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  31 Μαρτίου 2015 

Α.Π.: Φ.2700/ΑΣ 96 

 

  

 

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός (Γραμ. ΟΕΥ Β’ ) 

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός 

 

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας 

Αριθμός 6 (17 - 31/3/2015) 

 

1 Οικονομικοί Δείκτες 2. Εξωτερικό Εμπόριο - ΑΞΕ 

 -Δημοσιονομικό Έλλειμμα  - Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών 

 -Χρέος-Δανεισμός 

-Πληθωρισμός 

-Βιομηχανική Παραγωγή 

-Παραοικονομία 

-Ανεργία 

  

 

3 Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 4. Ενέργεια 

 - Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ  -Δεξαμενή φ.α.Wierzchowice 

 -Συστάσεις ΟΟΣΑ 

-Επενδύσεις στη καινοτομία 

 -Σταθμός LNG Swinoujscie 

-Κοιτάσματα 

‘’έγκλειστου’’αερίου 

 -Τουρισμός  -Εξάρτηση από άνθρακα 

 -Παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων   

5 Επιχειρηματικές ειδήσεις   

 - Alior Bank   

 -Επένδυση Grupa Azoty   

    

   Τρέχουσα ισοτιμία Ζλότυ / 

Ευρώ: 

   PLN 4,10 / EUR 1 

 

Ο Προϊστάμενος 

 

http://www.agora.mfa.gr/pl101
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
http://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce
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Παντελής Γιαννούλης 
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1.Οικονομικοί Δείκτες 

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Ο Υπουργός Οικονομικών Mateusz 

Szczurek δήλωσε (16 τ.μ.) ότι το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του 2014 θα 

διαμορφωθεί τελικά κοντά στο 3,6% του 

ΑΕΠ, αντί για 3,3% που εκτιμάτο 

νωρίτερα. Σημειώνεται ότι στις πλέον 

πρόσφατες προβλέψεις της Ευρ. 

Επιτροπής (Φεβ. 2015) γίνεται λόγος για 

έλλειμμα 2,9% το 2015, από 3,6% το 2014. 

 

Χρέος - Δανεισμός 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους, το 

Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις 30/3 

δωδεκαετή ομόλογα, αξίας 1 δισ. Ευρώ, με 

απόδοση 1,022%, τη χαμηλότερη που έχει 

καταγραφεί στην ιστορία της χώρας, ως 

προς τα  ομόλογα μακράς διάρκειας. Η 

Πολωνία δεν σκόπευε να βγει στις αγορές 

κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά τα 

χαμηλά επιτόκια δανεισμού λειτούργησαν 

ενθαρρυντικά. 

 

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 

Στατιστική Υπηρεσία GUS, τον 

Φεβρουάριο τ.έ. οι τιμές καταναλωτικών 

αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 

1,6% σε σύγκριση με τον περυσινό 

Φεβρουάριο και κατά 0,1% σε σύγκριση 

με τον Ιανουάριο του 2015. Σύμφωνα με 

τη Eurostat, ο (απο)πληθωρισμός (ΕΔΤΚ) 

ήταν -1,3% τον Φεβρουάριο τ.έ. σε 

σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2014. 

 

Βιομηχανική παραγωγή 

Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 

Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας GUS, η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 

4,9% τον Φεβρουάριο τ.έ. σε σύγκριση με 

τον Φεβρουάριο του 2014, μετά από 

αύξηση 1,6% τον Ιανουάριο τ.έ. 

(αναθεωρημένα στοιχεία). 

 

Παραοικονομία 

Σύμφωνα με το πολωνικό think tank 

“Institute for Market Economics” 

(IBnGR), η αξία της παραοικονομίας 

της χώρας αναμένεται να μειωθεί 

φέτος στο 19,2% του ΑΕΠ, από 19,5% το 

2014, και να παραμείνει γύρω στο 19-

20% του ΑΕΠ τα επόμενα έτη, ανάλογα 

με την εξέλιξη των μακροοικονομικών 

μεγεθών. Σε μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 

60%), η πολωνική παραοικονομία 

συνίσταται σε κέρδη που κρύβουν κατά 

τα άλλα νόμιμες επιχειρήσεις και σε 

αμοιβές που καταβάλλονται σε 

παράνομους εργαζομένους. Βεβαίως, 

ως παραοικονομία γίνονται 

αντιληπτές και δραστηριότητες όπως η 

πορνεία, η παραγωγή και διακίνηση 

ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, και τα 

παράνομα στοιχήματα. 

