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Πιεξνθνξίεο :  Αδακάληηνο Καξπηηαλφο 

    Γξακκαηέαο ΟΔΤ B΄ 

 

Οηθνλνκηθό & Δπηρεηξεκαηηθό Δλεκεξωηηθό Γειηίν Πνιωλίαο 

Αξηζκόο 12 (13/6 - 1/7/2014) 

 

1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

 ΑΔΠ 

 Αλεξγία 

 Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

 Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

 Ηζνηηκία διφηπ 

 Δπηπηψζεηο ξσζν-νπθξαληθήο θξίζεο 

2. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

 Δπξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

 Πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

 Πξνζηαζία δηαδηθηπαθψλ θαηαλαισηψλ 

 Υξεκαηνδφηεζε ΔΔ γηα ζχζηεκα ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

 Αξηζκφο ηαμηλνκεκέλσλ νρεκάησλ 

 Δπελδχζεηο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

3. Δλέξγεηα 

 Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ζχκβαζεο Yamal 

 Σηκέο ελέξγεηαο 

 ρηζηνιηζηθφ αέξην 

4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

 Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο 

 Οξγαληζκφο Αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

 Cosmetic Valley Cluster 

 Αινπκίλην-Alteams Poland 

 Acron Group 

 Twitter 

 Σξέρνπζα ηζνηηκία Δπξώ-Ειόηπ: EUR 1 ≈ PLN 4,15 

 

Ο Πξντζηάκελνο  

 

Παληειήο Γηαλλνχιεο 

χκβνπινο ΟΔΤ Α΄ 
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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Γείθηεο 

 

ΑΔΠ 

χκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ην πνισληθφ 

ΑΔΠ αλακέλεηαη λα κεγεζπλζεί θαηά 3,3% ην 

2014 θαη θαηά 3,5% ην 2015. 

 

Αλεξγία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ε αλεξγία ππνρψξεζε ζην 12,5% ηνλ 

Μάην η.έ., απφ 13,0% ηνλ Απξίιην η.έ.. Σνλ κήλα 

Μάην η.έ. ππήξραλ ζηε ρψξα 1.986.700 

θαηαγεγξακκέλνη άλεξγνη, ελψ νη εξγνδφηεο 

πξνζέθεξαλ 95.900 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έλαληη 

102.000 ηνλ Απξίιην η.έ. θαη 76.400 ηνλ Μάην ηνπ 

2013. 

 

Γεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ε αμία ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο αλήιζε ζηα 22,47 δηζ. Ειφηπ ζηα 

ηέιε Μαΐνπ η.έ., ήηνη ζην 47,3% ηνπ 

πξνυπνινγηζζέληνο ειιείκκαηνο γηα νιφθιεξν ην 

η.έ. (47,5 δηζ. Ειφηπ). Οη δεκφζηεο δαπάλεο ήζαλ 

ηεο ηάμεο ησλ 137,6 δηζ. Ειφηπ (42,3% ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ ζπλνιηθά γηα ην 2014), ελψ 

ηα έζνδα αλήιζαλ ζηα 115,5 δηζ. Ειφηπ (41,4% 

ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ ζπλνιηθά γηα ην 2014). 

 

Ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, ε 

αμία ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζηα 1,028 δηζ. Δπξψ ηνλ 

Απξίιην η.έ., έλαληη πιενλάζκαηνο 527 εθ. Δπξψ 

ηνλ Μάξηην η.έ. θαη πιενλάζκαηνο αμίαο 569 εθ. 

Δπξψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. Πιενλαζκαηηθά 

ήζαλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην (856 εθ.) ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ (800 εθ.) θαη ην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ (601 εθ.), ελψ ειιεηκκαηηθφ 

ήηαλ ην ηζνδχγην εηζνδεκάησλ (-1,23 δηζ.). Ζ αμία 

ησλ κελ εμαγσγψλ αγαζψλ απμήζεθε θαηά 6,8%, 

αλεξρφκελε ζηα 14,2 δηζ., ησλ δε εηζαγσγψλ θαηά 

5,4%, αλεξρφκελε ζηα 13,35 δηζ. Δπξψ. Αξλεηηθφ 

ήηαλ ην ηζνδχγην ΑΞΔ (989 εθ.). 

