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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο 

Ρπζκόο Μεγέζπλζεο ΑΔΠ 2013 

Ζ Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (GUS) 

αλαζεψξεζε πξφζθαηα ηα ζηνηρεία ηεο γηα ην 

ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο πνισληθήο νηθνλνκίαο 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ 

GUS, ην πνισληθφ ΑΔΠ κεγεζχλζεθε θαηά 1,6% 

ην 2013 ελψ θαηά ην 2012 θαηά 2,0% . 

 

Γεκόζην Υξένο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ην πνισληθφ Γεκφζην Υξένο 

απμήζεθε θαηά 4,7% ην 2013, αλεξρφκελν έηζη 

ζηα 880,2 δηζ. Ειφηπ, ήηνη 53,9% ηνπ ΑΔΠ, 

έλαληη 52,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2012. Σν Υξένο 

Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο & ΟΣΑ, πνπ απνηειεί 

θξηηήξην ζχγθιηζεο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, αλήιζε ζηα 934 δηζ. Ειφηπ (+5,3%). 

Σν εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ήηαλ 612,8 δηζ. 

Ειφηπ (+6,3%), ελψ ην εμσηεξηθφ ρξένο αλήιζε 

ζηα 267,4 δηζ. Ειφηπ (+1,3%). εκεηψλεηαη φηη, 

ην εμσηεξηθφ ρξένο αληηπξνζσπεχεη ην 30,4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνισληθνχ ρξένπο. 

 

Κξηηήξηα ύγθιηζεο 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε Πνισλία εθπιήξσζε 

ηνλ Φεβξνπάξην η.έ. δχν απφ ηα ηέζζεξα Κξηηήξηα 

χγθιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, σο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ έληαμε 

ελφο θξάηνπο-κέινπο ζηελ Δπξσδψλε. 

πγθεθξηκέλα, εθπιεξψζεθαλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο 

(HICP) δηακνξθψζεθε ζην 0,7% θαη ήηαλ θαηά 

0,6% κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο, 

ελψ ην κέζν καθξνπξφζεζκν επηηφθην ησλ 

πξνεγνχκελσλ 12 κελψλ ήηαλ 4,1%, ήηνη 1,4% 

ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο.  

Σν δεκνζηνλνκηθφ θξηηήξην δελ εθπιεξψζεθε, 

θαζψο γηα ηε ρψξα παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλε ε 

δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, ελψ ην 

θξηηήξην ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο δελ 

εθπιεξψζεθε δηφηη ε Πνισλία δελ είλαη κέινο ηνπ 

κεραληζκνχ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ERM2, 

πνπ απνηειεί πξνζάιακν ηεο Δπξσδψλεο. 

 

Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ, ηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο αλήιζαλ ζηα 142,28 εθ. 

Ειφηπ ζην ηέινο Μαξηίνπ η.έ. εκεηψλεηαη φηη, 

ζηνλ θπβεξλεηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

η.έ. πξνβιέπνληαη έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο 

χςνπο 3,7 δηζ. Ειφηπ. 

 

Ύςνο Αλεξγίαο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ε 

αλεξγία κεηψζεθε ζην 9,7% ηνλ Φεβξνπάξην 

η.έ. απφ 9,8% ηνλ Ηαλνπάξην η.έ., ελψ ζχκθσλα 

κε ηελ πνισληθή Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή 

κεζνδνινγία, ε αλεξγία αλήιζε ηνλ 

Φεβξνπάξην η.έ. ζην 13,9%. 

