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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Εκτέλεση Προϋπολογισµού 2016 
Η αξία του ελλείµµατος του εκτελούµενου 
Προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους ανήλθε στα 
18,7 δισ. Ζλότυ στο α΄ εξάµηνο του 2016. Η αξία των 
δηµοσίων εσόδων ανήλθε στα 151,6 δισ. Ζλότυ, ήτοι 
48,3% των προϋπολογισθέντων για το σύνολο του 
έτους, ενώ η αξία των δηµοσίων δαπανών ανήλθε στα 
170,3 δισ. Ζλότυ, ήτοι 46,2% των προϋπολογισθέντων 
για το σύνολο του έτους. 
 
Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Ιούνιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 6,0% (σε σύγκριση µε τον Ιούνιο του 
2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Ιούνιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 4,6% σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Ιουνίου 2016 ήταν 
8,8% (από 9,1% τον προηγούµενο µήνα) κατά την 
πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS. Πρόκειται για 
το χαµηλότερο επίπεδο ανεργίας της τελευταίας 
25ετίας. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Πολωνικές εξαγωγές 2016 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy Kwiecinski δήλωσε 
(26/7) ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι µια αύξηση των 
πολωνικών εξαγωγών κατά 6-7% είναι εφικτή για το 
2016. Σύµφωνα µε τον ίδιο αξιωµατούχο, η 
συναλλαγµατική ισοτιµία του Ζλότυ κατά το 
τελευταίο διάστηµα (1 Ευρώ = 4,3 έως 4,5 Ζλότυ) 
είναι ευνοϊκή για τις εξαγωγές πολωνικών 
προϊόντων. 
 
Εξαγωγικές αγορές-στόχοι Υπ. Ανάπτυξης 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι επέλεξε 
πέντε υποσχόµενες εξαγωγικές αγορές-στόχους στις 
οποίες θα δοθεί προτεραιότητα στο επόµενο 
διάστηµα. Σε αυτές τις αγορές θα υλοποιηθούν 
προγράµµατα εντατικής προώθησης των πολωνικών 
οικονοµικών συµφερόντων κατά την επόµενη τριετία. 
Οι πέντε αγορές-στόχοι, όλες εκτός ΕΕ, είναι η 

Αλγερία, η Ινδία, το Ιράν, το Μεξικό και το 
Βιετνάµ. Για κάθε µία από τις προαναφερθείσες 
αγορές θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν 
διακριτά προγράµµατα µε δύο σκέλη. Στο πρώτο 
σκέλος θα ανήκουν δράσεις προώθησης που θα 
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν οι Πολωνοί 
επιχειρηµατίες και οι οποίες θα χρηµατοδοτούνται 
από πρόγραµµα του Οργανισµού 
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης PARP για την 
υποστήριξη της προβολής των εµπορικών 
σηµάτων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο του δεύτερου σκέλους θα οργανωθούν 
δράσεις προώθησης συγκεκριµένων κλάδων 
καθώς και της πολωνικής οικονοµίας συνολικά 
(π.χ. επιχειρηµατικές αποστολές, καταχωρίσεις 
στον Τύπο και ενέργειες 
πληροφόρησης/δηµοσιότητας ανά αγορά-στόχο). 
 
Νέος ∆ρόµος του Μεταξιού 
Στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του 
κινεζικού Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου στη 
Βαρσοβία και συνάντησης των µελών της 
αποστολής µε µέλη της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της πολωνικής Κάτω Βουλής (19/7), η 
επικεφαλής της Επιτροπής ΕΥ του κινεζικού 
κοινοβουλίου, Fu Ying, δήλωσε ότι οι διοικητικοί 
φραγµοί εξακολουθούν να εµποδίζουν την 
υλοποίηση του σχεδίου δηµιουργίας του Νέου 
∆ρόµου του Μεταξιού (New Silk Road). Η 
πολωνική πλευρά, δια στόµατος του αρχηγού της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης και προέδρου της 
επιτροπής ΕΥ της Κάτω Βουλής, υπογράµµισε τη 
σηµασία του σχεδίου για την Πολωνία, κάνοντας 
ειδική µνεία στην προσφάτως εγκαινιασθείσα 
σιδηροδροµική σύνδεση Chengdu- Lodz και στην 
επιθυµία της Πολωνίας να χρησιµεύσει ως 
γέφυρα µεταξύ ΕΕ και Κίνας. Από την πλευρά της, 
η κα Fu Ying επεσήµανε ότι το σχέδιο "one belt, 
one road" δεν αφορά µόνο την ανάπτυξη 
υποδοµών αλλά και την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας σε 
διαδικαστικά ζητήµατα, καθώς και την άρση 
διοικητικών εµποδίων (π.χ. στον τοµέα των 
θεωρήσεων).  
 
