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1. Οηθνλνκηθά ηνηρεία-Γείθηεο 

Αύμεζε ΑΔΠ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαζεψξεζε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηε κεγέζπλζε ηνπ 

πνισληθνχ ΑΔΠ ην 2013 θαη ην 2014, 

ππνινγίδνληάο ηελ ζην 1,3% (έλαληη αξρηθψλ 

εθηηκήζεσλ γηα κεγέζπλζε 1,1%) γηα ην ηξέρνλ 

έηνο θαη ζην 2,5% (έλαληη αξρηθψλ εθηηκήζεσλ 

γηα 2,2%) ην 2014. Παξάιιεια ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη φηη 

ζα εληαζεί ζην δηάζηεκα κέρξη ην 2015, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή 

αλάθακςε.  

Όζνλ αθνξά ζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 4,8% ηνπ ΑΔΠ 

θέηνο, έλαληη πξνεγνχκελσλ εθηηκήζεσλ πνπ 

έθαλαλ ιφγν γηα 3,9%. εκεηψλεηαη φηη  πξνο ην 

παξφλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο 

εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

επξσπατθέο ζπλζήθεο δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ 

ειιείκκαηνο, ζην πιαίζην ηεο νπνία ε ρψξα 

νθείιεη λα κεηψζεη ην έιιεηκκά ηεο ζε πνζνζηφ 

κηθξφηεξν ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ έσο ην ηέινο ηνπ 

2014. 

 

ΑΞΔ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο πνισληθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ε αμία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ πνπ εηζέξξεπζαλ ζηελ Πνισλία 

θαηά ην 2012 αλήιζε ζηα 4,7 δηζ. Δπξψ θαη 

ήηαλ κεησκέλε θαηά 10,12 δηζ. (-68%) ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2011. Οη θαζαξέο εηζξνέο ήζαλ 

αθφκα κηθξφηεξεο, δεδνκέλνπ φηη θαηαγξάθεθε 

εθξνή θεθαιαίσλ 2,64 δηζ. Δπξψ.  

 

Τηνζέηεζε Δπξώ 

ηηο 30.10 η.έ. έιαβε ρψξα ζπλάληεζε ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ Eurogroup θ. J. Dijsselbloem κε 

ηνλ Πνισλφ Τπ. Οηθνλνκηθψλ θ. J. Rostowski. 

Ο Πνισλφο ππνπξγφο επεζήκαλε φηη δελ αξθεί 

ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Maastricht γηα 

ηελ έληαμε ηεο Πνισλίαο ζηελ Δπξσδψλε θαη 

φηη είλαη αλάγθε λα εμπγηαλζνχλ πεξαηηέξσ ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη λα γίλεη 

αληαγσληζηηθφηεξε ε εζληθή νηθνλνκία. Δπίζεο, 

ν θ. Rostowski παξαηήξεζε φηη ε Δπξσδψλε 

πξέπεη λα γίλεη αζθαιέζηεξε γηα ηα κειινληηθά 

κέιε ηεο, πξάγκα ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ αληηκεηψπηζεο 

θξίζεσλ, θαη φηη αζθαιήο ζα είλαη ε πηνζέηεζε 

ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο εθφζνλ ε Πνισλία 

κεηψζεη ην ρξένο ηεο ζην επίπεδν ηνπ 40% ηνπ 

ΑΔΠ (απφ 58% ζήκεξα) θαη θαηαθέξεη λα 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ αλεξγίαο. 

Ο επηθεθαιήο ηνπ Eurogroup ζπκθψλεζε φηη 

δελ ππάξρεη ιφγνο βηαζχλεο γηα ηελ έληαμε 

ηεο Πνισλίαο ζηελ Δπξσδψλε, θαζψο ζηελ 

ηξέρνπζα ζπγθπξία θαη νη δχν πιεπξέο 

ρξεηάδεηαη λα εληζρχζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο 

θαη λα πινπνηήζνπλ κεηαξξπζκίζεηο. 