 

Ηζνηηκία Ειόηπ 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο δέθα θνξπθαίσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, ην 

πνισληθφ λφκηζκα [Zloty  (PLN)] είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα αλαηηκεζεί ζηα PLN 4,06 / EUR θαη 

ζηα PLN 3,05 / USD κέρξη ην ηέινο ηνπ η.έ.. Σν 

Ειφηπ αλακέλεηαη φηη ζα εληζρπζεί απφ ηελ 

εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ηελ Δπξσδψλε – ζηελ 

νπνία ην θαηαζεηηθφ επηηφθην δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ – θαζψο θαη απφ παξάγνληεο φπσο 

ε επηζηξνθή ζε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ε θαιή 

θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. 

 

Δπηπηώζεηο Ρωζν-Οπθξαληθήο θξίζεο 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζρεηηθήο έθζεζεο ηεο 

Κεληξηθήο Σξαπέδεο, ε νηθνλνκηθή αλάθακςε 

ζπλερίζηεθε ζην α΄ ηξίκελν η.έ., παξά ηνλ 

αληίθηππν ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηηο 

ζρέζεηο Ρσζίαο-Οπθξαλίαο. Ζ εγρψξηα δήηεζε 

αλέθακςε ζηελ αξρή ηνπ η.έ., θαζψο 

απμήζεθαλ νη πσιήζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ 

θαηαζθεπψλ, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ κεηαθνξψλ 

θαη άιισλ ππεξεζηψλ. Οη πσιήζεηο ζηελ 

αιινδαπή δελ απμήζεθαλ, κνινλφηη απμήζεθε 

ην πιήζνο ησλ εμαγσγέσλ – αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη λένη εμαγσγείο ήζαλ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη 

επηπηψζεηο ηεο ξσζν-νπθξαληθήο θξίζεο δελ 

ήζαλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλακελφκελεο, θαζψο ην ζρεηηθά κηθξφ 

πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη εμαγσγέο 

ζηηο δχν ρψξεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνισληθψλ εμαγσγψλ, ε ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ πνισληθψλ εμαγσγψλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο, θαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ 

αγνξψλ πεξηφξηζαλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζε 

επίπεδν εηζπξάμεσλ. 

 

2. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο  

 

Δπξωπαϊθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ & Αλάπηπμεο, απφ ηελ αξρή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, νη 

ηειηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ δαπαλήζεη 280,5 δηζ. 

Ειφηπ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 198,1 δηζ. απνηεινχλ θνηλνηηθά 

θνλδχιηα. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαιχπηνπλ ην 

δηάζηεκα έσο 15.06.2014. ηελ ίδηα πεξίνδν 

ππεβιήζεζαλ 297.100 αηηήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 604 δηζ. 

Ειφηπ (άζξνηζκα θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ 

πφξσλ). Τπεγξάθεζαλ 99.619 ζπκθσλίεο 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, αμίαο 397,1 δηζ. Ειφηπ. 

Οη ηειεπηαίεο πεξηιακβάλνπλ θνηλνηηθέο 

εληζρχζεηο αμίαο 275,6 δηζ. Ειφηπ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 97,9% ησλ ζπλνιηθά 

δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ην δηάζηεκα 2007-2013. 

 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ & Αλάπηπμεο (απφ ηα ηέιε 

Μαξηίνπ η.έ.), πνπ επηθαιείηαη ζε δεκνζίεπκά 

ηεο ε εθεκεξίδα Rzeczpospolita, νη πνισληθέο 
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πεξηθέξεηεο έρνπλ θαηαθέξεη λα δαπαλήζνπλ θαηά 

κ.φ. ην 94,1% ησλ θνλδπιίσλ πνπ ηνπο 

αλαινγνχζαλ ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-

2013 ηεο ΔΔ. εκεηψλεηαη φηη ε πξνζεζκία 

αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

εθπλέεη ζην ηέινο ηνπ 2015, ελψ ηα αδηάζεηα 

θνλδχιηα ζα επηζηξαθνχλ ζηελ Δπξ. Δπηηξνπή. 

Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ πνισληθψλ 

πεξηθεξεηψλ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε 17,2 δηζ. 

Δπξψ ζηελ αλσηέξσ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ 

κφλε πεξηθέξεηα πνπ έρεη κέρξη ζηηγκήο επηηχρεη 

ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ είλαη ε πεξηθέξεηα Pomorksie ζηα βφξεηα 

ηεο ρψξαο. Αθνινπζνχλ ε πεξηθέξεηα Lodzkie 

ζηελ θεληξηθή Πνισλία κε 99,1% θαη ε ΝΓ 

πεξηθέξεηα Opolskie κε 99%. Σηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο θαηαιακβάλνπλ ε 

βφξεηα πεξηθέξεηα Kujawsko-Pomorskie θαη ε 

βνξεηνδπηηθή Zachodniopomorskie κε πνζνζηά 

πνπ ππνιείπνληαη ηνπ 90%. 

