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1. Οικονοµικοί ∆είκτες
Λιανικές πωλήσεις
Τον Μάρτιο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 0,8% σύµφωνα µε την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS και κατά 4,3% κατά την
Eurostat.
Επιτόκια δανεισµού
Στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου τ.έ., το 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 του 2015.
Πληθωρισµός
Τον Απρίλιο του 2016 ο αποπληθωρισµός
διαµορφώθηκε στο -1,1% κατά την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS (CPI - ∆ΤΚ).
Βιοµηχανική παραγωγή
Τον Μάρτιο του 2016 η βιοµηχανική παραγωγή
αυξήθηκε κατά 0,5% (σε σύγκριση µε τον Μάρτιο του
2015) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική
υπηρεσία GUS και κατά 0,4% σύµφωνα µε την
Eurostat.
Αξιολόγηση Moody’s
Στις 14/5 δηµοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της
τελευταίας αξιολόγησης της πολωνικής πιστοληπτικής
ικανότητας από τη Moody’s. Η αξιολόγηση του
αξιόχρεου της χώρας (µακροπρόθεσµο εξωτερικό
χρέος) παρέµεινε σταθερή (βαθµός Α2). Μεταβλήθηκε,
ωστόσο, η εκτίµηση της Moody’s αναφορικά µε τις
προοπτικές των πολωνικών κρατικών οµολόγων
(«αρνητικές» από «σταθερές»). Η απόφαση του οίκου
αξιολόγησης βασίστηκε σε δύο στοιχεία. Πρώτον,
στους
χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους
που
σχετίζονται µε τη σηµαντική αύξηση των τρεχουσών
δαπανών καθώς και την πρόθεση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε µείωση των ηλικιακών ορίων
συνταξιοδότησης. ∆εύτερον, στην επιδείνωση του
επενδυτικού κλίµατος, λόγω της στροφής σε πιο
απρόβλεπτα νοµοθετήµατα και άλλα µέτρα πολιτικής,
όπως δείχνουν η ασάφεια της επιχειρούµενης
ελάφρυνσης των δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
και η παρατεταµένη σύγκρουση µεταξύ κυβέρνησης

και συνταγµατικού δικαστηρίου. Σχολιάζοντας τις
ανακοινώσεις της Moody’s, ο Πολωνός Υπουργός
Οικονοµικών, Pawel Szalamacha, εξέφρασε την
άποψη ότι η υποβάθµιση των προοπτικών των
πολωνικών
κρατικών
οµολόγων
είναι
αµφισβητήσιµη, καθώς βασίστηκε σε ανησυχίες
και όχι σε δεδοµένα.
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό
Εµπόριο – ΑΞΕ
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Η αξία του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών ανήλθε στα 441 εκ. Ζλότυ τον
Μάρτιο του 2016, έναντι ελλείµµατος 2,43 δισ.
Ζλότυ τον Φεβρουάριο του 2016. Πλεονασµατικά
ήταν τα ισοζύγια υπηρεσιών (3,5 δισ.) και
αγαθών (0,9 δισ.), ενώ ελλειµµατικά ήταν τα
ισοζύγια πρωτογενών εισοδηµάτων (4,0 δισ.) και
δευτερογενών εισοδηµάτων / τρεχουσών
µεταβιβάσεων (0,8 δισ.). Η αξία των µεν
εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 3,9%,
ανερχόµενη στα 66,2 δισ., των δε εισαγωγών
κατά 5,8%, διαµορφούµενη στα 65,3 δισ. Ζλότυ.