 

Ανεργία 

Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 

Στατιστική Υπηρεσία (GUS), τον 

Φεβρουάριο τ.έ. το ποσοστό ανεργίας 

παρέμεινε αμετάβλητο στο 12,0% και οι  

εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 1.918.700. 

 

 

2. Εξωτερικό Εμπόριο - ΑΞΕ 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής 

Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία του 

πλεονάσματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 

56 εκ. Ευρώ τον Ιανουάριο τ.έ., έναντι 

ελλείμματος 1 δισ. Ευρώ τον Δεκέμβριο 

του 2014. Πλεονασματικά ήταν το 

ισοζύγιο υπηρεσιών (431 εκ.) και το 

εμπορικό ισοζύγιο (1,02 δισ.), ενώ 

http://www.mf.gov.pl/en/news/-/asset_publisher/X7ac/content/eurobond-priced-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fen%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X7ac%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D
../stat.gov.pl
../ec.europa.eu/eurostat
../../stat.gov.pl
http://www.ibngr.pl/
../../stat.gov.pl
../../stat.gov.pl
http://www.nbp.pl/
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ελλειμματικά ήταν το ισοζύγιο 

εισοδημάτων (1,3 δισ.) και το ισοζύγιο 

τρεχουσών μεταβιβάσεων (90 εκ.). Η αξία 

των μεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε 

κατά 5,7%, ανερχόμενη στα 13,47 δισ., 

των δε εισαγωγών υποχώρησε κατά 1,5%, 

διαμορφούμενη στα 12,45 δισ. Ευρώ. Η 

Κεντρική τράπεζα απέδωσε την 

τελευταία μείωση στη μείωση των τιμών 

του αργού πετρελαίου διεθνώς. 

 

3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  

 

Προοπτική υιοθέτησης Ευρώ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – και εκ 

νέου υποψήφιος του κυβερνώντος PO 

στις Προεδρικές Εκλογές του Μαΐου τ.έ. – 

κ.Bronislaw Komorowski επεσήμανε, σε 

δηλώσεις του στον σταθμό Radio Zet στις 

25/3, ότι η Πολωνία δεν μπορεί να 

ενταχθεί στην Ευρωζώνη αν δεν έχει 

νωρίτερα εκπληρώσει τα κριτήρια 

σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 

προσθέτοντας ότι η εκπλήρωση των 

κριτηρίων θα είναι επωφελής για την 

εθνική οικονομία, ανεξάρτητα από την 

τελική απόφαση της χώρας όσον αφορά 

την υιοθέτηση του Ευρώ. Ο κ. 

Komorowski επανέλαβε ότι μια 

ουσιαστική δημόσια συζήτηση σχετικά με 

την προοπτική υιοθέτησης του Ευρώ θα 

ήταν σκόπιμο να γίνει μετά από τις 

φθινοπωρινές βουλευτικές εκλογές, 

καθώς χρειάζεται να αναθεωρηθούν 

συγκεκριμένες διατάξεις του 

συντάγματος με αυξημένη πλειοψηφία 

(που δεν διαθέτει ο σημερινός 

κυβερνητικός συνασπισμός) προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση του 

κοινού νομίσματος. Μια ημέρα πριν από 

τις δηλώσεις Komorowski, η 

Πρωθυπουργός Ewa Kopacz είχε 

επισημάνει, σε συνέντευξη τύπου, ότι η 

Πολωνία θα ενταχθεί στην Ευρωζώνη 

στο καταλληλότερο χρονικό σημείο, 

υπενθυμίζοντας ότι η απόφαση για την 

υιοθέτηση του Ευρώ ελήφθη στην 

πραγματικότητα στο πλαίσιο του 

δημοψηφίσματος που διεξήχθη το 2003 

αναφορικά με την εισδοχή της χώρας 

στην ΕΕ (αποτέλεσμα: 77,6% υπέρ). 

