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1. Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Εκτιµήσεις και συστάσεις ∆ΝΤ 
Σε ετήσια έκθεσή του (Staff Concluding Statement), 
το ∆ΝΤ επισηµαίνει ότι η Πολωνία θα πρέπει να 
µεριµνήσει για τη δηµιουργία ενός «µαξιλαριού 
ασφαλείας» που θα χρησιµεύσει σε περίπτωση 
παραβίασης του ορίου του 3% (του ΑΕΠ) του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Το Ταµείο παρατηρεί 
ότι το προβλεπόµενο έλλειµµα του 2017 (2,9%) του 
ΑΕΠ απέχει ελάχιστα από το όριο του 3%, η 
υπέρβαση του οποίου θα έχει ως συνέπεια την 
ενεργοποίηση της ∆ιαδικασίας Υπερβολικού 
Ελλείµµατος της ΕΕ. Η κυβέρνηση κρίνεται σκόπιµο 
να φροντίσει να αποφύγει την παραβίαση του 
ανώτατου ορίου φέτος και να αποταµιεύσει 
ενδεχόµενα πρόσθετα (δηλ. µεγαλύτερα των 
αναµενοµένων) φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, η 
κυβέρνηση θα πρέπει να παραµείνει προσηλωµένη 
στον στόχο της µείωσης του διαρθρωτικού 
ελλείµµατος κατά 0,5% του ΑΕΠ το 2018 και κατά 
0,5% το 2019, προκειµένου να δηµιουργήσει το 
προαναφερθέν «µαξιλάρι ασφαλείας». Σε κάθε 
περίπτωση, υπογραµµίζει το ∆ΝΤ, ο µεσοπρόθεσµος 
στόχος του ελλείµµατος  της τάξης του 1% θα πρέπει 
να επιτευχθεί το αργότερο το 2023, υπό το φως των 
πιέσεων που αναµένεται να ασκηθούν από τη 
µείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης και 
των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. 
 
Επιτόκια δανεισµού 
Στη συνεδρίαση της 7/6 τ.έ., το Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής (RPP) άφησε αµετάβλητα τα 
επιτόκια δανεισµού. Το επιτόκιο αναφοράς της 
Κεντρικής Τραπέζης (NBP) παρέµεινε 1,50%, το 
επιτόκιο lombard 2,50%, το επιτόκιο καταθέσεων 
0,50% και το προεξοφλητικό επιτόκιο 1,75%. Η 
τελευταία µείωση επιτοκίων έγινε τον Μάρτιο του 
2015 και ο ∆ιοικητής της ΝΒΡ έχει δηλώσει ότι είναι 
πιθανό να µη χρειαστεί αύξηση έως το τέλος του 
2018.  
 
Λιανικές πωλήσεις 
Τον Απρίλιο του 2017 οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 8,1% (σε σχέση µε τον Απρίλιο του 
2016) σύµφωνα µε την πολωνική στατιστική GUS 
και κατά 4,9% σύµφωνα µε την Eurostat. 
 
 
 

Βιοµηχανική παραγωγή 
Τον Απρίλιο του 2017, η βιοµηχανική παραγωγή 
µειώθηκε κατά 0,6% (σε σχέση µε τον Απρίλιο του 
2016) σύµφωνα µε την πολωνική GUS. 
 
Ανεργία 
Το ποσοστό ανεργίας του µηνός Απριλίου 2017 
ήταν 7,7% κατά την πολωνική στατιστική 
υπηρεσία GUS και 4,8% κατά την Eurostat. 
 
2. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις – Εξωτερικό 
Εµπόριο – ΑΞΕ 
 
ΑΞΕ 
Σύµφωνα µε την έρευνα της ΕΥ “Attractiveness 
Survey - Europe; May 2017”, το Ηνωµένο 
Βασίλειο, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η 
Πολωνία ήταν οι πέντε σηµαντικότεροι 
ευρωπαϊκοί προορισµοί Άµεσων Ξένων 
Επενδύσεων το 2016 (ως προς τον αριθµό των 
υλοποιηθέντων επενδυτικών σχεδίων). Οι τρεις 
πρώτοι προορισµοί συγκέντρωσαν πάνω από το 
ήµισυ (51%) των εισροών ΑΞΕ στην Ευρώπη. Στο 
Ην. Βασίλειο καταγράφηκαν 1.144 (+7%) 
επενδυτικά projects, έναντι 1.063 (+12%) στη 
Γερµανία, 779 (+30%) στη Γαλλία, 308 (+24%) 
στην Ισπανία και 256 (+21%) στην Πολωνία, η 
οποία έγινε η πρώτη χώρα της Κεντρικής 
Ευρώπης που βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα, 
ανεβαίνοντας µία θέση στην κατάταξη. Όσον 
αφορά τον αριθµό θέσεων εργασίας που 
δηµιουργήθηκαν από τις ΑΞΕ, η πρώτη πεντάδα 
ήταν η ακόλουθη: Ηνωµένο Βασίλειο 43.165 
(+2%), Πολωνία 22.074 θέσεις εργασίας (+12%), 
Γερµανία 19.961 (+17%), Ρουµανία 17.545 
(+38%) και Γαλλία 16.980 (+24%).  
Περισσότερα: www.ey.com/gl/en/issues/business-
environment/ey-attractiveness-survey-europe-
may-2017 
 
Υποδοµές τοµέα µεταφορών ΚΑ Ευρώπης 
Μιλώντας σε διάσκεψη των προέδρων των 
κοινοβουλίων κρατών της Κεντρικής & Ανατολικής 
Ευρώπης (18/5, Βαρσοβία), ο Πρόεδρος της 
πολωνικής Γερουσίας, Stanislaw Karczewski, 
υπογράµµισε τη σηµασία των υποδοµών του 
τοµέα των µεταφορών για την εδαφική συνοχή και 
την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των κοινωνιών 
των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Ειδική µνεία 
έγινε στη σηµασία των υποδοµών του 
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ενεργειακού τοµέα και στο έργο “Via Carpathia” που 
προωθείται από την Πολωνία και τις χώρες της 
Βαλτικής και στοχεύει στην ενίσχυση του άξονα 
Βορρά-Νότου. Ο οδικός άξονας Via Carpathia θα έχει 
αφετηρία τη Λιθουανία (Klaipeda, Kaunas) και θα 
καταλήγει στη Θεσσαλονίκη µέσω Πολωνίας 
(Bialystok, Lublin, Rzeszow), Σλοβακίας (Kosice), 
Ουγγαρίας (Debrecen), Ρουµανίας (όπου θα φτάνει 
στο λιµάνι της Κωνστάντζας) και Βουλγαρίας. Το 
εγχείρηµα έχει χαρακτηριστεί ως «στρατηγικής 
σηµασίας» από την Πολωνή Πρωθυπουργό Beata 
Szydlo. 
 