[ΝΒΡ]
Κυβέρνηση
PiS
και
«οικονοµικός
πατριωτισµός»
Στο πλαίσιο συζήτησης που διοργάνωσε η
εφηµερίδα Puls Biznesu (11/5), η Πρωθυπουργός
Beata Szydlo δήλωσε ότι η κυβέρνηση – του
κόµµατος PiS – είναι αποφασισµένη να κινηθεί µε
γνώµονες τον οικονοµικό πατριωτισµό και την
κοινωνική αλληλεγγύη. Κατά την Πολωνή ΠΘ, η
ιδέα του οικονοµικού πατριωτισµού περιλαµβάνει
την προώθηση και προτίµηση του πολωνικού
brand name, καθώς και την υποστήριξη των
επιχειρήσεων της χώρας. Η συµµετοχή της χώρας
στην ΕΕ αποτελεί περιοριστικό παράγοντα αυτής
της πολιτικής, αλλά η κυβέρνηση µπορεί να
διαχειριστεί την οικονοµία και τις υποθέσεις της
Πολωνίας µε τρόπο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη
της ντόπιας επιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση της
εξωστρέφειας και την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, τόνισε η κα Szydlo. Στο ίδιο πνεύµα,
θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η χώρα παραµένει
ανοικτή και φιλόξενη για τους ξένους επενδυτές και
ότι η ταχύτερη µεγέθυνση, η βιώσιµη ανάπτυξη και
η ενίσχυση της καινοτοµίας αποτελούν
προτεραιότητές της. Τέλος, διευκρίνισε ότι,
παράλληλα µε την οικονοµική µεγέθυνση, έµφαση
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θα δοθεί στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην παροχή
ίσων ευκαιριών, όπως αποδεικνύει και το
υλοποιούµενο πρόγραµµα χορήγησης βοηθήµατος
τέκνων “500-plus”.
Συναλλαγµατική ισοτιµία Ζλότυ (PLN)
Η νευρικότητα αναφορικά µε τη συναλλαγµατική
ισοτιµία του πολωνικού νοµίσµατος (Ζλότυ: PLN)
είναι πιθανό να επιστρέψει τις επόµενες εβδοµάδες,
αλλά το Ζλότυ αναµένεται να ενισχυθεί
µεσοπρόθεσµα έναντι του Ευρώ, καθώς η πολωνική
οικονοµία συνεχίζει να µεγεθύνεται ταχύτερα από
εκείνη της Ευρωζώνης. Η υποχώρηση της ισοτιµίας
του Ζλότυ το τελευταίο διάστηµα αντικατοπτρίζει,
µεταξύ άλλων, τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά
µε τον αντίκτυπο (στις τράπεζες) των προτεινόµενων
κυβερνητικών µέτρων για την ελάφρυνση των
Πολωνών δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, την
αβεβαιότητα σχετικά µε τον προϋπολογισµό του
2017 και τη συνεχιζόµενη πολιτική διαµάχη µε
επίκεντρο το πολωνικό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο. Η
αξία των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων ελβ.
φράγκου ανέρχεται στο 8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ
η εξυπηρέτησή τους έγινε δυσχερής όταν το ελβετικό
νόµισµα ανατιµήθηκε ξαφνικά και σηµαντικά έναντι
του Ζλότυ πριν από αρκετούς µήνες. Η ανησυχία των
επενδυτών ενισχύεται, επίσης, από παράγοντες
όπως η γενικότερη αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει
το προγραµµατισµένο βρετανικό δηµοψήφισµα
(Brexit). Αναλυτές εκτιµούν ότι η ισοτιµία
Ζλότυ/Ευρώ θα διαµορφωθεί γύρω στο 4,31/1 έως
τα τέλη Ιουλίου τ.έ., µε προοπτική ανατίµησης στο
4,25/1 το επόµενο δωδεκάµηνο, δηλαδή στα επίπεδα
του τέλους του 2015. Πάντως, ξένοι και εγχώριοι
αναλυτές επισηµαίνουν ότι τα βασικά µεγέθη της
πολωνικής
οικονοµίας
εξακολουθούν
να
αξιολογούνται θετικά, όπως και η βούληση των
αρµόδιων αρχών να υποστηρίξουν το εθνικό
νόµισµα σε περίπτωση ανάγκης. [Reuters]