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος της 

συντηρητικής αξιωματικής 

αντιπολίτευσης (PiS) στις επικείμενες 

Προεδρικές Εκλογές, Andrzej Duda, 

θεωρεί ότι η χώρα δεν θα πρέπει να 

εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο 

εγκατάλειψης του εθνικού νομίσματος 

μέχρι να συγκλίνουν περαιτέρω οι 

πολωνικοί μισθοί με τους 

δυτικοευρωπαϊκούς. Μάλιστα, σε 

σχετικές δηλώσεις του (30/3), ο κ. Duda 

κατηγόρησε τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας ότι σχεδιάζει επίσπευση 

της υιοθέτησης του Ευρώ. Ξεκινώντας 

από την περιφέρεια Świętokrzyskie, στη 

νότια Πολωνία, το PiS εγκαινίασε (30/3) 

εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Ναι 

στην Ευρώπη, Όχι στο Ευρώ». Εν τω 

μεταξύ, δημοσκόπηση της TNS Polska 

(διάστημα 13-18/3, δείγμα 1000 ατόμων) 

εμφανίζει το 53% των Πολωνών 

αντιτιθέμενο στην υιοθέτηση του 

Ευρώ, έναντι ποσοστού 24% που 

υποστηρίζει τη συγκεκριμένη 

προοπτική. Άλλη δημοσκόπηση, της 

οικονομικής εφημερίδας Puls Biznesu 

(27/3), εμφανίζει το 60% των Πολωνών 

επιχειρηματιών αντιτιθέμενο στην 

υιοθέτηση του Ευρώ, έναντι ποσοστού 

27,5% που υποστηρίζει τη 

συγκεκριμένη προοπτική. 

 

Συστάσεις ΟΟΣΑ 

Σύμφωνα με συστάσεις του ΟΟΣΑ που 

περιέχονται σε προσφάτως 

δημοσιευθείσα έκθεση του τελευταίου 

(“Going for Growth” report), η 

http://www.tnsglobal.pl/
http://www.pb.pl/
http://www.oecd.org/
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πολωνική κυβέρνηση κρίνεται σκόπιμο 

να αναλάβει πρωτοβουλίες, μεταξύ 

άλλων, στην κατεύθυνση της μείωσης 

του διοικητικού κόστους που βαρύνει 

όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια 

επιχείρηση, της βελτίωσης του 

πτωχευτικού δικαίου, της 

απελευθέρωσης συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων, της προόδου στις 

ιδιωτικοποιήσεις τομέων όπως τα ορυχεία 

και η χημική βιομηχανία και της 

αποτελεσματικότερης διοίκησης των 

δημόσιων επιχειρήσεων. Στην ίδια 

έκθεση, αναγνωρίζεται η σημασία των 

μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη 

υλοποιηθεί στο πολωνικό συνταξιοδοτικό 

σύστημα, επισημαίνεται, όμως, ότι 

επείγουν η αύξηση του ηλικιακού ορίου 

συνταξιοδότησης για τις γυναίκες και η 

κατάργηση συνταξιοδοτικών προνομίων 

που ισχύουν για ορισμένες ομάδες 

εργαζομένων. Επίσης, διατυπώνονται 

συστάσεις αναφορικά με τη διαμόρφωση 

ενός αποτελεσματικότερου φορολογικού 

συστήματος (προτείνεται λ.χ. η αύξηση 

του φόρου ακίνητης περιουσίας), η 

δημιουργία περισσότερων 

βρεφονηπιακών σταθμών, η βελτίωση 

του συστήματος επαγγελματικής 

κατάρτισης, η συνέχιση των επενδύσεων 

στις υποδομές του τομέα των μεταφορών 

και η τόνωση του ανταγωνισμού στον 

ενεργειακό τομέα).  