 

Πξνζηαζία δηαδηθηπαθώλ θαηαλαιωηώλ 

Ζ Πνισλία απνηειεί κία απφ ηηο δχν ρψξεο πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηε λέα θνηλνηηθή λνκνζεζία 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Σε λέα 

λνκνζεζία, πνπ απνβιέπεη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο 

πιαηζίνπ αζθαιέζηεξσλ θαη δηαθαλέζηεξσλ 

δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ, έρνπλ πηνζεηήζεη 

κέρξη ζηηγκήο (ή πξνηίζεληαη λα πηνζεηήζνπλ 

άκεζα) 25 θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, εμαηξνπκέλσλ ηεο 

Πνισλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. χκθσλα κε ηελ 

«Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ», 

πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 13.6.2014, νη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

δηαδίθηπν νθείινπλ λα είλαη επζχο εμαξρήο ζαθείο 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηηο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, 

δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηεο αζθαιηζηηθέο 

δηθιείδεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ αγνξάδνπλ 

θαη «θαηεβάδνπλ» ςεθηαθφ πεξηερφκελν, γηα ηελ 

απνθπγή ηεο επηβνιήο ππεξβνιηθψλ πξφζζεησλ 

ρξεψζεσλ θαη γηα ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ελφο 

πξντφληνο εληφο δχν εβδνκάδσλ απφ ηνλ ρξφλν 

ηεο αγνξάο. 

 

Υξεκαηνδόηεζε ΔΔ γηα ζύζηεκα ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε (13/6) ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ. Σν 

λέν ζχζηεκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο πφιεηο 

Gdansk, Katowice, Κξαθνβία, Lodz, Szczecin, 

Wroclaw, Zielona Gora θαη Βαξζνβία. Ζ ΔΔ ζα 

θαιχςεη πεξηζζφηεξα απφ ηα ¾ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (92,9 εθ. Δπξψ), 

παξέρνληαο 72,1 εθ. Δπξψ ζην πιαίζην ηνπ 

«Δ.Π. Τπνδνκέο & Πεξηβάιινλ». 

 

Αξηζκόο ηαμηλνκεκέλωλ νρεκάηωλ 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Αγνξάο 

ηνπ θιάδνπ ηεο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

“SAMAR” (www.samar.pl), ν αξηζκφο ησλ 

ηαμηλνκεκέλσλ νρεκάησλ αλά 1.000 θαηνίθνπο 

αλήιζε ην 2013 ζηα 653, έλαληη κέζνπ φξνπ 

484 ζηελ ΔΔ. πλνιηθά, ην πεξαζκέλν έηνο 

ήζαλ ηαμηλνκεκέλα 25,17 εθ. νρήκαηα. ηελ 

πεξίπησζε ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ν κ.φ. 

ήηαλ 502 νρήκαηα / 1.000 θαηνίθνπο, ελψ ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ ηεο 

θαηεγνξίαο ήηαλ 19,34 εθαηνκκχξηα (77% 

ζπλφινπ νρεκάησλ). Δπίζεο, ππήξραλ 2,6 εθ. 

κηθξά θνξηεγά (delivery vans), 792 ρηιηάδεο 

θνξηεγά (lorries), πεξηζζφηεξα απφ 100 

ρηιηάδεο ιεσθνξεία θαη 2,3 εθ. κνηνπνδήιαηα 

θαη κνηνζηθιέηεο. Ζ κέζε ειηθία ησλ 

νρεκάησλ ήηαλ 17,3 έηε. Πάλησο, ε SAMAR 

εθηηκά φηη ηα ζηνηρεία ηνπ θεληξηθνχ κεηξψνπ 

CEPiK ελδέρεηαη λα κελ είλαη απνιχησο 

αθξηβή, θαζψο ζπρλά δελ είλαη ελεκεξσκέλα 

ζρεηηθά κε πξφζθαηεο κεηαβνιέο. 

Τπνινγίδεηαη φηη ζρεδφλ έμη εθαηνκκχξηα 

νρήκαηα (23,87% ζπλφινπ) δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ 

είλαη θαλνληθά ηαμηλνκεκέλα. 

 

Δπελδύζεηο ζην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

πνισληθήο εηαηξείαο ζηδεξνδξφκσλ ΡΚΡ θ. R. 