Χρηµατοδοτήσεις ΕΟΧ/ΕΖΕΣ
Η Πολωνία θα είναι ο σηµαντικότερος αποδέκτης
κονδυλίων / δωρεών (grants) στο πλαίσιο της
υλοποίησης σχετικών συµφωνιών µεταξύ ΕΕ και
χωρών ΕΖΕΣ που ανήκουν στον ΕΟΧ αναφορικά µε
τους Χρηµατοδοτικούς Μηχανισµούς της περιόδου
2014-2021. Οι πόροι που διατίθενται µέσω των
Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών – που είναι
περισσότερο γνωστοί ως «∆ωρεές ΕΟΧ» και
«Νορβηγικές ∆ωρεές» – κατευθύνονται σε δράσεις
που µειώνουν τις κοινωνικές και οικονοµικές

ανισότητες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου και ενδυναµώνουν τη διµερή συνεργασία
µεταξύ δωρητή και λήπτριας χώρας. Στο διάστηµα
2014-2021 πρόκειται να εκταµιευτούν συνολικά
2,8 δισ. Ευρώ (1,54 δισ. ως ∆ωρεές ΕΟΧ» και
1,25 δισ. ως «Νορβηγικές ∆ωρεές»). Από αυτά,
809 εκ. Ευρώ προορίζονται για την Πολωνία.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους τοµείς της
καινοτοµίας, της Έρευνας & Ανάπτυξης και της
εκπαίδευσης, καθώς και στους τοµείς της
ενεργειακής ασφάλειας, της κλιµατικής αλλαγής,
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,
της κοινωνίας των πολιτών, των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και της περιφερειακής συνεργασίας,
µε έµφαση στην απασχόληση των νέων.
Εκλογή Προέδρου EBRD
Η υποψηφιότητα του Marek Belka, νυν ∆ιοικητή
της πολωνικής Κεντρικής Τράπεζας (ΝΒΡ) δε
συγκέντρωσε την απαιτούµενη υποστήριξη για
την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης &
Ανάπτυξης (EBRD), στη µυστική ψηφοφορία του
Συµβουλίου ∆ιοικητών της EBRD που διεξήχθη
στις 11/5. Στο αξίωµα του Προέδρου της EBRD
επανεξελέγη ο νυν Πρόεδρος της Τράπεζας, Suma
Chakrabarti. Η θητεία του κ. Belka στη θέση του
∆ιοικητού της ΝΒΡ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο τ.έ..
Οικον.
συνέδριο
ιρανοπολωνικού
ενδιαφέροντος
Οικονοµικό συνέδριο µε θέµα "Poland - Iran:
Conditions of Road Transport Operations" έλαβε
χώρα στο Gdansk στις 11 και 12/5. Η συνάντηση
στόχευε στην ανάδειξη τρόπων αύξησης των
εµπορικών συναλλαγών και των οδικών
µεταφορών µεταξύ Πολωνίας και Ιράν και στην
αναθεώρηση σχετικής διεθνούς συµφωνίας
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών του 1976. Το
συνέδριο διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της
Association of International Road Transport
Carriers in Poland (ZMPD). Οµιλητής ήταν, µεταξύ
άλλων, και ο Πολωνός Υφυπουργός Υποδοµών
Jerzy Szmit, ο οποίος έκανε ειδική µνεία στις
πολωνικές προσπάθειες για τη δηµιουργία του
οδικού άξονα Via Carpathia, που θα επιτρέπει τη
διακίνηση φορτίων από την Πολωνία στο Ιράν
µέσω Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Ρουµανίας,
Βουλγαρίας και Τουρκίας. Στο περιθώριο του
συνεδρίου υπογράφηκε συµφωνία συνεργασίας
µεταξύ της ZMPD και του ιρανικού Επιµελητηρίου
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Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Ορυχείων & Γεωργίας
(ICCIMA), για την αύξηση του όγκου των φορτίων
που διακινούνται µεταξύ των δύο χωρών. Στο
διάστηµα 2013-2015 αφίχθησαν στην Πολωνία 886
ιρανικά φορτηγά, έναντι µόλις 33 πολωνικών που
έφτασαν στο Ιράν. Η αξία του διµερούς εµπορίου
ανέρχεται σήµερα στα 100 εκ. δολάρια.