AIIB 
Ο Πολωνός Radoslaw Pyffel διορίστηκε στη θέση 
του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή της AIIB (Asian 
Infrastructure Investment Bank) και στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (Board of Directors) της Τράπεζας. Ο 
κ. Pyffel είναι συνιδρυτής και επικεφαλής του 
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think tank “Poland-Asia Study Centre”. Η Πολωνία 
είναι ένα από τα 37 ιδρυτικά µέλη της AIIB, που 
δηµιουργήθηκε κατόπιν κινεζικής πρωτοβουλίας και 
φιλοδοξεί να υποστηρίξει χρηµατοδοτικά την 
υλοποίηση έργων υποδοµής στην περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού. 
 
Τουριστική κίνηση 
Σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική υπηρεσία 
GUS, στο α΄ τρίµηνο τ.έ. καταγράφηκε αύξηση της 
τουριστικής κίνησης κατά 6,4% όσον αφορά τις 
µισθωµένες κλίνες και κατά 8,8% ως προς τις 
διανυκτερεύσεις. Το 80,6% των µισθωµένων κλινών 
µισθώθηκε από ντόπιους τουρίστες  και το υπόλοιπο 
19,4% από ξένους.  
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Κατάργηση Υπουργείου Θησαυροφυλακίου 
Η πολωνική κυβέρνηση ενέκρινε (26/7) την απόφαση 
κατάργησης του Υπουργείου Θησαυροφυλακίου 
µέχρι το τέλος του 2016. Από τον Ιανουάριο του 
2017, ένας νέος φορέας, πιθανότατα µια ανώνυµη 
εταιρεία ή ένας οργανισµός, θα αναλάβει τις 
αρµοδιότητες που έχει σήµερα το προαναφερθέν 
υπουργείο, δηλαδή θέµατα ιδιωτικοποιήσεων, 
εποπτείας δηµοσίων επιχειρήσεων και µεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων σε Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Αµοιβές κρατικών αξιωµατούχων 
Στις 19/7, βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος (PiS) 
κατέθεσαν στην Κάτω Βουλή πρόταση νόµου για την 
καθιέρωση της συνάρτησης των αµοιβών κορυφαίων 
κρατικών αξιωµατούχων µε την κατάσταση της 
πολωνικής οικονοµίας. Στο πεδίο εφαρµογής της 
πρότασης περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι 
Υφυπουργοί, οι Βουλευτές και οι Γερουσιαστές. 
Πιθανή εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων 
στην τρέχουσα συγκυρία θα είχε ως αποτέλεσµα την 
αύξηση των σηµερινών αµοιβών των 
προαναφερθέντων αξιωµατούχων κατά αρκετές 
χιλιάδες Ζλότυ. Σύµφωνα µε την πρόταση του PiS, 
για τον καθορισµό του ύψους των αµοιβών θα 
συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η µεγέθυνση 
του ΑΕΠ, ο δείκτης ανισοκατανοµής εισοδήµατος 
Gini, ο κατώτατος µισθός και ο µέσος µισθός. 
Σηµειώνεται ότι ο µέσος µεικτός µηνιαίος µισθός 
στον ιδιωτικό τοµέα είναι 4.252 Ζλότυ (€ 990). Στις 
20/7 και αφού η αντιπολίτευση είχε ήδη τοποθετηθεί 

αρνητικά επί της πρότασης, ανακοινώθηκε από 
την κοινοβουλευτική οµάδα του PiS ότι, κατόπιν 
διαβούλευσης στα όργανα του κόµµατος, 
αποφασίστηκε να αποσυρθεί η πρόταση, 
προκειµένου να κατατεθεί νέα, τροποποιηµένη, η 
οποία δε θα περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής 
της τους βουλευτές και τους γερουσιαστές. 
 