 

Πησρεύζεηο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αζθάιηζεο 

πηζηψζεσλ Coface, 178 επηρεηξήζεηο 

πηψρεπζαλ ζην α΄ ηξίκελν η.έ., αξηζκφο θαηά 

15% κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Πξφθεηηαη γηα 

ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ πησρεχζεσλ απφ ην 

2011, παξ‟ φια απηά θαηά 80% κεγαιχηεξν 

απφ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2008. Ζ πησηηθή ηάζε 

αλακέλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαζ‟ φιν ην η.έ., 

ράξηο ζηε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Απνκέλεη, πάλησο, 

λα θαλεί πνηα έθηαζε ζα έρνπλ νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ εμειίμεσλ ζηε γεηηνληθή 

Οπθξαλία ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

Χο πξνο ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ, ζην α΄ ηξίκελν η.έ., κεησκέλν ήηαλ 

ην πνζνζηφ ησλ πησρεχζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε κεηαπνηεηηθέο θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο (κείσζε απφ 

33% ζε 29% θαη απφ 21,4% ζε 18% 

αληίζηνηρα), ελψ απμεκέλν ήηαλ ην κεξίδην ησλ 

πησρεχζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 

επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ (29% απφ 23%).  

 

Μεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Πνισληθήο 

Κεληξηθήο Σξαπέδεο, νη Πνισλνί κεηαλάζηεο 

έζηεηιαλ ζηελ παηξίδα ηνπο 17,1 δηζ. Ειφηπ (4 

δηζ. Δπξψ) ην 2013, δειαδή 300 εθ. Ειφηπ 

ιηγφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 θαη 3 δηζ. 

Ειφηπ ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ην έηνο-ξεθφξ 

2007. Ζ πεξπζηλή κείσζε ζεκεηψζεθε παξά ην 

γεγνλφο φηη πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην 

Πνισλνί κεηαλάζηεπζαλ ηελ ίδηα ρξνληά. 

πλνιηθά ππνινγίδεηαη φηη ζην εμσηεξηθφ 

δηαβηνχλ πεξίπνπ 2,6 εθ. Πνισλνί, νη νπνίνη 

απφ ην 2004 έρνπλ ζηείιεη ζηε ρψξα ηνπο 

ζπλνιηθά πεξίπνπ 167 δηζ. Ειφηπ (40 δηζ. 

Δπξψ). 

 

2. Δλέξγεηα 

Πνισληθή πξόηαζε ζπγθξόηεζεο 

«ελεξγεηαθήο έλσζεο Δ.Δ.» 

Μηιψληαο (29/3) ζηελ ηειεηή ζεκειίσζεο λέαο 

κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην Tychy (Ν. 

Πνισλία), ν Π/Θ θ. D. Tusk ππνζηήξημε ηελ 
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αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο «έλσζεο 

ελέξγεηαο» ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ.. Ζ πνισληθή 

πιεπξά πξνηίζεηαη λα παξνπζηάζεη ηελ ηδέα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο. 

Σν ζρήκα ζα ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο έμη ππιψλεο: 

Πξψηνλ, δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

κεραληζκνχ αιιειεγγχεο σο πξνο ηελ 

ηξνθνδνζία κε αέξην, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ ζπλήζσλ ξνψλ. 

Γεχηεξνλ, ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο 

λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην 

ζθεπηηθφ ηεο ελεξγεηαθήο αιιειεγγχεο, απφ ηελ 

Δ.Δ., ζε πνζνζηφ 75%.  

Σξίηνλ, πξφλνηα γηα θνηλέο πξνκήζεηεο ελέξγεηαο, 

έηζη ψζηε ε Δ.Δ. λα θαηαζηεί έλαο εληαίνο 

ζεκαίλσλ πειάηεο ζηε δηεζλή αγνξά ελέξγεηαο, κε 

αλαβαζκηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα 

έλαληη πξνκεζεπηψλ φπσο ε Ρσζία.  

Σέηαξηνλ, αλαγλψξηζε ηνπ ζεκηηνχ ραξαθηήξα 

ηεο ρξήζεο ηνπ άλζξαθα ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. 

Πέκπηνλ, αμηνπνίεζε ηνπ ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ. 

Έθηνλ, ξηδηθή γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ζε 

επίπεδν πξνκεζεπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εηζαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο 

ΖΠΑ θαη άιιεο ρψξεο. 

 

Δλεξγεηαθή αζθάιεηα Πνισλίαο 

ε ελεξγεηαθφ ζπλέδξην πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Gdansk (27/3), ν Τπνπξγφο Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. 