Επιχ. Φόρουµ Πολωνίας – Σ. Αραβίας
Στις 11/5 έλαβε χώρα, στη Βαρσοβία, επιχειρηµατικό
φόρουµ µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων από την
Πολωνία και τη Σαουδική Αραβία. Στόχος του ήταν η
σύσφιξη των διµερών σχέσεων και η εντατικοποίηση
της οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των δύο
χωρών. Το φόρουµ διοργανώθηκε στο πλαίσιο της
επίσκεψης
σαουδαραβικής
επιχειρηµατικής
αποστολής υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών Yousef
Bin Terad Al Saadon. Η αποστολή επισκέφθηκε,
επίσης, την πόλη του Lodz στην κεντρική Πολωνία
και το εκεί τεχνολογικό και επιστηµονικό πάρκο και
είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων
επιχειρήσεων της περιοχής.
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
∆ιοίκηση Κεντρικής Τραπέζης
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Andrzej Duda όρισε
τον Καθηγητή Adam Glapinski ως υποψήφιο
αντικαταστάτη του νυν ∆ιοικητού της πολωνικής
Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ), Marek Belka, η θητεία
του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο τ.έ.. Ο κ.
Glapinski είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ΝΒΡ από τον Φεβρουάριο του 2016 και νωρίτερα
ήταν µέλος του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής
(RPP). Η υποψηφιότητα χρειάζεται να εγκριθεί από
την Κάτω Βουλή (Sejm). Ο νυν ∆ιοικητής της ΝΒΡ, ο
Υπουργός Οικονοµικών Pawel Szalamacha και οι
εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόµµατος (PiS) και
του αντιπολιτευόµενου κόµµατος Kukiz'15 σχολίασαν
θετικά την υποψηφιότητα Glapinski. Συγκρατηµένη
αλλά όχι αρνητική ήταν η αντίδραση των κοµµάτων
της αντιπολίτευσης Nowoczesna και PSL, ενώ
αρκετά επιφυλακτικός ήταν στις σχετικές δηλώσεις
του ο επικεφαλής του κόµµατος της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης, Grzegorz Schetyna. Ο κ. Glapinski
έχει διατελέσει, µεταξύ άλλων, σύµβουλος του
πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Lech Kaczyński,
αδελφού του σηµερινού ηγέτη του κόµµατος της
πλειοψηφίας, Jarosław Kaczyński. Με αφορµή
σχετικές δηµόσιες συζητήσεις, έχει ταχθεί υπέρ της
δυναµικής παρουσίας του κράτους στην οικονοµική

ζωή και κατά της υιοθέτησης του Ευρώ στο
προσεχές µέλλον, ενώ ως µέλος του RPP
υποστήριζε τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού.
Ο απερχόµενος ∆ιοικητής της ΝΒΡ, Μ. Belka,
ήταν ο υποψήφιος της Πολωνίας για τη θέση του
επικεφαλής
της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης EBRD (εκλογές 11
Μαΐου 2016).
Συντονισµός φορέων από το Υπ. Ανάπτυξης
Η Κάτω Βουλή ψήφισε (13/5) νοµοσχέδιο µε το
οποίο ανατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης η
εποπτεία αρκετών κρατικών φορέων και
οργανισµών, µε στόχο τη διευκόλυνση της
υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου της
κυβέρνησης, γνωστού ως «Σχέδιο Morawiecki».
Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα αναλάβει την
εποπτεία του οργανισµού ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων KUKE, της αναπτυξιακής τράπεζας
BGK, του Γραφείου Προµηθειών του ∆ηµοσίου
UZP, του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ανάπτυξης
ARP, του οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων
PAIiIZ και της µεγαλύτερης πολωνικής τράπεζας
PKO BP. Σηµειώνεται ότι, τον Απρίλιο τ.έ., η
εταιρεία ειδικού σκοπού “Polish Investments for
Development” µετασχηµατίστηκε σε «Πολωνικό
Αναπτυξιακό Ταµείο», µε στόχο τη συνένωση
KUKE, BGK, PARP, PAIiIZ και ARP. Οι διάφοροι
φορείς εποπτεύονταν µέχρι πρότινος από το Υπ.