Εποπτεία τραπεζών 
Στο πλαίσιο της παρουσίασης (20/7) των 
πεπραγµένων της πολωνικής Κεντρικής Τράπεζας 
ΝΒΡ κατά το 2015 στην Κάτω Βουλή (Sejm), ο 
∆ιοικητής της ΝΒΡ, Adam Glapinski, τάχθηκε 
υπέρ της ανάθεσης της εποπτείας του εγχώριου 
τραπεζικού συστήµατος στην ΝΒΡ (σ.σ. αντί της 
ανεξάρτητης Αρχής Χρηµατοοικονοµικής 
Εποπτείας KNF, όπως συµβαίνει σήµερα). Κατά 
τον κ. Glapinski, η διατήρηση της σταθερότητας 
του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος τα επόµενα 
έτη προϋποθέτει την άσκηση αποτελεσµατικής 
εποπτείας στον οικείο τοµέα, κατά προτίµηση από 
την κεντρική τράπεζα, η οποία κρίνεται σκόπιµο 
να έχει αυξηµένες αρµοδιότητες, κατά το πρότυπο 
κεντρικών τραπεζών άλλων κρατών-µελών της ΕΕ 
και στο πνεύµα της Τραπεζικής Ένωσης. 
 
Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις 2007-2013 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Jerzy Kwiecinski 
γνωστοποίησε ότι, χάρις τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης, η Πολωνία κατάφερε να 
απορροφήσει επιπλέον κοινοτικούς πόρους 
ύψους 13,3 δισ. Ζλότυ (€ 3 δισ.) της 
προηγούµενης χρηµατοδοτικής περιόδου της ΕΕ 
(2007-2013). Αυτό κατέστη δυνατό χάρις το 
«πρόγραµµα επανόρθωσης» (“2007-2013 EU 
funds repair programme”) που εγκαινίασε η 
κυβέρνηση στα τέλη του 2015, όταν διαπιστώθηκε 
ότι η πολωνική απορροφητικότητα ήταν µικρότερη 
της αναµενόµενης και ότι οι χρηµατοδοτήσεις 
αυτές κινδύνευαν να χαθούν, δηλαδή να µείνουν 
αναξιοποίητες. Αναφερόµενος στις 
χρηµατοδοτήσεις της τρέχουσας δηµοσιονοµικής 
περιόδου (2014-2020), ο κ. Kwiecinski 
παραδέχθηκε ότι ο ρυθµός υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι βραδύς, 
προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αναµένεται 
επιτάχυνση κατά το γ΄ και δ΄ τρίµηνο τ.έ..  
 
Φορολογία επιχειρήσεων λιανεµπορίου 
Μετά από την Κάτω Βουλή (6/7) και η Γερουσία 
(22/7) υπερψήφισε το νοµοσχέδιο για την επιβολή 



 4

νέου φόρου στις επιχειρήσεις λιανεµπορίου, 
εξαιρουµένου του διαδικτυακού λιανεµπορίου. Ο 
νόµος, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η 
Σεπτεµβρίου, προβλέπει φορολογικό συντελεστή 
0,8% για επιχειρήσεις µε µηναίο κύκλο εργασιών 
µεταξύ 17 εκ. και 170 εκ. Ζλότυ, ενώ συντελεστής 
1,4% θα ισχύει στην περίπτωση επιχειρήσεων µε 
κύκλο εργασιών άνω των 170 εκ. Ζλότυ. 
 
Σιδηροδροµική σύνδεση Lublin-Βαρσοβίας 
Το Υπουργείο Υποδοµών & ∆ηµοσίων Έργων 
γνωστοποίησε ότι η ΕΕ θα να χρηµατοδοτήσει µε 
σχεδόν € 700 εκ. τον εκσυγχρονισµό της 
σιδηροδροµικής σύνδεσης Βαρσοβίας – Lublin 
(ανατολική Πολωνία). Ο συνολικός προϋπολογισµός 
του έργου, που θα µειώσει τον χρόνο του ταξιδιού 
150 χλµ. µεταξύ των δύο πόλεων από τις 2 ώρες και 
15 λεπτά στα 90 λεπτά, θα είναι της τάξης των € 960 
εκ.. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 
2020.  
 