W. Karpinski δήισζε φηη ε ρψξα ηνπ έρεη ήδε 

θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηε ζσξάθηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηάο ηεο. Παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 1.700 MW, απφ 

ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, 

έρεη πξνζηεζεί ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο 

Πνισλίαο απφ ην 2007. Δπηπιένλ, ζε εμέιημε 

βξίζθεηαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 

αζξνηζηηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 5.000 

MW, πνπ ζα θαιχπηνπλ ην 13% ησλ εζληθψλ 

αλαγθψλ. ην δηάζηεκα έσο ην 2020, νη 

επελδχζεηο ζε έξγα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζα 

θηάζνπλ ηα 30 δηζ. Ειφηπ, ελψ εάλ 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηα έξγα 

ζπγγελψλ ηνκέσλ (ππνδνκέο, δίθηπα θ.ά.), ην 

πνζφ μεπεξλά ηα 60 δηζ. Ειφηπ. ην δηάζηεκα 

2007-2014 θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Πνισλία 

1.200 ρικ. αγσγψλ αεξίνπ, θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα 90 ρικ. πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζην δηάζηεκα 2004-2007. 

Δληφο ηνπ 2014, ζα ππάξρεη ζηε ρψξα 

απνζεθεπηηθή δπλαηφηεηα 2,2 δηζ. θπβ. κέηξσλ 

αεξίνπ, 1 δηζ. θ.κ. κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην 

2007. Σέινο, ν ζηαζκφο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην Swinoujscie ησλ αθηψλ ηεο Βαιηηθήο 

ζα αξρίζεη λα ππνδέρεηαη θνξηία απφ ην 2015. 

Δθηηκάηαη φηη κέζσ Swinoujscie ζα εηζάγνληαη νη 

πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ ελφο ηξίηνπ ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. 

πλαθψο, ν θ. J. Chadam, επηθεθαιήο ηεο 

δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ Gaz-System, δήισζε ζην εδψ 

πξαθηνξείν εηδήζεσλ φηη ε Πνισλία ζα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνκεζεχεηαη απφ ηε Γχζε ην 70% 

ησλ πνζνηήησλ αεξίνπ πνπ ρξεηάδεηαη, ζην 

αθξαίν ελδερφκελν ηεο δηαθνπήο ησλ 

πξνκεζεηψλ απφ ηε Ρσζία. Έσο ην 2011, ε 

ρψξα ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχπηεη κφιηο ην 10% 

ησλ αλαγθψλ ηεο κε εηζαγσγέο απφ ηε Γπηηθή 

Δπξψπε. ην ίδην θιίκα, ν Π/Θ θ. Tusk δήισζε 

(30/3) φηη γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν λα 

εθβηαζηεί ε Πνισλία κε δηαθνπή ησλ 

πξνκεζεηψλ αεξίνπ, θαζψο έρεη ιεθζεί κέξηκλα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Οη 

δειψζεηο Tusk πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα επίζθεςεο ζε εγθαηάζηαζε ππφγεηαο 

απνζήθεπζεο αεξίνπ ζην Husowo (ΝΑ 

Πνισλία), ρσξεηηθφηεηαο 400 εθ. θπβ. κέηξσλ.  

εκεηψλεηαη φηη ην 60% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ Πνισλία εηζάγεηαη 

απφ ηε Ρσζία. Απφ ηελ ίδηα ρψξα εηζάγεηαη ην 

90% ηνπ πεηξειαίνπ πνπ πξνκεζεχνληαη ηα 

πνισληθά δηπιηζηήξηα. 