Paszkiewicz, ε επηρείξεζε ζηνρεχεη λα 

επελδχζεη πεξίπνπ 12 δηζ. Δπξψ κέζα ζηα 

επφκελα έμη έηε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ζηδεξνηξνρηψλ θαη ησλ ζηαζκψλ ηνπ δηθηχνπ 

ηεο. Ζ επξσπατθή ζπγρξεκαηνδφηεζε ζα 

αλέιζεη ζηα 9,6 δηζ. Δπξψ, ελψ πξνηεξαηφηεηα 

ζα δνζεί ζηελ επηηάρπλζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ. ήκεξα, ε ηαρχηεηα ησλ ηξέλσλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζπάληα μεπεξλά ηα 

30 ρικ./ψξα, ελψ ε αληίζηνηρε ηαρχηεηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

50 ρικ./ψξα. Υάξηο ζηηο λέεο επελδχζεηο, ηα 

ηξέλα ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε ηαρχηεηεο 

πνπ ζα θηάλνπλ θαη ηα 120 ρικ./ψξα. 

εκαληηθά ζεσξνχληαη έξγα φπσο ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ Κάησ ηιεζίαο (ΝΓ) θαη 

Szczecin (αθηέο Βαιηηθήο) θαη ε αλαβάζκηζε 

ησλ ζηαζκψλ Dworzec Zachodnia, Dworzec 

Centralny, Dworzec Wchodni θαη Dworzec 

Gdanski ζηε Βαξζνβία. 

 

http://www.samar.pl/
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3. Δλέξγεηα 

 

Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ζύκβαζεο Yamal 

Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο 

Οηθνλνκίαο θ. J. Piechocinski δήισζε φηη ε 

Πνισλία πξνηίζεηαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο Yamal, κεηά απφ ηνλ 

Ννέκβξην η.έ., έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ρακειφηεξε ηηκή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ 

ηε ξσζηθή Gazprom. Σα επηρεηξήκαηα ηεο 

πνισληθήο πιεπξάο γηα ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

ξσζηθνχ αεξίνπ ζα ζπλίζηαληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ζηε κεηαβιεζείζα θαηάζηαζε ηεο επξσπατθήο 

αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (ζηελ νπνία ε ζέζε ησλ 

ιεπηξηψλ ρσξψλ είλαη κάιινλ εληζρπκέλε), ζηε 

ζηαζεξή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

Πνισλίαο έλαληη ησλ Ρψζσλ πξνκεζεπηψλ ηεο, 

ζην γεγνλφο φηη ν επξσπατθφο κέζνο φξνο (ηηκή) 

είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο θαη ζηελ εγγχηεηα 

ηεο ρψξαο κε ηα απνζέκαηα αεξίνπ (άξα ζην 

κεησκέλν θφζηνο κεηαθνξάο). χκθσλα κε ηε 

ζπκθσλία πνπ ππέγξαςαλ ην 2010 ε πνισληθή 

PGNiG θαη ε ξσζηθή Gazprom, ε Πνισλία ζα 

πξνκεζεχεηαη έσο 10,2 δηζ. θ.κ. θ.α. ζε εηήζηα 

βάζε, έσο ην 2022. Σν 2012, ε PGNiG πέηπρε 

κείσζε ηεο ηηκήο πξνκήζεηαο θαηά 10% πεξίπνπ. 

 

Σηκέο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT γηα ηηο 

ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζηελ Πνισλία, κεηαμχ ηνπ β΄ 

εμακήλνπ ηνπ 2012 θαη ηνπ β΄ εμακήλνπ ηνπ 2013 

νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηα 

λνηθνθπξηά κεηψζεθαλ θαηά 3,9%, ελψ εθείλεο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κεηψζεθαλ θαηά 9,6%. ην 

ζχλνιν ηεο ΔΔ, νη αληίζηνηρεο κεηψζεηο ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 2,8% θαη ηνπ 1%. ηελ Διιάδα 

απμήζεθε θαηά 20% ε ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη κεηψζεθε θαηά 13% ε ηηκή ηνπ 

αεξίνπ. 

 

ρηζηνιηζηθό αέξην 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δ/λνληνο ζπκβνχινπ θ. 