Οικονοµικές σχέσεις Πολωνίας-Σιγκαπούρης 
Ο Πρόεδρος της Σιγκαπούρης, Tony Tan Keng Yam, 
επισκέφθηκε τη Βαρσοβία στις 22/5 και συναντήθηκε 
µε τον Πολωνό οµόλογό του, Andrzej Duda. Οι δύο 
άνδρες απηύθυναν χαιρετισµούς σε επιχειρηµατικό 
συνέδριο διµερούς ενδιαφέροντος.  Ο Πρόεδρος της 
Πολωνίας υπογράµµισε την επιθυµία της χώρας του 
να αποκτήσει περισσότερες και στενότερες 
εµπορικές σχέσεις µε εταίρους εκτός ΕΕ, άρα και µε 
τη Σιγκαπούρη, η οποία συγκαταλέγεται στους 
σηµαντικότερους ασιατικούς εταίρους της Πολωνίας, 
µαζί µε την Κίνα, την Ινδία και το Βιετνάµ. 
Σηµειώνεται ότι ο πολωνικός οργανισµός 
επενδύσεων και εµπορίου ΡΑΙΗ άνοιξε πρόσφατα 
Γραφείο του στη Σιγκαπούρη, µε στόχο τη 
διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των διµερών 
οικονοµικών σχέσεων. Ο κ. Tony Tan Keng Yam 
αναγνώρισε τη δυναµική των διµερών συναλλαγών 
και τόνισε τη σηµασία του ρόλου της Πολωνίας εντός 
της ΕΕ και της χώρας του εντός του ASEAN, µιας 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες αγορές 
παγκοσµίως. Επιπλέον, παρατήρησε ότι η 
συνεργασία των δύο πλευρών αναµένεται να 
διευκολυνθεί όταν τεθεί σε ισχύ η συµφωνία 
ελεύθερου εµπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης. Στο πλαίσιο 
της επίσκεψης του κ. Tony Tan Keng Yam 
υπεγράφησαν συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ του 
ΡΑΙΗ και του αντίστοιχου οργανισµού της 
Σιγκαπούρης καθώς και µεταξύ του ΡΑΙΗ και της 
Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης. Η 
αξία των πολωνικών εξαγωγών στη Σιγκαπούρη 
ανήλθε στα € 569 εκ. το 2016. Η αξία των εισαγωγών 
από τη Σιγκαπούρη ανήλθε στα 636 € εκ.. Η αξία του 
αποθέµατος των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 
προέλευσης Σιγκαπούρης στη Πολωνία είναι της 
τάξης  των € 17 εκ., ενώ εκείνη των πολωνικών 

επενδύσεων στη χώρα της ΝΑ Ασίας είναι 
περίπου € 89 εκ. (στοιχεία ΡΑΙΗ). 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
Βελτιωτικά έργα πορθµού Szczecin-
Swinoujscie 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Α. Duda κύρωσε 
(18/5) ψηφισθέντα νόµο για την πραγµατοποίηση 
βελτιωτικών παρεµβάσεων στον πορθµό 
Szczecin-Swinoujscie στη βόρεια Πολωνία. Το 
βάθος του υφιστάµενου πορθµού θα αυξηθεί στα 
12,5 µέτρα και το έργο θεωρείται στρατηγικής 
σηµασίας για την οικονοµία και την ασφάλεια της 
χώρας. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές 
και Περιβάλλον 2014-2020». Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του έργου είναι της τάξης των € 
333 εκ.. Η κοινοτική συµµετοχή θα είναι 85% και 
η εθνική συµµετοχή 15%. Η παρέµβαση 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2022 και 
αναµένεται να διευκολύνει τη µεταφορά 
εµπορευµάτων µεταξύ των δύο λιµένων. Ειδικά 
όσον αφορά τον λιµένα του Szczecin, τα 
βελτιωτικά έργα θα επιτρέψουν την αύξηση της 
δυνατότητας µεταφοράς εµπορευµάτων στους 17 
εκ. τόνους το 2030.  
 