Παραγωγή γάλακτος 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωργίας & Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου, ο αριθµός των γαλακτοπαραγωγικών 
αγελάδων στην Πολωνία µειώνεται αλλά η 
παραγωγή γάλακτος αυξάνεται. Στο διάστηµα 
∆εκεµβρίου 2014 - ∆εκεµβρίου 2015, ο αριθµός των 
γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων µειώθηκε κατά 
5,1%, συνεπεία της µειωµένης κερδοφορίας του 
κλάδου και της έλλειψης ζωοτροφών µετά από την 
παρατεταµένη ανοµβρία του περυσινού καλοκαιριού. 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 υπήρχαν στη χώρα 2,13 εκ. 
γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες. Παρά τη 
συγκεκριµένη µείωση, η παραγωγή γάλακτος 
αυξήθηκε το 2015 κατά 0,8%, ξεπερνώντας τα 12,7 
δισ. λίτρα. Η αυξητική τάση της παραγωγής 
γάλακτος αποδίδεται στην αύξηση της 
παραγωγικότητας των γαλακτοπαραγωγικών 
αγελάδων, η οποία είναι της τάξης του 3,7% κατ’ έτος 
τα τελευταία χρόνια (απόδοση 5.890 κιλά γάλακτος / 
έτος / αγελάδα).  
 
Αγορά βύσσινων 
Ο Υπουργός Γεωργίας, Krzysztof Jurgiel, ζήτησε 
(28/7) από την Αρχή Ανταγωνισµού & Προστασίας 
Καταναλωτή να διερευνήσει το ενδεχόµενο ύπαρξης 
πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στην 
εγχώρια αγορά βύσσινων. Συγκεκριµένα, ζητήθηκε 
να διερευνηθούν οι συνθήκες αγοράς βύσσινων από 
τους παραγωγούς, καθώς το υπουργείο έχει 
πληροφορηθεί ότι ορισµένες επιχειρήσεις / 

βιοµηχανίες µεταποίησης βύσσινου είναι πιθανό 
να καθορίζουν τις τιµές κατά τρόπο που 
στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Σύµφωνα 
µε τους παραγωγούς, οι τιµές ακολουθούν 
πτωτική πορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι 
παραγωγοί πωλούν τα προϊόντα τους σε τιµές της 
τάξης των 1 έως 1,10 Ζλότυ / κιλό, ενώ τα 
βύσσινα που προορίζονται για µεταποίηση 
πωλούνται σε ακόµη χαµηλότερη τιµή. Πέρυσι, οι 
παραγωγοί πωλούσαν τα βύσσινα που 
προορίζονται για κατάψυξη προς 1,70 Ζλότυ/κιλό 
και εκείνα για µεταποίηση προς 1,20 Ζλότυ/κιλό. 
Η Πολωνία είναι ο τρίτος µεγαλύτερος παραγωγός 
βύσσινων διεθνώς, πίσω από την Τουρκία και τη 
Ρωσία. Στο διάστηµα 2011-2015 παρήχθησαν 
179.000 τόνοι κατ’ έτος και για φέτος το 
ερευνητικό ινστιτούτο IERiGZ προβλέπει 
παραγωγή 175.000 τόνων.  
 
