εγγεγραµµένους ανέργους. Ο µέσος ακαθάριστος 
µισθός του γ΄ τριµήνου ήταν της τάξης των 4.055 
Ζλότυ (+4,1%). Το βασικό επιτόκιο δανεισµού της 
Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ) ήταν 1,5% τον ∆εκέµβριο 
του 2016 και παραµένει αµετάβλητο από τον 
Φεβρουάριο του 2015. Η ισοτιµία ∆ολαρίου/Ζλότυ 
ήταν USD 1 / PLN 4,21 στις 27/12, ενώ η αξία του 
Ζλότυ έναντι του ∆ολαρίου έχει υποχωρήσει κατά 
7% από τις αρχές του χρόνου. Ο δείκτης WIG20, 
στον οποίο περιλαµβάνονται οι µετοχές των 
µεγαλύτερων εισηγµένων του Χρηµατιστηρίου 
Βαρσοβίας (WSE) κατέγραψε αύξηση 4,2% µεταξύ 
1/1 και 27/12 του τρέχοντος έτους ενώ και ο γενικός 
δείκτης WIG κινήθηκε ανοδικά (+10,5%). Ο ∆είκτης 
Τιµών Καταναλωτή παρέµεινε αµετάβλητος τον 
Νοέµβριο τ.έ., τερµατίζοντας έτσι µια περίοδο 
αποπληθωρισµού που διήρκεσε 28 µήνες. Τέλος, 
όσον αφορά τον κλάδο των κατασκευών, στους 
πρώτους έντεκα µήνες του 2016 ολοκληρώθηκαν 
143.300 κατοικίες (καλύτερη επίδοση από το 2009). 
 
Πληθωρισµός 
Τον Νοέµβριο του 2016, οι τιµές των καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών (CPI - ∆ΤΚ) παρέµειναν 

αµετάβλητες σύµφωνα την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ) και αυξήθηκαν κατά 
0,2% σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
Ανεργία 
Tο ποσοστό ανεργίας του µηνός Νοεµβρίου τ.έ. 
ήταν 8,2% κατά την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Νοέµβριο του 2016, η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,3% (σε σύγκριση µε τον 
Νοέµβριο του 2015) σύµφωνα µε την GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Νοέµβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 6,6% (σε σχέση µε τον Νοέµβριο 
του 2015) σύµφωνα µε την GUS. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Ευέλικτη Πιστωτική Γραµµή ∆ΝΤ 
Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι η 
Πολωνία υπέβαλε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο αίτηµα για νέα διετή Ευέλικτη Πιστωτική 
Γραµµή (Flexible Credit Line - FCL) αξίας € 8,3 
δισ.. Πρόκειται για αξία κατά 50% µικρότερη της 
υφιστάµενης FCL, που θα πάψει να ισχύει στα 
µέσα Ιανουαρίου. Η πολωνική κυβέρνηση 
αξιοποιεί το εργαλείο των ευέλικτων πιστωτικών 
γραµµών του ∆ΝΤ από το 2009, ως µέσο 
θωράκισης έναντι πιθανών εξωγενών κραδασµών 
και απειλών. Στην ίδια ανακοίνωση του 
πολωνικού Υπουργείου Οικονοµικών 
υπογραµµίζεται ο προληπτικός χαρακτήρας της 
FCL, οι πόροι της οποίας «ούτε έχουν 
χρησιµοποιηθεί ούτε υπάρχει σχεδιασµός να 
χρησιµοποιηθούν». 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Προϋπολογισµός 2017 
Σε συνέντευξή του στην Gazeta Polska (28/12), ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δήλωσε ότι πρόκειται 
να αποφασίσει το αµέσως επόµενο διάστηµα – 
και αφού λάβει υπ’ όψιν σχετική έκθεση του 
Προέδρου της Κάτω Βουλής (Sejm) – εάν θα 
κυρώσει τον ψηφισθέντα Προϋπολογισµό της 
Κυβέρνησης για το 2017. Ο Προϋπολογισµός 
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ψηφίστηκε στις 16/12 στη διάρκεια µιας θυελλώδους 
συνεδρίασης της Sejm. Λόγω της έντασης που 
επικρατούσε στην αίθουσα της Ολοµέλειας, η 
ψηφοφορία έλαβε χώρα σε βοηθητική αίθουσα του 
κοινοβουλίου, µε τη συµµετοχή των βουλευτών της 
συµπολίτευσης (PiS) και ελάχιστων βουλευτών των 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης. Από εκείνη την ηµέρα, 
βουλευτές κοµµάτων της αντιπολίτευσης, που 
αµφισβητεί τη νοµιµότητα (απαρτία και αίθουσα) της 
ψηφοφορίας, έχουν καταλάβει την αίθουσα της 
Ολοµέλειας και αρνούνται να αποχωρήσουν εάν η 
κυβέρνηση και το κόµµα της πλειοψηφίας (PiS) δεν 
δροµολογήσουν την επανάληψη της διαδικασίας. 
Κατά το κυβερνών κόµµα, η ψηφοφορία ήταν 
απολύτως νόµιµη. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Α. 
Duda (προερχόµενος από τις τάξεις του PiS), έχει 
προσφερθεί να µεσολαβήσει για την εξεύρεση κοινά 
αποδεκτής λύσης από τους εκπροσώπους των 
κοµµάτων PiS, PO (αξιωµ. αντιπολίτευση) και 
Nowoczesna (αντιπολ.). Όσον αφορά τα κυριότερα 
µεγέθη του ψηφισθέντος προϋπολογισµού, 
υιοθετούνται προβλέψεις για µεγέθυνση του ΑΕΠ 
κατά 3,6%, πληθωρισµό 1,3% και δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα αξίας 59 δισ. Ζλότυ (2,9% του ΑΕΠ). 
 
Ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Andrzej Duda, 
προχώρησε (19/12) στη δηµοσίευση του νόµου µε 
τον οποίο µειώνονται τα ηλικιακά όρια 
συνταξιοδότησης από τα 67 στα 65 στην περίπτωση 
των ανδρών και από τα 67 στα 60 στην περίπτωση 
των γυναικών. Έτσι υλοποιείται µια βασική 
προεκλογική δέσµευση του Προέδρου, µε την οποία 
ήταν σύµφωνο το κυβερνών κόµµα PiS. Το 
νοµοσχέδιο ψηφίστηκε από Κάτω Βουλή και 
Γερουσία τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο τ.έ. 
αντιστοίχως. Ο νέος νόµος θα τεθεί σε ισχύ την 
01.10.2017. Σηµειώνεται ότι η ισχύουσα ηλικία 
συνταξιοδότησης (67) αποτελούσε προϊόν 
νοµοθετικής πρωτοβουλίας της προηγούµενης 
κυβέρνησης (PO-PSL), που είχε δροµολογήσει τη 
σταδιακή αύξηση των ορίων στα 67 και για τα δύο 
φύλα· µέχρι το 2020 για τους άνδρες και µέχρι το 
2040 για τις γυναίκες. 
 
Νοµοθεσία τυχερών παιγνίων 
Στις 15/12, το σώµα της Κάτω Βουλής (Sejm) 
ενέκρινε τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 
περί τυχερών παιχνιδιών. Για να τεθούν σε ισχύ οι 
διατάξεις την 01.07.2017, όπως επιθυµεί η 