 

Νέα κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ζην Tychy 

Ο Π/Θ θ. Tusk έζεζε (30/3) ηνλ ζεκέιην ιίζν 

ζε ζρεηηθή ηειεηή πνπ έιαβε ρψξα ζην ζεκείν 

αλέγεξζεο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο απφ 

άλζξαθα ζην Tychy ηεο Νφηηαο Πνισλίαο. Σν 

έξγν πινπνηείηαη απφ ηνλ φκηιν Tauron Energy 

θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 618 εθ. Ειφηπ. Οη 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο έρνπλ μεθηλήζεη ήδε 

απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη αλακέλεηαη 

φηη ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ 2016. Ζ 

κνλάδα ζα έρεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο 

ηάμεο ησλ 50 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 86 

MW ζεξκφηεηαο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο ζα είλαη 

ιηγφηεξν επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο πθηζηάκελεο κνλάδεο 

ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ. Μεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ην εξγνζηάζην ζα έρεη 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 340 MW 

ζεξκφηεηαο θαη 90 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Ζιηαθή ελέξγεηα 

χκθσλα κε ην Πνισληθφ Πξαθηνξείν 

Δηδήζεσλ, ζεκαληηθή επελδπηηθή πξσηνβνπιία 

ζηνλ ηνκέα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πινπνηείηαη, 

κε επξσπατθή ζπγρξεκαηνδφηεζε, ζηελ 

πεξηθέξεηα Μazowieckie (ζηελ νπνία αλήθεη 

θαη ε πξσηεχνπζα Βαξζνβία). Ζ επέλδπζε 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 22,5 εθ. Δπξψ, εθ ησλ 
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νπνίσλ 15 εθ. Δπξψ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δ.Δ.. 

Γεθαπέληε δήκνη έρνπλ ήδε ζπλάςεη ζπκβάζεηο 

κε ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο πεξηνρήο, ελψ 

αλακέλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ αθφκε δήκσλ. 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηνχληαη ειηαθνί 

ζπιιέθηεο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηήξηα ηεο 

πεξηνρήο. Οη πξψηεο εγθαηαζηάζεηο 

νινθιεξψζεθαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 θαη 

ράξηο ζε απηέο ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην 

πξφγξακκα θηάλεη κέρξη θαη ην 30%. Ζ θνηλνηηθή 

ζπγρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα 

ηα έηε 2007-2013. Σν ζθέινο ηεο δαπάλεο πνπ 

δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ Δ.Δ. επηδνηείηαη απφ ηνπο 

νηθείνπο ΟΣΑ, ελψ θάζε ελδηαθεξφκελν 

λνηθνθπξηφ θαιείηαη λα θαηαβάιεη πεξίπνπ 310 

Δπξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. 

 

ρηζηνιηζηθό αέξην 

Ζ πνισληθή επηρείξεζε ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο 

PGNiG πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ακεξηθαληθή Chevron, γηα ηελ 

απφ θνηλνχ εμεξεχλεζε ηεζζάξσλ θνηηαζκάησλ 

ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ (θάζε εηαηξεία θαηέρεη απφ 

δχν άδεηεο εξεπλψλ ζηηο πεξηνρέο E Zwierzyniec, 

E Grabowiec, Tomaszów Lubelski θαη Wiszniów-

Tarnoszyn ηεο ΝΑ Πνισλίαο).  

 

3. Σξαπεδηθόο Σνκέαο 

Κέξδε ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα 

χκθσλα κε ηελ Πνισληθή Αξρή 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπνπηείαο KNF, εθηηκάηαη 

φηη ην 2014 ηα θαζαξά θέξδε ησλ πνισληθψλ 

ηξαπεδψλ ζα μεπεξάζνπλ ηα 15,4 δηζ., πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πεξπζηλά θέξδε. Δπέθηαζε (ηεο 

ηάμεο δηςήθηνπ πνζνζηνχ) εθηηκάηαη φηη ζα 

θαηαγξαθεί θαη ζην ζθέινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πίζηεο. 

 

Δμαγνξά Nordea Bank Polska από ηελ PKO BP 

χκθσλα κε αλαθνίλσζή ηεο, ε κεγαιχηεξε 

ηξάπεδα ηεο ρψξαο, ΡΚΟ ΒΡ (θξαηηθή), 

νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο (ζνπεδηθψλ ζπκθεξφλησλ) Nordea 

Bank ζηελ Πνισλία, έλαληη ηηκήκαηνο 2,81 δηζ. 