Z. Skrzypkiewicz θαη ηνπ ζηειέρνπο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο ελεξγεηαθήο επηρείξεζεο 

πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ PGNiG, θ. W. Wojcik, ζα 

ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ έμη έηε αθφκα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαγσγή 

ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή 

βηνκεραληθή θιίκαθα. πγθεθξηκέλα, ε PGNiG 

ζρεδηάδεη λα ζπλερίζεη ηηο έξεπλέο ηεο έσο ην 

ηέινο ηνπ 2016, πξηλ θαηαξηίζεη ζηξαηεγηθή 

παξαγσγήο εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκσλ 

πνζνηήησλ. Ζ εηαηξεία είλαη πηζαλφ λα επελδχζεη 

πεξί ηα 300 εθ. Ειφηπ θέηνο θαη πεξηζζφηεξα ην 

2015 γηα ηελ εμεξεχλεζε θνηηαζκάησλ 

ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα. πλαθψο, 

ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θ. M. Grabowski, νη 

επελδπηέο δαπάλεζαλ πεξί ηα 2 δηζ. Ειφηπ ζε 

εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ηα πξνεγνχκελα ηξία 

έηε θαη πξνηίζεληαη λα δαπαλήζνπλ 

πεξηζζφηεξα ζην κέιινλ (ζπλνιηθά 14 δηζ. 

Ειφηπ έσο ην 2021, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο 

Polish Exploration and Production Industry 

Organization). Ζ εθαηνζηή εξεπλεηηθή 

γεψηξεζε ίζσο δηαλνηρζεί θέηνο. 

 

4. Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 

 

Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο 

Όπσο αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο 

Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. W. Karpinski, ε 

Κπβέξλεζε ζα πξνηείλεη ηνλ απεξρφκελν 

Τθππνπξγφ Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. P. 

Tamborski γηα ηε ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Βαξζνβίαο (WSE), 

πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζθαιηζηεί ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ WSE κε ην 

Υξεκαηηζηήξην Βηέλλεο (CEESEG) θαη λα 

αλαδεηρζεί πεξαηηέξσ ε Βαξζνβία σο 

πεξηθεξεηαθφο θφκβνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  Οη κέηνρνη ηνπ WSE, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ, ζα εθιέμνπλ ηνλ λέν 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

ζηηο 26 Ηνπλίνπ. 

 

Οξγαληζκόο Αμηνιόγεζεο Πηζηνιεπηηθήο 

Ηθαλόηεηαο 

Σν Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο (WSE) 

δεκηνχξγεζε νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κε ηνλ δηαθξηηηθφ 

ηίηιν “Institute for Analysis and Rating – 

IA&R”, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο ρξένπο πνπ δελ αλήθεη 

ζηε ζθαίξα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ. Απηή ε αγνξά κπνξεί λα 

σθειεζεί απφ ηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ 

επελδπηψλ, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο 

ζε ακεξφιεπηεο θαη εχρξεζηεο αμηνινγήζεηο. Ο 

IA&R ζα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία εληφο ελφο 

έηνπο. Σνπ νξγαληζκνχ ζα πξνΐζηαηαη ε 

νηθνλνκνιφγνο Maja Goettig. Οη αμηνινγήζεηο 

ζα αθνξνχλ αξρηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά, κε 

πξννπηηθή επέθηαζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

ΚΑ Δπξψπεο. χκθσλα κε ηελ θα Goettig, νη 

αμηνινγήζεηο ηνπ IA&R ζα δηαηίζεληαη ζε 

«εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο» ηηκέο θαη ζα είλαη 
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πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο πνισληθήο 

αγνξάο ρξενγξάθσλ.  

 

Cosmetic Valley cluster - Καιιπληηθά 

Ο γαιιηθφο ζπλεξγαηηθφο ζρεκαηηζκφο (cluster) 

ηνπ ηνκέα ησλ θαιιπληηθψλ κε ηνλ δηαθξηηηθφ 

ηίηιν Cosmetic Valley επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε 

(θάπνηεο απφ ηηο ζπλνιηθά 50) θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο θαη εηαηξείεο θαιιπληηθψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Lodz ηεο θεληξηθήο 

Πνισλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ (δψδεθα) 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή Δηδηθή 

Οηθνλνκηθή Εψλε. Σν cluster Cosmetic Valley 

απνηειεί κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν 800 

επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ ζπλνιηθά 70.000 

άηνκα. Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή εθπξνζψπσλ 

ηνπ cluster – πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην Παξηζίσλ – επηζθέθζεθε πξφζθαηα 

ηελ θεληξηθή Πνισλία. ην πιαίζην ηεο 

απνζηνιήο, έιαβαλ ρψξα ζπλαληήζεηο Γάιισλ 

θαη Πνισλψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζε εξγαζηήξηα ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Lodz. Σν 2011, ε 

πνισληθή αγνξά θαιιπληηθψλ είρε αμία 3,3 δηζ. 