Via Baltica 
Η πολωνική Γεν. ∆ιεύθυνση Αυτοκινητοδρόµων 
(GDDKiA) γνωστοποίησε ότι πέντε 
ενδιαφερόµενοι (κοινοπραξίες ή µεµονωµένες 
επιχειρήσεις) υπέβαλαν προσφορές στο πλαίσιο 
διαγωνισµού για την κατασκευή τµήµατος µήκους 
18 χλµ. του σχεδιαζόµενου οδικού άξονα Via 
Baltica που θα ενώνει τις χώρες της Βαλτικής µε 
τη νότια Ευρώπη. Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός 
αφορούσε το τµήµα Stawiski-Szczuczyn στη 
νοτιοανατολική Πολωνία. Η χαµηλότερη 
προσφορά (€ 78,6 εκ.) υποβλήθηκε από την PUT 
Intercor και η υψηλότερη (€ 98 εκ.) από την PORR 
SA. Η GDDKiA σχεδιάζει να δαπανήσει 
περισσότερα από € 98 εκ. για την υλοποίηση του 
έργου. Η τιµή είναι ένας από τους παράγοντες 
που λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισµού και τα µόρια που σχετίζονται µε την 
τιµή αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου. Οι 
συµβάσεις µε τους αναδόχους που θα επιλεγούν 
θα υπογραφούν τις επόµενες εβδοµάδες. 
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Σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων λιµένα Gdansk 
Μετά από την ολοκλήρωση των έργων επέκτασής 
του, ο σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων (DCT: 
Deepwater Container Terminal) του λιµένα του 
Gdansk είναι έτοιµος να υποδεχθεί τα µεγαλύτερα 
πλοία µεταφοράς containers. Σύντοµα θα ξεκινήσουν 
να χρησιµοποιούν τακτικά τον σταθµό πλοία της 
νεοσύστατης Ocean Alliance (CMA CGM Group, 
COSCO Shipping, OOCL, Evergreen). Πλοία που θα 
µεταφέρουν έως και 21.000 TEU θα φτάνουν στον 
DCT κάθε εβδοµάδα από την Άπω Ανατολή. Στις 
17/5 «έδεσε» στον DCT το CSCL Arctic Ocean της 
COSCO Shipping Lines, χωρητικότητας 19.000 TEU, 
µήκους 399,67 µέτρων και πλάτους 58,6 µέτρων. Στα 
τέλη Ιουνίου αναµένεται το µεγαλύτερο πλοίο του 
είδους (>21.000 TEU, 399,9 µέτρα µήκος και 58,8 
µέτρα πλάτος), OOCL Hong Kong της Orient 
Overseas Container Line (OOCL). Τα έργα 
επέκτασης του DCT στοίχισαν € 200 εκ. και 
ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2016, 
διπλασιάζοντας τη δυναµικότητα του σταθµού στα 3 
εκ. TEU κατ’ έτος. Ο DCT Gdansk ανήκει σε 
πολωνική εταιρεία που ελέγχεται από το Global 
Infrastructure Fund II, το οποίο διαχειρίζεται η 
αυστραλέζικη Macquarie Group of Companies. 
 
Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 
∆ηµοσίευµα (21/5) της εφηµερίδας Frankfurter 
Allgemeine Zeitung αναφέρεται σε κείµενο 
πρακτικών κλειστής συνάντησης στο Στρασβούργο, 
µεταξύ Ευρωβουλευτών και των Επιτρόπων Valdis 
Dombrovskis και Pierre Moscovici, κατά την τρίτη 
εβδοµάδα του Μαΐου τ.έ.. Σύµφωνα µε το 
δηµοσίευµα, στη συνάντηση συζητήθηκε, µεταξύ 
άλλων, η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
προωθήσει την ένταξη και των 27 κρατών-µελών της 
ΕΕ (δηλ. όλων εκτός Ην. Βασιλείου) στην Ευρωζώνη 
έως το 2025. Υπενθυµίζεται ότι οι υπουργοί της 
πολωνικής κυβέρνηση (PiS) επισηµαίνουν σε κάθε 
ευκαιρία ότι η Πολωνία δεν είναι έτοιµη να ενταχθεί 
στην Ευρωζώνη. Στις πλέον πρόσφατες σχετικές 
δηλώσεις του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Mateusz 
Morawiecki, τόνισε ότι η υιοθέτηση του κοινού 
νοµίσµατος δεν κρίνεται συµφέρουσα για την 
Πολωνία, η οποία επιθυµεί να διατηρήσει τον έλεγχο 
της νοµισµατικής πολιτικής της. 
 