κυβέρνηση, ο νόµος πρέπει να εγκριθεί και από 
τη Γερουσία. Σηµειώνεται ότι το κυβερνών κόµµα, 
PiS, διατηρεί την πλειοψηφία και στα δύο σώµατα 
του πολωνικού Κοινοβουλίου. Με τη νέα 
νοµοθεσία θεσπίζεται κρατικό µονοπώλιο όσον 
αφορά τα παιγνιοµηχανήµατα (µεταξύ άλλων, θα 
επιτρέπεται η εγκατάστασή τους και εκτός καζίνο 
αλλά µόνο από το κράτος), δηµιουργείται 
δυνατότητα αποκλεισµού ιστοτόπων και γίνονται 
πιο δύσκολες ορισµένες πληρωµές που αφορούν 
παράνοµα στοιχήµατα, µε στόχο την 
καταπολέµηση του παράνοµου τζόγου και την 
προστασία των παικτών. Με άλλες διατάξεις του 
ίδιου νοµοθετήµατος απελευθερώνονται 
ορισµένες πτυχές της αγοράς (π.χ. θα 
επιτρέπονται στο εξής τα διαδικτυακά παιχνίδια 
πόκερ). Το ∆ηµόσιο προσδοκά ετήσια αύξηση 
των εσόδων του κατά 1,5 δισ. Ζλότυ από την 
εφαρµογή των νέων διατάξεων.  
 
Πρόγραµµα ενίσχυσης τουριστικού κλάδου 
στην Αν. Πολωνία 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε να 
επενδύσει 200 εκ. Ζλότυ στη στήριξη του τοµέα 
του τουρισµού στην ανατολική Πολωνία, 
επιδιώκοντας τη διευκόλυνση της επέκτασης των 
δραστηριοτήτων των µικρότερων επιχειρήσεων 
του κλάδου. Τα χρήµατα θα προέλθουν από 
αδιάθετες ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις της 
περιόδου 2007-2013 και θα εκταµιευτούν εντός 
της επόµενης δεκαετίας, αρχικά µε τη µορφή 
χαµηλότοκων δανείων προς επιχειρήσεις των 
πέντε ανατολικών περιφερειών της χώρας. Η 
υλοποίηση του προγράµµατος θα ξεκινήσει το γ΄ 
τρίµηνο του 2017 και κάθε επιλέξιµο project θα 
είναι δυνατό να λάβει χρηµατοδότηση (δάνειο) 
500.000 Ζλότυ κατ’ ανώτατο όριο. Επιλέξιµα 
θεωρούνται έργα και δράσεις των πεδίων των 
παραδοσιακών τεχνών, τοπικών παραδόσεων, 
τουριστικών καταλυµάτων, υποδοµών τουρισµού 
υγείας και πώλησης τοπικών προϊόντων. 
 
∆ηµιουργία «Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων 
Λογαριασµών» 
Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει καταρτίσει 
νοµοσχέδιο µε το οποίο δηµιουργείται µια 
Κεντρική Βάση ∆εδοµένων Λογαριασµών, µε 
στόχο τη διευκόλυνση του εντοπισµού 
περιουσιακών στοιχείων νοµικών και φυσικών 
προσώπων από τις πολωνικές αρχές. Σύµφωνα 
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µε την Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας, 
υπάρχουν 674 νόµιµες χρηµατοπιστωτικές οντότητες, 
στις οποίες συγκαταλέγονται 37 εµπορικές τράπεζες, 
µια κρατική τράπεζα, 560 συνεταιριστικές τράπεζες, 
27 υποκαταστήµατα τραπεζών και 49 συνεταιριστικά 
ταµιευτήρια. Επιπλέον, υπάρχουν 50 
χρηµατιστηριακές, 15 υποκαταστήµατα ξένων 
επενδυτικών εταιρειών, 27 ασφαλιστικές (ζωής), 8 
ιδιωτικά και εθελοντικά συνταξιοδοτικά ταµεία, 28 
αµοιβαία κεφάλαια και 1.468 νοµικά πρόσωπα που 
παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών. Σήµερα, οι 
πολωνικές αρχές χρειάζεται να επικοινωνήσουν µε 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και οργανισµών κάθε 
φορά που επιθυµούν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά 
µε την περιουσιακή κατάσταση ενός 
φορολογουµένου, διαδικασία που αναµένεται να 
απλοποιηθεί µε τη δηµιουργία του νέου µητρώου. 
 
