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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στο 7,0% τον 
Οκτώβριο τ.έ. από 7,1% τον Σεπτέµβριο τ.έ. κατά την 
Eurostat και στο 9,6% από 9,7% κατά την GUS.  
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 2/12 τ.έ., το πολωνικό Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP) άφησε αµετάβλητα τα 
επιτόκια δανεισµού. Έτσι, το επιτόκιο αναφοράς της 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) εξακολουθεί να 
διαµορφώνεται στο 1,50%, το επιτόκιο lombard στο 
2,50%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 0,50% και το 
προεξοφλητικό επιτόκιο στο 1,75%. Το RPP 
προχώρησε τελευταία φορά σε µείωση των επιτοκίων, 
κατά 50 µονάδες βάσης, τον Μάρτιο τ.έ..  
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Οκτώβριο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 5,6% σύµφωνα µε την Eurostat και κατά 0,8% 
σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS, 
σε σύγκριση µε τον περυσινό Οκτώβριο. Οι 
υπολογισµοί της Eurostat λαµβάνουν υπ’ όψιν και τις 
µικρότερες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν 
λιγότερα από δέκα άτοµα, δε λαµβάνουν υπ’ όψιν, 
όµως, τις πωλήσεις αυτοκινήτων.  
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
Εµπορικό ισοζύγιο 
Το εµπορικό ισοζύγιο του διαστήµατος Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου τ.έ. ήταν πλεονασµατικό. Η αξία του 
πλεονάσµατος ανήλθε στα € 2,87 δισ., καθώς η αξία 
των µεν εξαγωγών ανήλθε στα 148,05 δισ. (+7%), των 
δε εισαγωγών στα 145,18 δισ. (+3,5%). [GUS] 
 
Η Πολωνία ως επενδυτικός προορισµός 
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα των PAIiIZ, Grant 
Thornton και HSBC, η εικόνα της Πολωνίας ως 
επενδυτικού προορισµού βελτιώνεται σταθερά τα 
τελευταία έτη, αλλά µε βαθµολογία 3,7 το 2015 
εξακολουθεί να έχει σαφή περιθώρια περαιτέρω 
βελτίωσης. Το 6% των επενδυτών βαθµολογεί την 
Πολωνία ως επενδυτικό προορισµό µε τον βαθµό 
«πολύ καλός», το 59% µε τον βαθµό «καλός», το 33% 
µε τον βαθµό «µέτριος» και το 2% µε τον βαθµό 
«κακός». Θετικά έως πολύ θετικά αξιολογούνται 
παράµετροι όπως η οικονοµική σταθερότητα, το 
µέγεθος της εγχώριας αγοράς, η εύκολη πρόσβαση σε 

πρώτες ύλες και εξαρτήµατα και η πολιτική 
σταθερότητα. Λιγότερο θετικά αξιολογούνται 
στοιχεία όπως το φορολογικό σύστηµα και το 
νοµικό σύστηµα.  
 
Εξαγωγές µήλων 
Η Πολωνία υποχώρησε στην τρίτη (από την πρώτη) 
θέση της διεθνούς κατάταξης των χωρών που 
εξάγουν µήλα. Είχε αναρριχηθεί στην πρώτη θέση 
το 2012 και παρέµεινε σε αυτή τα δύο επόµενα έτη. 
Φέτος, την ξεπέρασαν οι ΗΠΑ και η Ιταλία, καθώς 
κατά την περίοδο καλλιέργειας και συγκοµιδής 
2014/2015 οι πολωνικές εξαγωγές υποχώρησαν 
κατά 18%, κυρίως λόγω της ρωσικής απαγόρευσης 
εισαγωγής φρούτων από την ΕΕ που επιβλήθηκε 
τον Αύγουστο του 2014. Οι πολωνικές εξαγωγές σε 
χώρες εκτός ΚΑΚ και ΕΕ αυξάνονται αλλά εκτιµάται 
ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να καλύψουν 
το έδαφος που χάθηκε λόγω του ρωσικού 
εµπάργκο. [Rzeczpospolita, IERiGŻ] 
 