Ειφηπ, δηα ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο ηελ νπνία 

ππέβαιε ζηηο 2 η.κ.. Σν ελδηαθέξνλ ηεο  ΡΚΟ ΒΡ 

είρε εθδεισζεί ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013. Απφ 

λνκηθήο άπνςεο, ε ζπγρψλεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ η.έ., ελψ 

αλακέλεηαη φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί ζε φια ηα 

επίπεδα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2015. Ζ αζθαιηζηηθή 

Nordea Polska TUnZ ζα παξακείλεη δηαθξηηή 

κνλάδα εληφο ηνπ νκίινπ PKO BP, ιεηηνπξγψληαο 

ππφ ην εκπνξηθφ ζήκα PKO, ελψ ε Nordea 

Finance Polska ζα ζπγρσλεπζεί κε ηελ PKO 

Leasing. Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ηεο Nordea, αμίαο 15,2 δηζ. 

Ειφηπ, ζα αλαρξεκαηνδνηεζεί εληφο ηεο 

πξνζερνχο επηαεηίαο.  

 

4. Δηδήζεηο εζσηεξηθήο αγνξάο 

Τηνζέηεζε Δπξώ: Γεκνζθόπεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δεκνζθφπεζεο 

πνπ δηελήξγεζε ε GfK Polonia ζην δηάζηεκα 

6-9.3.2014, ην πνζνζηφ ησλ Πνισλψλ πνπ 

αληηηίζεληαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ Ειφηπ θαη 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο 

δηακνξθψζεθε ζην 74% ηνλ Μάξηην η.έ., 

κεησκέλν θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κέηξεζε ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

ηάζζνληαη ππέξ ηεο έληαμεο ζηελ Δπξσδψλε 

αλήιζε ζην 22% θαη ήηαλ απμεκέλν θαηά 5%. 

 

LOT, νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο, ν εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο LOT 

έθιεηζε ην 2013 κε θέξδε 26 εθ. Δπξψ, γηα 

πξψηε θνξά απφ ην 2008. Απηφ θαηέζηε 

δπλαηφ παξά ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ χςνπο 3,8 

εθ. Ειφηπ ζην ζθέινο ηεο θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηεο 

κεηαθνξάο επηβαηψλ (ην 2013, ηαμίδεςαλ κε 

ηελ εηαηξεία πεξηζζφηεξνη απφ 4,6 εθ. 

επηβάηεο). 

ην ζρέδην αλαζπγθξφηεζεο/εμπγίαλζεο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ εζηάιε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ππήξρε πξφβιεςε γηα δεκίεο χςνπο 

142 εθ. Ειφηπ ζηηο επηβαηηθέο πηήζεηο θαη 

θαζαξέο δεκίεο 196 εθ. Ειφηπ ην 2013. Ζ 

δηνίθεζε ηεο LOT απνδίδεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην ζπλερηδφκελν πξφγξακκα 

εμπγίαλζεο ηεο επηρείξεζεο θαη αηζηνδνμεί φηη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζερψλ κελψλ ζα 

είλαη επίζεο ζεηηθά. ην επφκελν δηάζηεκα 

πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζεηξά ζπλαληήζεσλ 

ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο κε αμησκαηνχρνπο 

ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηε LOT. 

Απνθάζεηο δελ ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη πξηλ 

απφ ηα ηέιε Ηνπλίνπ η.έ.. 

 

Αεξνπνξηθή θίλεζε 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Πνισληθήο Αξρήο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ε επηβαηηθή θίλεζε ησλ 

πνισληθψλ αεξνδξνκίσλ απμήζεθε θαηά 2,2% 

ην 2013, θηάλνληαο ηα 25 εθαηνκκχξηα. Σν 

Αεξνδξφκην Chopin ηεο Βαξζνβίαο 

ρξεζηκνπνίεζαλ 10,6 εθ. επηβάηεο. 3,6 εθ. 

επηβάηεο είρε ην αεξνδξφκην ηεο Κξαθνβίαο, 
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2,8 εθ. ην αεξνδξφκην ηνπ Γθληαλζθ θαη 2,5 εθ. 