4. Ενέργεια 
 
Nord Stream 2 
Η πολωνική Αρχή Ανταγωνισµού UOKiK 
εξέφρασε (22/7) επιφυλάξεις αναφορικά µε τη 
σύµπραξη έξι νοµικών προσώπων για τη 
δηµιουργία εταιρείας που θα αναλάβει την 
κατασκευή και λειτουργία του αγωγού µεταφοράς 
αερίου Nord Stream 2. Η συγκατάθεση της UOKiK 
στο εγχείρηµα ζητήθηκε µε σχετική αίτηση που 
υποβλήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2015. Σύµφωνα µε 
την UOKiK, η συγκέντρωση των έξι επιχειρήσεων 
θα µπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. Σήµερα, η Gazprom κατέχει 
δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την προµήθεια 
αερίου στην Πολωνία και η προαναφερθείσα 
συγκέντρωση εκτιµάται ότι θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της 
διαπραγµατευτικής θέσης της ρωσικής 
επιχείρησης έναντι των Πολωνών αγοραστών. 
Στην ανακοίνωση της UOKiK επισηµαίνεται ότι οι 
επιφυλάξεις της Αρχής δεν προδικάζουν το τελικό 
αποτέλεσµα του ελέγχου της. Η κοινοπραξία των 
PAO Gazprom (Ρωσία), Uniper Global 
Commodities (Γερµανία), Engie (Γαλλία), OMV 
Nord Stream II20 / 25Holding AG (Ελβετία), Shell 
Exploration and Production (Ολλανδία) και 
Wintershall Nederland (Ολλανδία) πρόκειται να 
αναλάβει τον σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση, την 
κατασκευή και τη λειτουργία δύο παράλληλων 
υποθαλάσσιων αγωγών µεταφοράς αερίου από 
τις ρωσικές ακτές της Βαλτικής στο Greifswald της 
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Γερµανίας. Οι προαναφερθείσες εταιρείες µπορούν 
πλέον να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην 
Αρχή εντός ενός µηνός. 
 
Νοµοθεσία καυσίµων 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Andrzej Duda, 
κύρωσε νόµο µε τον οποίο επιδιώκεται, µεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ στα 
καύσιµα. Με το λεγόµενο νοµοθετικό «πακέτο 
καυσίµων» µεταβάλλονται διατάξεις αφορώσες τον 
ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο καυσίµων, καθώς και τα 
αποθέµατα ασφαλείας καυσίµων. Το Υπουργείο 
Οικονοµικών εκτιµά ότι, χάρις στη νέα νοµοθεσία, 
που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου, θα µπορέσει 
να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα κατά 2,5 δισ. Ζλότυ 
ετησίως. 
 
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
Η ΕΕ έθεσε νέους στόχους για τα κράτη-µέλη όσον 
αφορά τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προέρχονται από τη βιοµηχανία. 
Σύµφωνα µε τους νέους στόχους, η Πολωνία οφείλει 
µέχρι το 2030 να µειώσει τις εκποµπές της κατά 7% 
σε σχέση µε τις εκποµπές του έτους 2005. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Amber Gold 
Κατόπιν πρότασης της κοινοβουλευτικής οµάδας του 
κυβερνώντος κόµµατος PiS, η Κάτω Βουλή (Sejm) 
αποφάσισε (19/7) τη συγκρότηση εξεταστικής 
επιτροπής για την υπόθεση της απάτης της 
παρατράπεζας Amber Gold. Η παρατράπεζα Amber 
Gold, που απεδείχθη ότι λειτουργούσε ως 
«πυραµίδα», επένδυε τα χρήµατα των καταθετών της 
σε χρυσό και άλλα πολύτιµα µέταλλα. Το ζευγάρι 
που είχε την ευθύνη της διοίκησης της «τράπεζας» 
κατά το διάστηµα 2009-2012 κατηγορείται για την 
εξαπάτηση 18.000 καταθετών, οι οποίοι είχαν 
καταθέσεις αξίας 850 εκ. Ζλότυ. Σηµειώνεται ότι στην 
υπόθεση είχε εµπλακεί, χωρίς να δοθεί συνέχεια, το 
όνοµα του Michal Tusk, γιου του τότε 
Πρωθυπουργού και νυν Προέδρου του Ευρ. 
Συµβουλίου, Donald Tusk. Ο Μ. Tusk συνεργαζόταν 
µε την αεροπορική εταιρεία OLT Express, 
ιδιοκτησίας της Amber Gold. 
 
PKO Bank Polski 
Η µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα, PKO Bank Polski 
(ελεγχόµενη από το ∆ηµόσιο), γνωστοποίησε στην 
Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας KNF τη 

δηµιουργία υποκαταστήµατος στην Πράγα. Η 
λειτουργία του υποκαταστήµατος 
προγραµµατίζεται για το 2017 και στόχος του θα 
είναι η υποστήριξη των εξωστρεφών πολωνικών 
επιχειρήσεων. 
 