Οικονοµικών, το Γραφείο Πρωθυπουργού και το
Υπ. Θησαυροφυλακίου.
Οδηγία προϊόντων καπνοβιοµηχανίας
Το ∆ικαστήριο της ΕΕ απέρριψε (4/5) προσφυγή
της Πολωνίας κατά της Οδηγίας για τα Προϊόντα
της Καπνοβιοµηχανίας, η οποία απαγορεύει την
πώληση τσιγάρων µενθόλης µετά το 2020. Η
Πολωνία προσέφυγε κατά της Οδηγίας ως µία
από τις µεγαλύτερες χώρες παραγωγής τσιγάρων
και κατανάλωσης τσιγάρων µενθόλης στην ΕΕ,
ισχυριζόµενη ότι οι όποιες αποφάσεις αναφορικά
µε την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων θα
έπρεπε να ληφθούν στο εθνικό επίπεδο.
Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία
Σύµφωνα µε µελέτη της PwC και του IGTE
(πολωνικό
επιµελητήριο
συνταξιοδοτικών
ταµείων), τα πολωνικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
ταµεία θα είχαν συµφέρον να επενδύσουν σε
υποδοµές και ακίνητη περιουσία, όπως συµβαίνει
σε άλλες χώρες, όπου οι αντίστοιχοι φορείς
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τοποθετούν µέχρι και 15% των περιουσιακών τους
στοιχείων σε ακίνητα. Σήµερα, τα χρήµατα των
ταµείων επενδύονται κυρίως σε µετοχές στο
Χρηµατιστήριο Βαρσοβίας. Εναλλακτική τοποθέτηση
θα αποτελούσαν διαµερίσµατα που προορίζονται
για κατοικία ή και επενδύσεις σε νεοφυείς
επιχειρήσεις (start-up companies). Επίσης, οι
επενδύσεις σε τολµηρά επιχειρηµατικά εγχειρήµατα
θα µπορούσαν να διευκολύνουν την υλοποίηση του
εξαγγελθέντος «Σχεδίου Morawiecki» για την
ανάπτυξη της πολωνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε
την εθνική στατιστική υπηρεσία, 16,5 εκ. Πολωνοί
είχαν τοποθετήσει χρήµατα σε τουλάχιστον ένα από
τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία της χώρας στο
τέλος του 2015. Η αξία των εν λόγω ταµείων
ανέρχεται στα 120 δισ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 8%
των συνολικών αποταµιεύσεων των Πολωνών.
4. Ενέργεια
Συµφωνία PKN Orlen - Saudi Aramco
Η PKN Orlen (µία από τις µεγαλύτερες πολωνικές
επιχειρήσεις διύλισης αργού πετρελαίου) και η Saudi
Aramco (εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της
Σ. Αραβίας) υπέγραψαν συµφωνία προµήθειας
200.000 τόνων αργού πετρελαίου µηνιαίως. Η
αρχική διάρκεια της συµφωνίας αφορά το διάστηµα
µέχρι 31.12.2016, µε δυνατότητα αυτόµατης
ανανέωσης του συµβολαίου. Οι ποσότητες που θα
παραδοθούν
θα
αποτελέσουν
αντικείµενο
επεξεργασίας των διυλιστηρίων της PKN Orlen στην
Πολωνία, την Τσεχία και τη Λιθουανία.