Αύξηση κατώτατων συντάξεων 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Andrzej Duda 
δηµοσίευσε ψηφισθέντα νόµο µε τον οποίο 
αυξάνονται στα 1.000 Ζλότυ/µήνα οι κατώτατες 
συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, από 01.03.2017. 
Με την αύξηση, η κατώτατη σύνταξη θα αντιστοιχεί 
πλέον στο 50% του κατώτατου µηνιαίου µισθού. Από 
τη ρύθµιση θα επωφεληθούν 1,43 εκ. συνταξιούχοι. 
 
Κατάργηση Υπουργείου Θησαυροφυλακίου 
Από 01.01.2017 δεν υφίσταται Υπουργείο 
Θησαυροφυλακίου, σε συνέχεια σχετικής απόφασης 
και ανακοίνωσης της Πρωθυπουργού Beata Szydlo 
προ µηνών. Το καταργηθέν υπουργείο ασκούσε την 
αρµοδιότητα της εποπτείας των επιχειρήσεων που 
ελέγχονται από το ∆ηµόσιο. Πλέον, η συγκεκριµένη 
αρµοδιότητα θα ασκείται από τον Πρωθυπουργό, 
επικουρούµενο από εννιαµελές συµβούλιο, τα µέλη 
του οποίου θα διορίζονται µε κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονοµίας και του 
Υπουργού Ενέργειας. Το συµβούλιο θα αξιολογεί 
τους υποψηφίους για την ανάληψη διοικητικών 
καθηκόντων στις δηµόσιες επιχειρήσεις. Από την 
κατάργηση του υπουργείου αναµένεται να µειωθεί η 
γραφειοκρατία και να προκύψει δηµοσιονοµικό 
όφελος της τάξης των 100 εκ. Ζλότυ κατ’ έτος. 
 
4. Ενέργεια 
 
Προσφυγή πολ. κυβέρνησης σε ∆ικαστήριο ΕΕ 
Το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε 
(19/12) ότι η Κυβέρνηση άσκησε προσφυγή στο 