πλαθψο, ν πξψελ ΤΠΟΗΚ θαη λπλ 

πξνεδξηθφο ζχκβνπινο θ. Jerzy Osiatynski 

δήισζε φηη ε Πνισλία ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην επίκαρν βήκα ην 2021 ή 

ην 2022, δίδνληαο, ελησκεηαμχ, 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

εγρψξηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο. 

 

2. Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ 

Τγξαέξην 

Ζ Κπβέξλεζε γλσζηνπνίεζε (29/10) ηελ 

πξφζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο αγσγνχ αεξίνπ – 

κήθνπο 176 ρηιηνκέηξσλ θαη κε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο 10 δηζ. θ.κ. αεξίνπ εηεζίσο – 

κεηαμχ Πνισλίαο θαη ινβαθίαο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηα 1,3 

δηζ. Ειφηπ. Ο αγσγφο ζα απνηειέζεη κέξνο 

ηνπ «Γηαδξφκνπ αεξίνπ Βνξξά-Νφηνπ» πνπ 

ζα δηαζρίδεη ηελ Πνισλία, ηελ Σζερία, ηε 

ινβαθία θαη ηελ Οπγγαξία θαη ζα ζπλδέζεη 

ηνλ ππφ θαηαζθεπή ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 

πγξαεξίνπ (LPG) ηνπ Swinoujscie ζηα 

Βνξεηνδπηηθά ηεο Πνισλίαο κε ηνλ 

ζρεδηαδφκελν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πγξαεξίνπ 

ηνπ λεζηνχ Krk ηεο Κξναηίαο. Ο πνισλν-

ζινβαθηθφο αγσγφο ζα θαηαζηήζεη ηερληθά 

δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζηνλ θφκβν αεξίνπ 

ηνπ Baumgarten ηεο Απζηξίαο. Οη Τπνπξγνί 

Οηθνλνκίαο ηεο Πνισλίαο θαη ηεο ινβαθίαο 

αληήιιαμαλ ζρεηηθέο επηζηνιέο πξνζέζεσλ 

ην 2012. Σελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα 

αλαιάβεη απφ πνισληθήο πιεπξάο ε 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο αεξίνπ Gaz-System. 

 

Αηνιηθή ελέξγεηα 

Ζ ελεξγεηαθή επηρείξεζε Tauron εγθαηλίαζε 

ηε ιεηηνπξγία ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 40 MW ζηε 

βφξεηα Πνισλία. Σν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ πάξθνπ αλήιζε ζηα 244 εθ. Ειφηπ. ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζα παξάγνληαη πεξίπνπ 87 

GWh θαη’ έηνο. Ζ εηαηξεία δηαηεξεί άιια 
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ηξία αηνιηθά πάξθα παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 31 MW, 30MW θαη 30MW, 

θαζψο θαη 35 εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 133 MW. ηξαηεγηθφο ζηφρνο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επίηεπμε παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 800 MW απφ ΑΠΔ έσο ην 2020. 

 

Κιηκαηηθή αιιαγή 

Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ην 

πεξηερφκελν εγγξάθνπ κε ηίηιν «ηξαηεγηθφ 

ρέδην Πξνζαξκνγήο Σνκέσλ θαη Δπαίζζεησλ 

Πεξηθεξεηψλ ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή έσο ην 

2020 - Πξννπηηθέο γηα ην 2030», ζην νπνίν 

πξνζδηνξίδνληαη ζπλαθείο ζηφρνη θαη 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. Όπσο επηζεκαίλεηαη 

ζηελ έθζεζε, ε κε ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ ζα 

κπνξνχζε λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ κε πξφζζεηεο δαπάλεο ηεο 

ηάμεο ησλ 200 δηζ. Ειφηπ έσο ην 2030, κεηαμχ 

άιισλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλάγθεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Σν Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο εθηηκά φηη ζα ρξεηαζηεί λα 

δαπαλεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 80 δηζ. γηα ηηο ελ 

ιφγσ δξάζεηο πξνζαξκνγήο. Ζ έθζεζε 

ζπληάρζεθε ζηε βάζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ 

“Adapting to Climate Change” πνπ πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Δ.Δ. ην 2009 θαη εληάζζεηαη ζην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα KLIMADA, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ αλαιχνληαη νη πηζαλέο 

επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ 

Πνισλία θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε ζην 

δηάζηεκα έσο ην 2070.  