Raiffeisen Polbank 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Puls 
Biznesu (21/7), η διαδικασία πώλησης της 
πολωνικής τράπεζας Raiffeisen Polbank, 
ιδιοκτησίας της αυστριακής Raiffeisen, ξεκίνησε 
και επισήµως, µε την υποβολή προσφορών από 
τις PKO BP, PZU και ING Bank, ενώ υπάρχουν 
πληροφορίες ότι ενδιαφέρεται και η BNP Paribas. 
Η PKO BP, µεγαλύτερη πολωνική τράπεζα, 
ελεγχόµενη από το ∆ηµόσιο, έχει προσλάβει την 
JP Morgan ως σύµβουλο για τη συγκεκριµένη 
συναλλαγή. Η PZU, µεγαλύτερη ασφαλιστική της 
χώρας, επίσης ελεγχόµενη από το ∆ηµόσιο, 
επιδιώκει τη διεύρυνση της παρουσίας της στον 
τραπεζικό κλάδο, παρουσία που εγκαινιάστηκε µε 
την απόκτηση των τραπεζών Alior Bank, Meritum 
και BPH κατά το τελευταίο έτος. Οι κινήσεις τόσο 
της PKO BP όσο και της PZU είναι συµβατές µε 
την επιθυµία της πολωνικής κυβέρνησης να 
ενισχύσει την παρουσία των πολωνικών 
κεφαλαίων στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. 
 
KHW – PHW 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υφυπουργού 
Ενέργειας Grzegorz Tobiszowski (26/7), η 
προβληµατική (δηµόσια) επιχείρηση άνθρακα 
KHW θα δώσει τη θέση της στη διάδοχη εταιρεία 
PHW. Η τελευταία θα χρηµατοδοτηθεί από τη 
µεγαλύτερη επιχείρηση άνθρακα Weglokoks, την 
εταιρεία του κλάδου ενέργειας Enea και µια 
εταιρεία ιδιοκτησίας πολωνικού ∆ηµοσίου, τα 
στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι 
τρεις επενδυτές θα συνεισφέρουν από 700 εκ. 
Ζλότυ. Οι τελικές αποφάσεις αναµένεται να 
ληφθούν εντός του Αυγούστου. Η PHW θα 
απορροφήσει, επίσης, θυγατρικές (KHW Joint 
Services Centre και Katowicki Wegiel) και 
ανθρακωρυχεία της εταιρείας που διαδέχεται. 
 
Bank Pekao – UniCredit 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Bloomberg (27/7), 
η ιταλική τράπεζα UniCredit εξετάζει το 
ενδεχόµενο πώλησης του συνόλου της 
εναποµείνασας συµµετοχής της (40,1%) στην 
πολωνική θυγατρική της, Bank Pekao. Η εν λόγω 
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πληροφορία δηµοσιεύθηκε δύο εβδοµάδες µετά από 
την πώληση του 10% των µετοχών της Bank Pekao 
έναντι € 750 εκ., σε µια προσπάθεια της UniCredit να 
βελτιώσει την κεφαλαιακή θέση της. 
 
Allegro 
Η κινεζική Alibaba, η αµερικανική eBay και η 
επενδυτική CVC Capital Partners µε έδρα το 
Λουξεµβούργο συγκαταλέγονται µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων για την απόκτηση του µεγαλύτερου 
ιστοτόπου δηµοπρασιών της ΚΑ Ευρώπης Allegro 
(www.allegro.pl) από τη νοτιοαφρικανική Naspers. 
Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, η συµφωνία, 
αξίας 2-3 δισ. Ευρώ, αναµένεται να κλειστεί µέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους. Άλλοι πιθανοί 
ενδιαφερόµενοι για την πολωνική Allegro είναι οι 
επίσης πολωνικές Wp.pl (της Innova Capital) και 
Onet.pl (της Ringier Axel Springer). [Reuters] 
 
Polenergia 
Η πολωνική εταιρεία του κλάδου ενέργειας 
Polenergia σχεδιάζει την κατασκευή του πρώτου 
πολωνικού υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη 
Βαλτική. Ο όµιλος επιθυµεί να εγκαταστήσει 120 
στροβίλους, συνολικής δυναµικότητας 1200 MW, 
περίπου 23 χλµ. βορείως της παράκτιας πόλης Łeba. 
Οι τοπικές αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι η 
επένδυση θα πρέπει να πληροί συγκεκριµένες 
προδιαγραφές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της. Η Polenergia διαθέτει ήδη επτά 
(χερσαία) αιολικά πάρκα. 
 