Μεταναστευτικά εµβάσµατα 
Η αξία των εµβασµάτων που έστειλαν οι Πολωνοί 
µετανάστες στην πατρίδα τους το 2014 ανήλθε στα 
€ 2,8 δισ.. Πρόκειται για τη δεύτερη µεγαλύτερη 
αξία στην ΕΕ, µετά από εκείνη της Πορτογαλίας 
(4,8 δισ.). [Eurostat] 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Επιτρεπόµενες δηµόσιες δαπάνες 
Στις 10/12, η Κάτω Βουλή (Sejm) ενέκρινε, µόνο µε 
τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας (PiS), 
πρόταση για την αλλαγή της νοµοθεσίας που ορίζει 
τον µαθηµατικό τύπο υπολογισµού του ανώτατου 
επιτρεπόµενου ύψους των ετήσιων δηµοσίων 
δαπανών. Με την τροποποίηση, που χρειάζεται να 
λάβει και την έγκριση της Γερουσίας, οι δαπάνες 
θα συναρτώνται µε τον στόχο της πολωνικής 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) όσον αφορά τον 
πληθωρισµό, αντί για τον προβλεπόµενο ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (CPI / ∆ΤΚ). Ο τρέχων στόχος 
της NBP είναι 2,5% και είναι σαφώς µεγαλύτερος 
του ∆ΤΚ, στον οποίο παρατηρείται 
αποπληθωρισµός (<0%). Πρακτικά, κατά τον 
Υφυπουργό Οικονοµικών L. Skiba, η αλλαγή θα 
έχει ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα αύξησης του 
σκέλους των δαπανών του Προϋπολογισµού του 
2016 κατά 5,7 δισ. Ζλότυ (1,32 δισ. Ευρώ). 
Επίσης, µε την τροποποίηση δίνεται πλέον η 
δυνατότητα αύξησης του ορίου των επιτρεπόµενων 
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δαπανών στην περίπτωση της προβλεπόµενης 
είσπραξης σηµαντικών εσόδων µέσω εφάπαξ 
εισφορών και γενικότερα µέσω της επιβολής µέτρων 
προσωρινού χαρακτήρα (µε την ελπίδα ότι αυτά θα 
είναι συµβατά µε το πλαίσιο της ΕΕ). Κατά το PiS, η 
τροποποίηση θα συµβάλει στη βελτίωση του 
δηµοσιονοµικού σχεδιασµού. Κατά την άποψη 
αρκετών αναλυτών, η τροποποίηση προωθείται σε µια 
προσπάθεια του PiS να διευκολυνθεί στην 
εκπλήρωση των προεκλογικών του υποσχέσεων και 
θα µπορούσε να δηµιουργήσει κακό προηγούµενο σε 
επίπεδο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Επίσης, 
εκτιµάται ότι µια τέτοια δηµοσιονοµική πολιτική δεν θα 
αντιµετωπιστεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και από τις διεθνείς αγορές. Η µόνη περίπτωση να µη 
λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά η συγκεκριµένη 
µεταβολή είναι να εξευρεθούν επαρκή νέα έσοδα, 
πράγµα το οποίο επιδιώκει η κυβερνητική πλειοψηφία 
µέσω της επιβολής νέων φόρων στους εγχώριους 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς (τράπεζες, 
ασφαλιστικές κλπ.) και στις µεγάλες επιχειρήσεις 
λιανεµπορίου. Η κυβερνητική πρωτοβουλία επικρίθηκε 
από την αξιωµατική αντιπολίτευση (ΡΟ), η οποία 
καθιέρωσε τον ισχύοντα τύπο υπολογισµού του 
ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου δηµοσίων δαπανών. 
 