 

Επενδύσεις στην Καινοτομία 

Στις 30/3, η συνομοσπονδία εργοδοτών 

Lewiatan διοργάνωσε συνέδριο με θέμα 

“Poland 2015-2025: Investing Public Funds 

Effectively”. Σε ομιλία που εκφώνησε στο 

συνέδριο, η Πρωθυπουργός κα Ewa 

Kopacz υπογράμμισε τη σημασία των 

επενδύσεων στην καινοτομία, με τη 

βοήθεια και των χρηματοδοτήσεων της 

ΕΕ. Η κα Kopacz επεσήμανε ότι οι νέες 

τεχνολογίες, που αναδεικνύονται μέσω 

των επενδύσεων στην καινοτομία, 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα 

των επιχειρήσεων, συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και στη 

μείωση των εκπομπών ρύπων και 

ενισχύουν την αποδοτικότητα της 

χρήσης των ανθρώπινων πόρων. Η 

Πολωνή Π/Θ στάθηκε, επίσης, στις 

μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η 

νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 

και πρότεινε την υιοθέτηση μιας νέας 

προσέγγισης όσον αφορά την 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων, 

παραπέμποντας στους σχεδιασμούς 

του Προέδρου της Ευρ. Επιτροπής 

σχετικά με τη ενοποίηση της ψηφιακής 

αγοράς. Τέλος, η κα Kopacz 

αναφέρθηκε στις κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός 

φορολογικού πλαισίου που θα είναι 

φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις. Στη 

δική της ομιλία, η πρόεδρος της 

συνομοσπονδίας Lewiatan, κα Henryka 

Bochniarz, τόνισε ότι η Πολωνία 

οφείλει να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις της δημοσιονομικής 

περιόδου 2014-2020 εάν επιθυμεί να 

αποφύγει την υποβάθμισή της σε 

«οικονομική αποικία».  

 

Τουρισμός: αύξηση τιμών «πακέτων» 

διακοπών 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

εφημερίδας Rzeczpospolita, μετά από 

την απόφαση πολλών πολωνικών 

πρακτορείων ταξιδίων να αποσύρουν 

από την αγορά «πακέτα» διακοπών με 

προορισμό την Τυνησία, συνεπεία της 

πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης 

στην Τύνιδα (με θύματα, μεταξύ 

άλλων, τρεις Πολωνούς), οι τιμές των 

πακέτων άλλων προορισμών 

αυξάνονται σημαντικά. Πλέον, οι τιμές 

http://konfederacjalewiatan.pl/en
http://www.rp.pl/
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πακέτων προορισμών όπως η Ελλάδα, η 

Αίγυπτος και η Τουρκία πωλούνται 

ακριβότερα έως και κατά 500 

Ζλότυ/άτομο/εβδομάδα (περίπου 125 

Ευρώ), χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω 

άνοδος τιμών για τους προορισμούς που 

θεωρούνται ασφαλείς. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η τιμή ενός ταξιδιού 

εβδομαδιαίας διάρκειας τετραμελούς 

οικογένειας στις Κανάριες Νήσους έχει 

αυξηθεί κατά 1.000 Ευρώ.  

 

Παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων 

Σύμφωνα με την Πολωνική Ένωση 

Βιομηχανιών Παραγωγής Ελαστικών 

Αυτοκινήτων, τα εργοστάσια του κλάδου 

παρήγαγαν 35,6 εκ. ελαστικά το 2014, 

δηλαδή 2,9 εκ. περισσότερα σε σύγκριση 

με το 2013. Την ίδια χρονιά, οι ιδιοκτήτες 

τεσσάρων βιομηχανιών του κλάδου (σε 

Debica, Olsztyn, Poznan και Stargard) 

επένδυσαν περισσότερα από 526 εκ. 

Ζλότυ στην ανάπτυξη των υποδομών 

τους, ενώ από το 1995 υπολογίζεται ότι 

έχουν επενδυθεί περίπου 7,7 δισ. Ζλότυ 

στην ανάπτυξη του κλάδου. Η 

πλειονότητα των ελαστικών που 

παράγονται στη χώρα εξάγεται. Στην 

εγχώρια αγορά πωλήθηκαν πέρυσι 

περίπου 9,57 εκ. ελαστικά, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εισαγομένων.  