∆ικαστήριο της ΕΕ κατά της απόφασης (της 
28/10) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία 
εξαιρέθηκε ο γερµανικός αγωγός αερίου Opal από 
τους κανόνες του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου. Η 
πολωνική πλευρά, που ζητά την αναστολή της 
εφαρµογής της απόφασης, εκτιµά ότι η τελευταία 
θα έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των 
προνοµίων της ρωσικής Gazprom, αφού 
επιτρέπει σε αυτή να λειτουργήσει ως µονοπώλιο 
στην ΚΑ Ευρώπη, απειλώντας την ενεργειακή 
ασφάλεια των χωρών της περιοχής. Η πρόσβαση 
της Gazprom στη δυναµικότητα του Opal 
πρόκειται να αυξηθεί από το 50% στο 80%, ενώ 
προηγουµένως η διατήρηση στο 50% 
προβλεπόταν να ισχύσει έως το 2032. Ο αγωγός 
Opal τροφοδοτείται από τον γερµανορωσικό 
αγωγό NordStream 1 και µεταφέρει αέριο προς 
τον γερµανικό νότο. Όµοια προσφυγή µε εκείνη 
της πολωνικής κυβέρνησης άσκησε στις αρχές 
∆εκεµβρίου η πολωνική εταιρεία φυσικού αερίου 
PGNiG, ενώ και η (κρατική ουκρανική) Naftohaz 
έχει διαµαρτυρηθεί εντόνως. Στις 27/12, ο ∆/νων 
Σύµβουλος της PGNiG γνωστοποίησε ότι το 
Γενικό ∆ικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε την 
αναστολή της εφαρµογής της απόφασης της 
Επιτροπής µέχρι να εκδικαστεί η 
προαναφερθείσα προσφυγή της εταιρείας. Πέραν 
αυτών, διοικητικά στελέχη της PGNiG δήλωσαν 
ότι υπάρχουν ανεπίσηµες αναφορές ότι η 
Gazprom εκµεταλλεύεται ήδη τη δυνατότητα 
µεταφοράς µεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου µέσω 
του αγωγού και ζήτησαν να ερευνηθεί η υπόθεση 
από τις αρµόδιες αρχές. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Σχέδιο Juncker: Χρηµατοδοτήσεις ΕΙΒ για 
έργα Przewozy Regionalne και Tauron 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Juncker, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) θα χρηµατοδοτήσει 
µε 1 δισ. Ζλότυ έργα της εταιρείας σιδηροδρόµων 
Przewozy Regionalne και της εταιρείας ηλεκτρικής 
ενέργειας Tauron Polska Energia, συµφερόντων 
πολωνικού ∆ηµοσίου. Οι δύο επιχειρήσεις 
υπέγραψαν σχετικές συµφωνίες µε την ΕΙΒ, για τη 
χρηµατοδότηση σχεδίων τους µέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(EFSI). Η Tauron θα υλοποιήσει επένδυση αξίας 
1,7 δισ. Ζλότυ σε νέες υποδοµές που θα 
επιτρέψουν τη σύνδεση νέων αγοραστών µε το 
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δίκτυο διανοµής της. Η Przewozy Regionalne θα 
δαπανήσει 400 εκ. Ζλότυ για τον εκσυγχρονισµό του 
υλικού της. Υπό αξιολόγηση (από την ΕΙΒ) 
βρίσκονται αυτή την περίοδο 14 ακόµη κυβερνητικά 
προγράµµατα, αξίας 33 δισ.. Το πολωνικό 
Υπουργείο Ανάπτυξης υπέβαλε τον Ιούνιο τ.έ. 
κατάλογο 35 σχεδίων (αξίας 72 δισ.) για τα οποία 
ζητείται χρηµατοδότηση µέσω Σχεδίου Juncker. 
 
∆άνειο ΕΙΒ σε PKP PLK 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) ενέκρινε 
τη χορήγηση δανείου € 175 εκ. στην εταιρεία 
σιδηροδρόµων PKP PLK, για τον εκσυγχρονισµό 
γραµµής µήκους 100 χιλιοµέτρων στη νότια 
Πολωνία. Τα συγκεκριµένα 100 χιλιόµετρα ανήκουν 
στον άξονα Rail Baltica (Βερολίνο – Βαρσοβία – 
Κάουνας – Ρίγα – Ταλίν - Ελσίνκι), έργο 
υλοποιούµενο στο πλαίσιο της Connecting Europe 
Facility 2014-2020 της ΕΕ. Η συνολική αξία της 
επένδυσης ανέρχεται στα 2,7 δισ. Ζλότυ (€ 620 εκ.). 
 
Raiffeisen Polbank  
Η διοίκηση της Raiffeisen Bank International (RBI) 
γνωστοποίησε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες 
πώλησης µέρους της πολωνικής θυγατρικής της, 
Raiffeisen Polbank. Μέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου η 
RBI βρισκόταν σε αποκλειστικές συνοµιλίες µε την 
πολωνική Alior Bank (συµφερόντων ∆ηµοσίου) για 
την πώληση της Raiffeisen Polbank αλλά η Alior 
αποσύρθηκε από τις συζητήσεις. Η RBI έχει 
δεσµευτεί έναντι της πολωνικής Αρχής 

Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας (KNF) είτε να πωλήσει 
την Raiffeisen Polbank σε µια από τις εισηγµένες 
τράπεζες του Χρηµατιστηρίου Βαρσοβίας, είτε να 
εισαγάγει τις µετοχές της (τουλάχιστον 15%) προς 
διαπραγµάτευση στο ίδιο χρηµατιστήριο µέχρι τον 
Ιούνιο του 2017. Μετά από την τελευταία συνεδρίαση 
του υπουργικού συµβουλίου, η Πρωθυπουργός B. 
Szydlo δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
επιδιώκει την ενίσχυση της συµµετοχής πολωνικών 
κεφαλαίων στην ιδιοκτησία των εγχώριων τραπεζών. 
Σε αυτό το σκεπτικό εντάσσεται, άλλωστε, η 
πρόσφατη απόκτηση του ελέγχου της Bank Pekao, 
πολωνικής θυγατρικής της ιταλικής UniCredit, από 
την κρατική ασφαλιστική PZU και το Πολωνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο. 
 