Φορολογία χρηµατοοικονοµικών οργανισµών 
Το κόµµα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας PiS 
κατέθεσε (3/12) στην Κάτω Βουλή (Sejm) νοµοσχέδιο 
µε το οποίο καθιερώνονται φορολογικοί συντελεστές 
0,0325% επί του ενεργητικού των τραπεζών σε 
µηνιαία βάση (0,39% σε ετήσια) και 0,05% επί του 
ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών. Εφόσον 
ψηφιστεί, ο νόµος θα τεθεί σε ισχύ την 01.02.2016. Η 
φορολογία, που προωθείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των προεκλογικών δεσµεύσεων του PiS, 
προσδοκάται ότι θα φέρει δηµόσια έσοδα της τάξης 
των 4 δισ. Ζλότυ τον πρώτο χρόνο εφαρµογής και 5-6 
δισ. Ζλότυ σε κάθε επόµενο έτος. Θα επιβληθεί στο 
σύνολο των εγχώριων τραπεζών (πολωνικής και 
αλλοδαπής ιδιοκτησίας), συνεταιριστικών τραπεζών 
(SKOK) και ασφαλιστικών εταιρειών, µε µόνη 
εξαίρεση την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα BGK. 
 
Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων 
Το πλήθος των επιχειρήσεων που απασχολούν 
τουλάχιστον 10 εργαζόµενους αυξάνει τα τελευταία 
έτη. Το 2014 υπήρχαν 79.821 τέτοιες επιχειρήσεις, 
ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 
άτοµα αποτελούσαν το 77,7% του συνόλου. Οι 
επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους (50-249 εργαζόµενοι) 

αποτελούσαν το 18,2% και οι µεγάλες 
επιχειρήσεις (>250 εργαζόµενοι) το 4,1% του 
συνόλου. Στο χρονικό διάστηµα 2009-2014, ο 
αριθµός των µικρών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 
20,1%, των µεσαίων κατά 4,4% και των µεγάλων 
κατά 7,6%. Η απασχόληση στις µικρές 
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,2% και στις µεγάλες 
κατά 5,2%, ενώ στις µεσαίες µειώθηκε κατά 6,4%. 
Οι µικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν 1,21 εκ. 
εργαζόµενους, οι µεσαίες 1,52 εκ. και οι µεγάλες 
2,76 εκ. εργαζόµενους. Το 60% των εργαζοµένων 
απασχολείτο στους τοµείς της βιοµηχανικής 
µεταποίησης (37,1%) και του εµπορίου (20,3%). 
[GUS] 
 
Πτωχεύσεις επιχειρήσεων 
Στους πρώτους έντεκα µήνες του τ.έ. καταγράφηκαν 
686 πτωχεύσεις επιχειρήσεων, 9% λιγότερες σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2014. Στο 
σύνολο του 2014 καταγράφηκαν 822 πτωχεύσεις, 
έναντι 926 το 2013. [Euler Hermes]  
 
Κατοικία: στατιστικά στοιχεία 
4 στους 10 Πολωνούς µένουν σε κατοικίες που 
χαρακτηρίζονται ως «υπερπλήρεις». Ο «δείκτης 
υπερπληρότητας» της Eurostat (που δείχνει την 
αναλογία των ατόµων που ζουν σε υπερπλήρη 
κατοικία) διαµορφώνεται από επιµέρους στοιχεία 
όπως ο αριθµός των διαθέσιµων δωµατίων, το 
µέγεθος του νοικοκυριού, η ηλικία των µελών του 
νοικοκυριού και η οικογενειακή τους κατάσταση. 
Το 2014, το 44,2% των Πολωνών ζούσαν σε 
υπερπλήρεις κατοικίες, έναντι µ.ό. 17,1% στην 
ΕΕ-28. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Πολωνία 
ανέρχεται στο 83,5%, έναντι 70,1% στην ΕΕ-28. 
[Eurostat] 
 
Κλάδος σκαφών αναψυχής 
Ο πολωνικός κλάδος σκαφών αναψυχής 
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και η αξία των 
πωλήσεων των ναυπηγείων και των προµηθευτών 
τους αναµένεται να ξεπεράσει φέτος το 1 δισ. 
Ζλότυ. Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του 2015 
κατασκευάστηκαν 17.000 σκάφη αναψυχής. Το 
95% της παραγωγής εξάγεται, ενώ το πλήθος των 
εγχώριων αγοραστών αυξάνει. Στόχος των 
επιχειρήσεων του κλάδου είναι η αύξηση της 
παραγωγής κατά 5% κατ’ έτος την επόµενη διετία. 
Η Πολωνία είναι (µετά τις ΗΠΑ) ο δεύτερος 
σηµαντικότερος παραγωγός σκαφών µήκους 
µικρότερου των 9 µέτρων που κινούνται µε 
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εξωλέµβιες µηχανές. Τα σκάφη αυτής της κατηγορίας 
αντιπροσωπεύουν το 50% των πολωνικών εξαγωγών 
του κλάδου στην ΕΕ και το 30% των εξαγωγών σε 
χώρες εκτός ΕΕ. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 
περίπου 900 επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
100 ναυπηγείων. [Κλαδικό επιµελητήριο PIPJiSW] 
 