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις
Daimler
Σε συνέχεια πρόσφατων σχετικών δηµοσιευµάτων
του Τύπου, η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία
Daimler AG ανακοίνωσε (4/5) ότι αποφάσισε τη
δηµιουργία
ενός
εργοστασίου
παραγωγής
τετρακύλινδρων κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου
για επιβατικά αυτοκίνητα της Mercedes Benz στην
Πολωνία. Η επένδυση, αξίας τουλάχιστον € 500 εκ.,
πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή του Jawor της
Ν∆ Πολωνίας. Το εργοστάσιο, που θα απασχολεί
αρκετές εκατοντάδες εργαζοµένων, θα λειτουργήσει
εντός του 2019. Από πλευράς πολωνικού
Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε γνωστό ότι η επένδυση
θα υποστηριχθεί έµπρακτα από την κυβέρνηση, ως
απόδειξη της βούλησης της τελευταίας να

προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις. Από
πλευράς Daimler σηµειώθηκε ότι οι επιδοτήσεις
(και γενικότερες επενδυτικές διευκολύνσεις)
ανήκουν στους παράγοντες εκείνους που θα
επηρεάσουν την τελική υλοποίηση του σχεδίου
της εταιρείας.
Κρατικές επιχειρήσεις κλάδου τροφίµων
Ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου Dawid Jackiewicz
δήλωσε (4/5) ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει τη
συγχώνευση περίπου 80 κρατικών επιχειρήσεων
του τοµέα τροφίµων (µεταξύ των οποίων και η
εταιρεία παραγωγής ζάχαρης KSC) σε µία,
προσδοκώντας την εξοικονόµηση αρκετών
εκατοντάδων εκατοµµυρίων Ζλότυ σε ετήσια
βάση.
PwC
Η PwC (www.pwc.pl) δηµιούργησε το πρώτο
Παγκόσµιο Κέντρο Αριστείας της, µε την
ονοµασία “Drone Powered Solutions” στην
Πολωνία. Αντικείµενο του κέντρου θα είναι η
χρήση της τεχνολογίας των µη επανδρωµένων
αεροσκαφών και της ανάλυσης σχετικών
δεδοµένων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Amazon
Η
µεγαλύτερη
αµερικανική
διαδικτυακή
επιχείρηση λιανεµπορίου, Amazon, έδωσε στις
πολωνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πωλούν
τα προϊόντα τους µέσω των ιστοτόπων
Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it
και Amazon.es. Παραµένει άγνωστο αν υπάρχει
πρόθεση δηµιουργίας ιστοτόπου ειδικά για το
πολωνικό κοινό (Amazon.pl). Η εταιρεία έχει
επενδύσει στην Πολωνία περισσότερα από 2 δισ.
Ζλότυ από το 2014, απασχολεί 4.500
εργαζόµενους και διαθέτει σήµερα 4 σηµεία
παρουσίας. Συγκεκριµένα διαθέτει παρουσία στο
Gdańsk (Center of Technology development), στο
Wrocław (logistics center), στο Poznań (logistics
center) και στη Βαρσοβία (Amazon Web Services
office).
Waimea Logistics Park Korczowa
Ξεκίνησε η λειτουργία του “Waimea Logistics Park
Korczowa”, ενός συµπλέγµατος εγκαταστάσεων
αξίας 110 εκ. Ζλότυ στη ΝΑ Πολωνία, που
φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε πύλη logistics προς
την Ανατολή, λόγω της εγγύτητάς του µε τα
σύνορα της Ουκρανίας. Οι υπηρεσίες της
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επιχειρήσης απευθύνονται κυρίως σε εταιρείες που
επιθυµούν να αποθηκεύσουν ή να συσκευάσουν τα
εµπορεύµατά τους σε ευρωπαϊκό έδαφος (δηλ. στην
επικράτεια της ΕΕ) πριν από την τελική παράδοσή
τους στην Ουκρανία ή σε άλλη ανατολική αγορά. Το
συνολικό εµβαδό των εγκαταστάσεων, που δεν
έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%, θα είναι
50.000 τ.µ.. Θα παρέχονται, µεταξύ άλλων,
υπηρεσίες εξυπηρέτησης φορτηγών και επιβατικών
αυτοκινήτων, στάθµευσης σε φυλασσόµενους
χώρους, διάθεσης χώρων γραφείων, διεκπεραίωσης
τελωνειακών διαδικασιών και αγοράς/πώλησης
συναλλάγµατος.
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