Δπξψ (6ε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε). Ζ Γαιιία 

απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξαγσγφ θαη 

εμαγσγέα θαιιπληηθψλ ζηελ Δπξψπε. Σν cluster 

Cosmetic Valley έρεη πινπνηήζεη 113 εξεπλεηηθά 

ζρέδηα αμίαο 217 εθ. Δπξψ θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

δψδεθα ρψξεο, ζηηο νπνίεο έρεη επελδχζεη πεξί ηα 

520 εθ. Δπξψ.  

 

Αινπκίλην – Alteams Poland 

Ξεθίλεζε ε παξαγσγή ζην λέν εξγνζηάζην ηεο 

θηλιαλδηθήο επηρείξεζεο θαηαζθεπήο 

εμαξηεκάησλ αινπκηλίνπ Alteams Poland, ζην 

Lebork ηεο Β. Πνισλίαο. Σν εξγνζηάζην ζα 

παξάγεη εμαξηήκαηα γηα επηρεηξήζεηο φπσο ε 

Ericsson, ε NSN θαη ε Flextronics. Ζ παξαγσγηθή 

κνλάδα ζα απαζρνιεί 300 εξγαδνκέλνπο. Ζ 

Alteams δηαηεξεί φκνηα εξγνζηάζηα ζηελ Κίλα 

θαη ζηελ Ηλδία. 

 

Acron Group θαη Grupa Azoty 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο Wall Street Journal, 

ε ξσζηθή βηνκεραλία ρεκηθψλ Acron Group 

αχμεζε ζην 20% ην κεηνρηθφ ηεο κεξίδην ζηελ 

πνισληθή ρεκηθή βηνκεραλία Grupa Azoty 

(ειέγρεηαη απφ ην Γεκφζην, πνπ θαηέρεη ην 33%), 

αζθψληαο πίεζε ζηελ πνισληθή θπβέξλεζε γηα 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ. Ζ Acron είρε επηρεηξήζεη ηελ 

ερζξηθή εμαγνξά ηεο Grupa Azoty ην 2012, ζρέδην 

πνπ εκπνδίζηεθε απφ ηελ πνισληθή θπβέξλεζε, ε 

νπνία, αληί λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ηεο, 

θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ειέγρνπ 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ Acron γηα φζν ρξφλν ε 

ίδηα θαηέρεη έζησ θαη κία κεηνρή. Ζ Acron, κε 

ηε ζεηξά ηεο, ζπλέρηζε λα αζθεί πίεζε ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζχλαςεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

 

Twitter 

Ζ Twitter ζρεδηάδεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθήκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ 

Πνισλία, ζε κηα πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζηελ 

ηνπηθή αγνξά. ήκεξα, δηάθνξεο (θπξίσο 

πνιπεζληθέο) εηαηξείεο δηαθεκίδνληαη ζε 

πνισληθνχο ινγαξηαζκνχο Twitter, θαζψο δελ 

ππάξρεη γξαθείν ηεο εηαηξείαο κε πεξηθέξεηα 

αξκνδηφηεηαο ηελ Πνισλία, ην νπνίν λα 

πξνζθέξεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζε εηαηξηθνχο 

πειάηεο. Οη πνισληθέο επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη 

λα έιζνπλ ζε επαθή κε γξαθεία ζε πφιεηο φπσο 

ην Λνλδίλν, ην Παξίζη θαη ε Μαδξίηε, εάλ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε κίζζσζε δηαθεκηζηηθνχ 

ρψξνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ επξσπατθνχ 

ηκήκαηνο πσιήζεσλ ηεο Twitter, θ. Ali Jafari, 

δήισζε ζηελ εθεκεξίδα Gazeta Wyborcza φηη 

απηφ ζα αιιάμεη κέρξη ην ηέινο ηνπ η.έ., θαζψο 

ε επηρείξεζε είηε ζα αλνίμεη γξαθείν ζηελ 

Πνισλία είηε ζα αλαζέζεη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ εδψ πειαηψλ ζε εηαηξεία πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρψξα. Τπνινγίδεηαη φηη 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 700.000 ρξήζηεο ηνπ Twitter 

ζηελ Πνισλία, ελψ ην ζπγθεθξηκέλν κέζν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

σο εξγαιείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ απφ 

δεκνζηνγξάθνπο θαη ΜΜΔ. 

 

http://online.wsj.com/public/quotes/main.html?type=djn&symbol=ATT.WA