Αγαθά πολυτελείας 
969.000 Πολωνοί (+7%), επί συνολικού πληθυσµού 
38,5 εκ., θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
«ευκατάστατοι» (wealthy), µε µηνιαίο εισόδηµα 
µεγαλύτερο των 7.100 Ζλότυ (€ 1.630) και ετήσιο 
εισόδηµα των 85.000 Ζλότυ. Τα τελευταία έτη 
παρατηρείται σηµαντική αύξηση του αριθµού των 
«εύπορων» πολιτών, το συνολικό εισόδηµα των 
οποίων ξεπερνά (2015) τα 154 δισ. Ζλότυ και 
αναµένεται να φτάσει τα 200 δισ. Ζλότυ το 2018. 
Συνέπεια αυτής της εξέλιξης των εισοδηµάτων είναι η 
µεγέθυνση της αγοράς αγαθών πολυτελείας. Η 
τελευταία αναπτύσσεται µε ταχύ ρυθµό. Φέτος, η 
αξία της ανέρχεται στα 14,3 δισ. Ζλότυ (+14%). Το 
60% των πολιτών που χαρακτηρίζονται ως 
«εύποροι» επιθυµεί να δαπανήσει χρήµατα για την 
αγορά πολωνικών αγαθών πολυτελείας, τα οποία 
θεωρεί ότι έχουν καλή ποιότητα και χαµηλότερη τιµή 
σε σύγκριση µε αντίστοιχα εισαγόµενα. [KPMG] 
 
Κατανάλωση ποτών 
Μολονότι οι Πολωνοί καταναλώνουν ολοένα και 
περισσότερο κρασί, οι σχετικές επιδόσεις της 
Πολωνίας εξακολουθούν να υπολείπονται των 
υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Ο µέσος Πολωνός 
καταναλώνει 7 λίτρα κρασιού κατ’ έτος και δεδοµένης 
της βελτίωσης των εισοδηµάτων και της διεύρυνσης 
των καταναλωτικών προτιµήσεων, η εγχώρια 
κατανάλωση κρασιού αναµένεται να συνεχίσει να 
αυξάνεται µε ρυθµό 7% ετησίως τα επόµενα έτη. 
Παράλληλα, εµφανής είναι η ενίσχυση τάσεων όπως 
η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών ανώτερης 
ποιότητας και µικρότερης περιεκτικότητας σε 
οινόπνευµα αλλά και η κατανάλωση ηµίξηρων και 
ξηρών οίνων. Ολοένα και πιο δηµοφιλής γίνεται 
επίσης ο µηλίτης, ιδίως µετά από τη µείωση του 
οικείου ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2013 και 
συνεπεία της δυναµικής προώθησής του από τους 
εγχώριους παραγωγούς µήλων. Το 2014 πωλήθηκαν 
9-10 εκ. λίτρα µηλίτη, έναντι 2 εκ. λίτρων το 2013. Για 
το 2015 προβλέπεται αύξηση στα 18 εκ. λίτρα. 
[KPMG] 
 
 

4. Ενέργεια 
 
Νέος Υπουργός Ενέργειας 
Ο Krzysztof Tchorzewski διορίστηκε (1/12) στη 
θέση του επικεφαλής του νεοσυσταθέντος 
Υπουργείου Ενέργειας. Ο υπουργός θα είναι, 
µεταξύ άλλων, αρµόδιος για τον σχεδιασµό της 
εθνικής ενεργειακής πολιτικής, τον συντονισµό µε 
τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και την εποπτεία και 
παρακολούθηση θεµάτων ενεργειακής 
αποδοτικότητας, ΑΠΕ, λειτουργίας συστηµάτων 
ενέργειας, ενεργειακής ασφάλειας και των 
περισσοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου εξόρυξης 
µεταλλευµάτων.  
 