 

4. Ενέργεια 

 

Δεξαμενή φυσικού αερίου Wierzchowice 

Όπως ανακοίνωσε (18/3) το Υπουργείο 

Οικονομίας, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι 

εργασίες επέκτασης που 

πραγματοποιούνταν το τελευταίο 

χρονικό διάστημα στη μεγαλύτερη 

πολωνική δεξαμενή φυσικού αερίου στο 

Wierzchowice (ΝΔ Πολωνία). Πλέον, οι 

υπόγειες δεξαμενές της επιχείρησης 

αερίου PGNiG στο Wierzchowice έχουν 

χωρητικότητα 1,2 δισ. κ.μ., δηλαδή 625 

εκ. κ.μ. περισσότερα σε σύγκριση με 

τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο πριν 

από την έναρξη των εργασιών. Το έργο 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. με 

491,18 εκ. Ζλότυ. Στόχος της PGNiG 

είναι η περαιτέρω αύξηση της 

χωρητικότητας των δεξαμενών στα 3,5 

bcm. 

 

Σταθμός LNG Świnoujście 

Σε συνέχεια δηλώσεων κυβερνητικών 

αξιωματούχων, σχετικά με την ανάγκη 

ολοκλήρωσης του σταθμού 

επαναεριοποίησης Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (LNG) στο Świnoujście 

των ακτών της Βαλτικής το συντομότερο 

δυνατό και χωρίς υπερβάσεις στις 

προϋπολογισθείσες δαπάνες, 

δημοσιεύματα του Reuters και της 

εφημερίδας Rzeczpospolita αναφέρουν 

ότι η ανάδοχος του έργου Saipem (ιταλ. 

συμφερόντων) θέτει την εκταμίευση 

πρόσθετης χρηματοδότησης και τη 

διαγραφή επιβληθέντων προστίμων ως 

προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του 

έργου έως το καλοκαίρι. Το έργο, που 

έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 96%, 

χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικής 

σημασίας» για την αναβάθμιση της 

ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. 

 

Κοιτάσματα «έγκλειστου αερίου» 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 

Πολωνικού Γεωλογικού Ινστιτούτου, 

ίσως είναι δυνατή η αξιοποίηση του 

10% των πολωνικών κοιτασμάτων 

«έγκλειστου φυσικού αερίου» (“tight 

gas”), τα οποία υπολογίζεται ότι είναι 

της τάξης των 3 τρισ. κυβικών μέτρων. 

Η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτερη 

από τον επιβεβαιωμένο όγκο των 

συμβατικών κοιτασμάτων του 

../en.pgnig.pl
http://www.reuters.com/
http://www.rp.pl/
http://www.saipem.com/
http://www.pgi.gov.pl/
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συγκεκριμένου καυσίμου (134 δισ. κ.μ.). 

Πάντως, τόσο επιστήμονες του 

ινστιτούτου όσο και ο Υφυπουργός 

Περιβάλλοντος Sławomir Brodziński 

έσπευσαν να παρατηρήσουν ότι τα 

στοιχεία θα πρέπει να αξιολογηθούν με 

σοβαρότητα και χωρίς υπερβολική 

αισιοδοξία, καθώς η Πολωνία δεν 

πρόκειται να «γίνει Κουβέιτ ή Σ. Αραβία 

εν μία νυκτί». Σημειώνεται ότι ο 

εντοπισμός του «έγκλειστου φυσικού 

αερίου» θεωρείται ευκολότερος από 

εκείνον του σχιστολιθικού αερίου, αλλά 

τα κοιτάσματα είναι πιθανό να 

βρίσκονται σε βάθος 6.000 μέτρων. 

 

Εξάρτηση από άνθρακα 

Όπως δήλωσε η Πρωθυπουργός Ewa 

Kopacz, στο περιθώριο της συνεδρίασης 

του Ευρ. Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 

20/3, η Πολωνία δεν προτίθεται να 

εγκαταλείψει τη χρήση του άνθρακα – 

παρά τη διακηρυγμένη στόχευση του Ευρ. 

Συμβουλίου για «απεξάρτηση από τη 

χρήση άνθρακα» και μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – 

καθώς η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας 

στηρίζεται στη συγκεκριμένη καύσιμη 

ύλη. Η δήλωση της Πολωνής 

Πρωθυπουργού αποτελούσε απάντηση 

στις επικρίσεις του υποψηφίου της 

συντηρητικής αξιωματικής 

αντιπολίτευσης (PiS) για το αξίωμα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας Andrzej Duda 

(οι εκλογές θα λάβουν χώρα τον Μάιο 

τ.έ.), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ένας 

τέτοιος μετασχηματισμός της οικονομίας 

θα ήταν επιβλαβής για τα συμφέροντα 

της χώρας και της ανθρακοπαραγωγού 

πολωνικής περιφέρειας της Σιλεσίας. 