 
 

Όρια συνταξιοδότησης 
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
δηµοσιεύθηκε στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού 
Εξαµήνου» στις 22/5 σηµειώνεται ότι η Πολωνία 
θα πρέπει να αυξήσει τα ηλικιακά όρια 
συνταξιοδότησης, προκειµένου να διαµορφώσει 
ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονοµική 
ανάπτυξη, την επάρκεια των µελλοντικών 
συντάξεων και τη βιωσιµότητα  του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος. Η πρόσφατη 
απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης να µειώσει 
τα όρια στα 60 για τις γυναίκες και στα 65 για 
τους άνδρες κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, 
παρατηρούν οι συντάκτες της έκθεσης. 
 
4. Ενέργεια – Περιβάλλον 
 
∆ιοργάνωση COP24 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Jan Szyszko 
ορίστηκε πρόεδρος της διάσκεψης COP24 των 
Ηνωµένων Εθνών για το Κλίµα (UNFCCC), η 
οποία θα λάβει χώρα στο Katowice της νότιας 
Πολωνίας το 2018. Ο κ. Szyszko θα είναι 
υπεύθυνος για το σύνολο των οργανωτικών 
προετοιµασιών της διάσκεψης και θα 
προεδρεύσει των εργασιών της. Στο πρόσφατο 
παρελθόν, η Πολωνία διοργάνωσε, επίσης, τις 
COP του 2008 (Πόζναν) και του 2013 (Βαρσοβία). 
 
Παράδοση φορτίου αµερικανικού LNG 
Φορτίο Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου 
προέλευσης ΗΠΑ παραδόθηκε στις 7/6 στον 
σταθµό επαναεριοποίησης του Świnoujście των 
πολωνικών ακτών της Βαλτικής. Πρόκειται για 
εφάπαξ παράδοση, µε υψηλή, ωστόσο, 
συµβολική σηµασία για την πολωνική κυβέρνηση, 
που επιθυµεί να δείξει ότι καταβάλλονται σοβαρές 
προσπάθειες για τη θωράκιση της ενεργειακής 
ασφάλειας της χώρας και τη µείωση της 
εξάρτησής της από τη Ρωσία (Gazprom). Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, προµηθευτής της 
πολωνικής PGNiG ήταν η Cheniere Energy που 
εδρεύει στο Χιούστον. Η σχετική συµφωνία είχε 
υπογραφεί τον Απρίλιο τ.έ.. 
 
5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
 
śabka 
Η EBRD αποφάσισε να επενδύσει έως 25 εκ. 
Ευρώ στην πολωνική αλυσίδα λιανεµπορίου 



 5

τροφίµων śabka, έκτη µεγαλύτερη του κλάδου στη 
χώρα. Η śabka εξυπηρετεί καθηµερινά 2 εκ. πελάτες, 
µέσω 4.600 καταστηµάτων franchise, τα οποία 
διαχειρίζονται 3.200 επιχειρηµατίες. Η śabka 
ιδρύθηκε το 1998 στο Poznan από τον Mariusz 
Świtalski. Η εταιρεία πέρασε πρόσφατα στον έλεγχο 
του επενδυτικού ταµείου CVC Capital Partners. 
 
Polmlek 
Ο όµιλος Polmlek (www.polmlek.com) εγκαινίασε νέο 
εργοστάσιο επεξεργασίας ορού γάλακτος (δηλ. 
τυρόγαλου) στο Lidzbark Warminski της βόρειας 
Πολωνίας, εντός της Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης 
Warminsko-Mazurska. Η αξία της επένδυσης είναι 
της τάξης των € 58,96 εκ.. Το σύγχρονο εργοστάσιο, 
ένα από τα µεγαλύτερα του είδους στην Ευρώπη, 
έχει δυνατότητα επεξεργασίας 2,5 – 3 εκ. λίτρων 
τυρόγαλου ηµερησίως, µε προοπτική αύξησης στα 6 
εκ. λίτρα. Στις εγκαταστάσεις θα παράγονται λακτόζη 
και συµπυκνωµένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, που θα 
χρησιµοποιούνται στη συνέχεια από επιχειρήσεις 
παραγωγής διατροφικών συµπληρωµάτων. 
 