Χρήση άνθρακα 
Ενώ είναι γνωστό ότι η πολωνική οικονοµία 
παραµένει σε σηµαντικό βαθµό εξαρτηµένη από 
τη χρήση του ρυπογόνου άνθρακα για την 
παραγωγή ενέργειας και ότι ασκούνται πιέσεις, 
κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕ, για τη σταδιακή 
απεξάρτηση της χώρας από τη συγκεκριµένη 
πηγή ενέργειας, η νέα πολιτειακή και πολιτική 
ηγεσία (PiS) φαίνεται να είναι ακόµη πιο 
διστακτική σε σύγκριση µε την απελθούσα (PO- 
PSL) όσον αφορά την προοπτική της 
«απεξάρτησης». Μιλώντας σε εκδήλωση 
σωµατείων του κλάδου εξόρυξης άνθρακα (4/12), 
ο Πτ∆ A. Duda χαρακτήρισε την υποστήριξη της 
απεξάρτησης από τον άνθρακα ως «αντεθνική 
αίρεση», δεδοµένου ότι η Πολωνία διαθέτει το 
90% των αποθεµάτων άνθρακα στην Ευρώπη και 
η οικονοµία της ωφελείται τα µέγιστα από τη 
χρήση του άνθρακα. Επιπλέον, ο κ. Duda 
επεσήµανε ότι η µόνη «απεξάρτηση από τον 
άνθρακα» που θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή 
είναι η µείωση των εκποµπών CO2 µέσω 
επενδύσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών 
εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας και όχι η 
µείωση των ποσοτήτων που παράγονται και 
καταναλώνονται. Στο ίδιο πνεύµα, η ΠΘ B. Szydlo 
δήλωσε (4/12), επίσης στο πλαίσιο εκδήλωσης 
ανθρακωρύχων, ότι ο κλάδος εξόρυξης άνθρακα 
θα χρειαστεί γενναίες επενδύσεις για να 
εκσυγχρονιστεί και ανακοίνωσε ότι το ∆ηµόσιο θα 
αγοράσει µέρος των αποθεµάτων άνθρακα των 
µεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση της 
λειτουργίας των ορυχείων τους επόµενους µήνες. 
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Σταθµός LNG Swinoujscie 
Ο Υφυπουργός Θησαυροφυλακίου H. Baranowski 
δήλωσε (9/12) σε συνεδρίαση αρµόδιας Επιτροπής 
του Κοινοβουλίου ότι ο τερµατικός σταθµός 
επαναεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
(LNG) στο Swinoujscie των πολωνικών ακτών της 
Βαλτικής θα είναι έτοιµος για εµπορική χρήση τον 
Μάιο του 2016. Το πρώτο φορτίο (καταρινού) LNG – 
120 εκ. κυβ. µέτρα – παραδόθηκε στον σταθµό στις 
11/12. Το προσεχές πεντάµηνο θα είναι διάστηµα 
δοκιµαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ 
το β΄ εξάµηνο του 2016 θα παραδίδεται από την 
Qatargas στην πολωνική PGNiG ένα φορτίο αερίου 
κάθε µήνα. Η συµφωνία που έχουν συνάψει 
Qatargas και PGNiG είναι εικοσαετούς διάρκειας και 
προβλέπει την παράδοση ενός εκατοµµυρίου τόνων 
LNG κατ’ έτος στο Swinoujscie. Ο σταθµός, η 
κατασκευή του οποίου στοίχισε 3,5 δισ. Ζλότυ, 
περιλαµβάνει προβλήτα εκφόρτωσης ειδικών 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση µεγάλων 
δεξαµενόπλοιων, δύο δεξαµενές αποθήκευσης και 
εξοπλισµό επαναεριοποίησης. Η δυνατότητα 
επαναεριοποίησης του σταθµού είναι της τάξης των 
5 bcm κατ’ έτος. Ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου D. 
Jackiewicz δήλωσε (10/12) ότι η κυβέρνηση εξετάζει 
το ενδεχόµενο περαιτέρω επέκτασης του σταθµού, µε 
στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας 
της χώρας και της ευρύτερης περιοχής (από τις 
προµήθειες ρωσικού αερίου). 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
Τουριστική Έκθεση “Grecka Panorama” 
Κατά το τριήµερο 11-13 ∆εκεµβρίου τ.έ., η ελληνικών 
συµφερόντων, εταιρεία “North Events” υλοποίησε 
δράση προώθησης του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος στη Βαρσοβία. Η δράση, µε την ονοµασία 
“Grecka Panorama i Cypr” («Ελληνικό και Κυπριακό 
Πανόραµα») είχε δύο σκέλη: επιχειρηµατικές 
συναντήσεις (Β2Β) στις 11/12 και έκθεση ανοικτή 
στο κοινό στις 12 και 13/12. Στη δράση 
συµµετέσχον: µεµονωµένες επιχειρήσεις του 
τουριστικού κλάδου από την Ελλάδα (ξενοδοχεία, 
εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων κ.ά.)., 
µεµονωµένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου 
από την Πολωνία (tour operators και ταξιδιωτικά 
πρακτορεία που έχουν εντάξει στα προσφερόµενα 
προϊόντα τους ελληνικούς προορισµούς), ελληνικοί 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιµελητήρια 
και ενώσεις και ελληνικές επιχειρήσεις των κλάδων 
τροφίµων/ποτών και ειδών λαϊκής τέχνης. 