επηβάηεο ην αεξνδξφκην ηνπ Καηνβίηζε. Ρεθφξ 

επηβαηψλ ζεκείσζε ε ρακεινχ θφζηνπο εηαηξεία 

Ryanair, ε νπνία είρε 6,5 εθ. επηβάηεο, 

αθνινπζνχκελε απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ εζληθνχ 

αεξνκεηαθνξέα LOT θαη Eurolot (5,8 εθ.), ηελ 

Wizz Air (άλσ ησλ 4 εθ.) θαη ηε Lufthansa (1,5 

εθ.). 

 

Δκπνξηθή έθζεζε Amberif 

Πεξηζζφηεξνη απφ 450 εθζέηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

21ε Γηεζλή Δκπνξηθή Έθζεζε “Amberif” – κε 

αληηθείκελν ην ήιεθηξν, ηνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο 

θαη ηα πιηθά θαη ηηο ηερλνινγίεο ηνπ θιάδνπ ηεο 

θνζκεκαηνπνηίαο – πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

δηάζηεκα 19-22 Μαξηίνπ η.έ. ζην Gdansk. Οη 

εθζέηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ Πνισλία, ην Βέιγην, 

ηελ Σζερία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην Υνλγθ 

Κνλγθ, ηελ Ηλδία, ηελ Ηηαιία, ηε Λεηνλία, ηε 

Ληζνπαλία, ην Μεμηθφ, ηελ Πνξηνγαιία, ηε 

Ρσζία, ηελ Σατιάλδε, ηελ Οπθξαλία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηηο Ζ.Π.Α.. χκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ παξνπζίαζε ε δηεπζχληξηα ηεο έθζεζεο θα E. 

Rachon, ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη αλαζηαηψζεη ηελ αγνξά 

ρξπζνχ θαη αξγχξνπ θαη έρεη εθηνμεχζεη ζηα χςε 

ηελ ηηκή ηνπ θερξηκπαξηνχ. ηελ Πεξηθέξεηα 

Pomerania, πξσηεχνπζα ηεο νπνίαο είλαη ην 

Gdansk, πεξηζζφηεξεο απφ 700 επηρεηξήζεηο θαη 

θνζκεκαηνπνηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ αζήκη θαη ήιεθηξν. 

Ζ έθζεζε Amberif εθηηκάηαη φηη ζα έρεη θέηνο 

πεξίπνπ 6.000 επηζθέπηεο, θπξίσο επαγγεικαηίεο 

ηνπ θιάδνπ, θαζψο απφ ην 2009 δελ είλαη αλνηθηή 

ζην επξχ θνηλφ. Αλνηθηή ζην θνηλφ είλαη κηα άιιε 

έθζεζε ηνπ θιάδνπ, πνπ δηνξγαλψλεηαη επίζεο 

ζην Gdansk, ηνλ κήλα επηέκβξην, ε έθζεζε 

“Ambermart”.  

 

Δξγαζηήξην Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο 

ηηο 3 η.κ. εγθαηληάζηεθε, ζηε Βαξζνβία, απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο πφιεο θαη ηε Google, 

δηεπηζηεκνληθφ Δξγαζηήξην Φεθηαθήο 

Οηθνλνκίαο (Digital Economy Lab) κε ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν DELab. Απνζηνιή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζα είλαη ε αλάδεημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ζα πξννξίδνληαη γηα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή ρξήζε. Ζ πξσηνβνπιία, πνπ αλήθεη ζε 

δηάθνξα επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα ηνπ Παλ/κίνπ 

Βαξζνβίαο, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Google κε 

δσξεά χςνπο 1 δηζ. δνιαξίσλ. Σν DELab ζα 

παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη ΣΠΔ 

ζηελ Πνισλία θαη ηελ ΚΑ Δπξψπε θαη ζα 

εηδηθεχεηαη ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζε 

ρξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη εκπνξηθέο 

ρξήζεηο. 