CD Projekt 
Η πολωνική εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών (gaming) CD Projekt 
(www.cdprojekt.com) γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε 
«προχωρηµένο στάδιο πιστοποίησης» όσον αφορά 
την κυκλοφορία των προϊόντων της στην κινεζική 
αγορά, στην οποία ελπίζει να εισέλθει µέχρι το τέλος 
του 2017. Η εταιρεία ανακοίνωσε πέρυσι τη 
συνεργασία της µε την κινεζική επιχείρηση GAEA για 
τη διάθεση του “Gwent: The Witcher Card Game” 
στην ασιατική χώρα και προετοιµάζει προωθητική 
εκστρατεία για το παιχνίδι “Cyberpunk 2077”, η 
ηµεροµηνία κυκλοφορίας του οποίου παραµένει 
άγνωστη. Η CD Projekt έχει ήδη ιδρύσει θυγατρική 
εταιρεία της στη Σαγκάη και πρόκειται να λάβει 
µέρος σε κλαδική εµπορική έκθεση στην Κίνα στα 
τέλη Ιουλίου. Το “Gwent: The Witcher Card Game” 
είναι ένα παιχνίδι ελεύθερης πρόσβασης, 
εµπνευσµένο από τη σειρά µυθιστορηµάτων “The 
Witcher” του Πολωνού συγγραφέα Andrzej 
Sapkowski. Στα ίδια µυθιστορήµατα έχει βασιστεί 
ολόκληρη σειρά παιχνιδιών της CD Projekt µε την 
ονοµασία “The Witcher”, που έχει σηµειώσει διεθνή 
επιτυχία. Μάλιστα, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η 
Netflix σχεδιάζει να γυρίσει τηλεοπτική σειρά 
βασισµένη στα βιβλία του Andrzej Sapkowski, τα 
οποία έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό και µε τη 

βοήθεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών της CD 
Projekt. 
 
Ενεργειακά ποτά µε βάση το µήλο 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Puls 
Biznesu, αρκετοί Πολωνοί παραγωγοί φρούτων 
στρέφονται στη δηµιουργία ενός ενεργειακού 
ποτού (energy drink) µε βάση το µήλο, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας απορρόφησης της 
πλεονάζουσας παραγωγής, που οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό στη διατήρηση της ρωσικής 
απαγόρευσης εισαγωγών συγκεκριµένων 
προϊόντων. Το φρουτοποτό Yabu, που θα 
περιέχει επίσης γκουαράνα και καφεΐνη, θα 
στοιχίζει περίπου 5 Ζλότυ / κουτάκι αλουµινίου, 
δηλαδή θα είναι δύο φορές ακριβότερο από τα 
ενεργειακά ποτά που κυκλοφορούν σήµερα στην 
αγορά. Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί εκτιµούν ότι 
η ανώτερη ποιότητά του θα προσελκύσει 
καταναλωτές που αποφεύγουν τα γνωστά 
ενεργειακά ποτά διότι φοβούνται για πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις των προϊόντων στην υγεία 
τους. 
 
Εξαγορά Bank Pekao από PZU 
Στις 7/6 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της δεύτερης 
µεγαλύτερης πολωνικής τράπεζας Bank Pekao 
(συµφερόντων ιταλικής Unicredit) από τη 
µεγαλύτερη πολωνική ασφαλιστική PZU 
(συµφερόντων ∆ηµοσίου) και το Πολωνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο PFR. Λίγες ηµέρες νωρίτερα, 
η πολωνική Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας 
KNF είχε εγκρίνει τη σχεδιαζόµενη µεταβίβαση. Η 
πώληση (του 32,8% των µετοχών της Pekao 
έναντι 10,6 δισ. Ζλότυ) συµφωνήθηκε τον 
∆εκέµβριο του 2016. Μετά από την εξαγορά, οι 
δύο µεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, PKO και 
Pekao, θα ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από το 
πολωνικό ∆ηµόσιο. 
 