Uber  
Η γνωστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταξί Uber 
πρόκειται να δαπανήσει 38 εκ. Ζλότυ για τη 
δηµιουργία  Κέντρου Αριστείας – του πρώτου της 
στην ΚΑ Ευρώπη – στην Κρακοβία. Στόχος είναι 
η πρόσληψη 140 εργαζοµένων υψηλής 
εξειδίκευσης έως το 2017. Η Uber ξεκίνησε να 
δραστηριοποιείται στην πολωνική αγορά πριν 
από 16 µήνες. 
 
Ghelamco - Erbud 
Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Ghelamco επέλεξε 
την πολωνική Erbud ως κατασκευάστρια 
συγκροτήµατος γραφείων (µε την ονοµασία Nowa 
Formiernia) στην πόλη του Łódź που 
προορίζονται για τη στέγαση της κεντρικής 
διοίκησης της εµπορικής τράπεζας mBank. Η αξία 
του έργου ανέρχεται στα 21 εκ. Ευρώ και η 
Ghelamco έχει υπογράψει µε την mBank 
συµφωνία µίσθωσης του συγκροτήµατος για 
δώδεκα έτη. 
 
Real2B 
Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Real2B πρόκειται 
να δηµιουργήσει εµπορικό κέντρο επιφάνειας 
5.000 τ.µ., µε την επωνυµία Quick Park, στο 
Konstancin κοντά στη Βαρσοβία. Το εµπορικό 
κέντρο θα είναι έτοιµο γύρω στα τέλη του 2016. Η 
επένδυση θα χρηµατοδοτηθεί από τις Real2B, 
Retail Parks Fund FIZAN και Retail Development 
Management. 
 
Budimex 
Η κατασκευαστική Budimex υπέγραψε συµφωνία 
µε την Bouygues Immobilier Polska για την 
ανέγερση συγκροτήµατος κατοικιών και 
καταστηµάτων µε την ονοµασία Espace στη 
Βαρσοβία. Ο προϋπολογισµός του έργου θα είναι 
της τάξης των 64,5 εκ. Ζλότυ και οι εργασίες θα 
ξεκινήσουν άµεσα.  
 
Totolotek  
Η πολωνική κρατική εταιρεία τυχερών παιγνίων 
Totalizator Sportowy (TS) εξετάζει το ενδεχόµενο 
απόκτησης της εταιρείας στοιχηµάτων Totolotek, 
ιδιοκτησίας της ελληνικής Intralot. Οι διοικήσεις 
των δύο επιχειρήσεων (TS και Totolotek) 
επιβεβαιώνουν ότι διεξάγονται συνοµιλίες, χωρίς 
να δίνουν, προς το παρόν, περισσότερες 
πληροφορίες. [Puls Biznesu] 
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