Αµυντικές προµήθειες: πύραυλοι JASSM-ER 
Το πολωνικό Υπουργείο Άµυνας γνωστοποίησε 
(24/12) την απόφασή του να προµηθευτεί 

πυραύλους αέρος-εδάφους τύπου JASSM-ER 
(Joint Air-to-Surface Standoff Missiles - Extended 
Range) αξίας 940 εκ. Ζλότυ (€ 200 εκ.) από την 
αµερικανική Lockheed Martin. Ο Οργανισµός 
Συνεργασίας στον τοµέα της Ασφάλειας (Security 
Cooperation Agency) του Υπουργείου Άµυνας των 
ΗΠΑ έχει εγκρίνει τη διάθεση στην Πολωνία 70 
πυραύλων, οκτώ εκπαιδευτικών πυραύλων και 
ενός προσοµοιωτή. Κατά το πολωνικό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο ΡΑΡ, η Πολωνία 
σχεδιάζει να αγοράσει 40 πυραύλους, µε τους 
οποίους θα οπλιστούν τα αεροσκάφη τύπου F-16  
της πολεµικής της αεροπορίας. 
 
Επενδύσεις Valeo σε ΕΟΖ Κρακοβίας 
Η διοίκηση της Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης 
Κρακοβίας γνωστοποίησε ότι εξέδωσε άδειες για 
την υλοποίηση δύο επενδύσεων αξίας 420 εκ. 
Ζλότυ της γαλλικής επιχείρησης παραγωγής 
εξαρτηµάτων αυτοκινήτων Valeo. Οι επενδύσεις, 
που θα υλοποιηθούν τα επόµενα έτη, αφορούν 
την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των δύο 
εργοστασίων της Valeo στις τοποθεσίες Skawina 
και Chrzanow, αµφότερες ανήκουσες στην ΕΟΖ 
Κρακοβίας. Η γαλλική εταιρεία διατηρεί παρουσία 
στην περιοχή από το 2013, απασχολώντας 
περισσότερους από 2.500 εργαζόµενους. Στο 
Chrzanow η αξία της επένδυσης θα ανέλθει στα 
101,7 εκ. Ζλότυ και θα επικεντρωθεί στην 
επέκταση του υφιστάµενου εργοστασίου, την 
κατασκευή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και 
την απόκτηση µηχανολογικού και άλλου 
εξοπλισµού για την παραγωγή λαµπτήρων και 
προβολέων αυτοκινήτων. Στο εργοστάσιο της 
Skawina θα ενισχυθεί το τµήµα Έρευνας & 
Ανάπτυξης και θα προστεθούν νέα µηχανήµατα 
αξίας 323 εκ. Ζλότυ µε στόχο την επέκταση των 
γραµµών παραγωγής συστηµάτων ψύξης και 
υαλοκαθαριστήρων. 
 
Eurocash - PDA 
Η Eurocash SA, ένας από τους µεγαλύτερους 
διανοµείς προϊόντων FMCG στην Πολωνία, 
προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας διανοµής 
οινοπνευµατωδών ποτών Polska Dystrybucja 
Alkoholi (PDA). Η εξαγορά έλαβε την έγκριση της 
Αρχής Ανταγωνισµού (UOKiK), υπό την 
προϋπόθεση της εξαίρεσης από τη συναλλαγή της 
αποθήκης χονδρεµπορίου της PDA στο 
Pabianice. 