Αναφερόμενη στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό 

για τη συγκρότηση μιας Ενεργειακής 

Ένωσης (ένα από τα χαρακτηριστικά της 

οποίας θα είναι και η απεξάρτηση από 

τον άνθρακα), με στόχο την 

απεξάρτηση από τις εισαγωγές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη 

Ρωσία, η κα Kopacz επεσήμανε ότι η 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα προϋποθέτει, στην 

περίπτωση της Πολωνίας, την 

αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και 

νέας τεχνογνωσίας. Οι τελευταίες 

προϋποθέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν 

στο πλαίσιο της λειτουργίας των 

πολωνικών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, που 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Στις 

27/3, συνδικαλιστές της πολωνικής 

ένωσης ανθρακωρύχων ZZG και της 

ένωσης των εργαζομένων της 

ενεργειακής βιομηχανίας ZZZE 

διοργάνωσαν συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας κατά των επιδιώξεων της 

ΕΕ, που «απειλούν το εθνικό 

συμφέρον»,  και ζήτησαν εξηγήσεις 

από την Κυβέρνηση, που συμφώνησε 

σε αυτές τις μεταβολές παρά τις περί 

του αντιθέτου δεσμεύσεις της. 

 

5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

Alior Bank 

Εν όψει της σχεδιαζόμενης 

συγχώνευσής της με τη Meritum Bank, 

η τράπεζα Alior Bank σχεδιάζει 

(σύμφωνα με ανακοίνωσή της) την 

απόλυση έως και 1.000 εργαζομένων 

και από τις δύο τράπεζες, μέχρι το 

τέλος του τ.έ.. Η τράπεζα σχεδιάζει, 

μεταξύ άλλων, το άνοιγμα αρκετών 

καταστημάτων για την εξυπηρέτηση 

ιδιωτών και επιχειρήσεων και τη 

διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στους τομείς της 

διαδικτυακής και της τηλεφωνικής 

τραπεζικής. Το κόστος της ενοποίησης 

των συστημάτων των δύο τραπεζών 

../meritumbank.pl
http://www.aliorbank.pl/
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εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 50 εκ. 

Ζλότυ. Τον Οκτώβριο του 2014, η Alior 

Bank υπέγραψε προκαταρκτική 

συμφωνία απόκτησης του 97,9% των 

μετοχών της Meritum από τις Innova 

Financial Holdings, WCP Cooperatief και 

EBRD, έναντι 352 εκ. Ζλότυ. Τον 

Φεβρουάριο τ.έ., η συμφωνία έλαβε την 

έγκριση της Αρχής Χρηματοοικονομικής 

Εποπτείας KNF. Στα τέλη του 2014, η μεν 

Alior διέθετε δίκτυο 836 καταστημάτων, η 

δε Meritum 202. 

 

Επένδυση Grupa Azoty 

Η ελεγχόμενη από το Δημόσιο 

επιχείρηση Grupa Azoty (από τις 

μεγαλύτερες επιχ/σεις των κλάδων 

πλαστικών και λιπασμάτων) ανακοίνωσε 

ότι θα υλοποιήσει επένδυση ύψους 1,7 

δισ. Ζλότυ για την κατασκευή ενός νέου 

εργοστασίου προπανίου στο Police της ΒΔ 

Πολωνίας. Θα πρόκειται για το 

μεγαλύτερο εργοστάσιο του είδους του 

στην Ευρώπη και το έργο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί έως το 2019. Όπως 

επεσήμανε σε σχετικές δηλώσεις του ο 

Υπουργός Θησαυροφυλακίου 

Włodzimierz Karpiński, το έργο της 

κατασκευής θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις 

εργασίας, ενώ άλλες 200 θέσεις εργασίας, 

υψηλής εξειδίκευσης, θα δημιουργηθούν 

από τις ανάγκες στελέχωσης του 

εργοστασίου. 

 

http://www.knf.gov.pl/
../grupaazoty.com