 

3. Δμωηεξηθό Δκπόξην 

Δκπνξηθό ηζνδύγην 

χκθσλα κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο 

θαη Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. Piechocinski, ην 

πνισληθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη πηζαλφ λα 

είλαη ζεηηθφ ζην ηέινο ηνπ η.έ., ιακβαλνκέλσλ 

ππ’ φςηλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ. 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ζην α΄ νθηάκελν η.έ. ε αμία ηνπ 

ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην αλήιζε ζηα 

990 εθ. Δπξψ, θαζψο νη εμαγσγέο απμήζεθαλ 

θαηά 6,1% θαη νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 

0,9%. ην ζχλνιν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

(2012) νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 4,9%, κε 

ηελ αμία ηνπο λα θηάλεη ηα 143,5 δηζ. Δπξψ. 

Μάιηζηα, ε αμία ησλ πεξπζηλψλ εμαγσγψλ ήηαλ 

θαηά 23,4% κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην 

2008, δειαδή ζε ζχγθξηζε κε ην δηάζηεκα 

πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα θαιά απνηειέζκαηα 

απνδίδνληαη, κεηαμχ άιισλ ζηελ επηηπρία 

ησλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο (π.ρ. 

"Go Asia" θαη "Go Africa"). Αξλεηηθφ 

ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη νη πνισληθέο 

εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ ιίγα πξντφληα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο 

θαηλνηνκίαο. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ έρεη δηαδξακαηίζεη ηα 

ηειεπηαία έηε ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Δμαγωγέο ηξνθίκωλ 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, νη 

εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 12,7% ζην 

πξψην νθηάκελν η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξέκεηλε έληνλε παξά 

ηα πξφζθαηα πξνβιήκαηα (αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ) πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηηο εμαγσγέο ηξνθίκσλ πξνο 

ηελ Σζερία, ηε ινβαθία θαη ηε Ρσζία. Γηα 

ην ζχλνιν ηνπ η.έ., ε αμία ησλ εμαγσγψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζα κπνξνχζε λα 

αλέιζεη ζηα 19 δηζ. Δπξψ, έλαληη 17,9 δηζ. ην 

2012. Καηά ην α΄ νθηάκελν η.έ. εμήρζεζαλ 

ηξφθηκα θαη αγξνηηθά πξντφληα αμίαο 12,6 

δηζ., έλαληη αμίαο 11,2 δηζ. ηνπ α΄ νθηακήλνπ 

ηνπ 2012. ην ίδην δηάζηεκα, νη εηζαγσγέο 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 9,1 δηζ. Ζ Πνισλία 

είλαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα κήισλ 

θαη καληηαξηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ζεκαληηθή 

παξαγσγφο παηάηαο, δαραξφηεπηινπ, 

ζίθαιεο, θξάκβεο, ζίηνπ θαη πνπιεξηθψλ. Σν 

πιεφλαζκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζηνλ 

ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ήηαλ ην 

2012 ηεο ηάμεο ησλ 4,3 δηζ. θαη ζα κπνξνχζε 

λα αλέιζεη θέηνο ζηα 5 δηζ. Δπξψ. Σα 

πνισληθά ηξφθηκα εμάγνληαη θπξίσο ζηε 

Γεξκαλία, ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηε Ρσζία. 

 

Δμαγωγέο γαιαθηνθνκηθώλ 

χκθσλα κε ηελ Έλσζε πλεηαηξηζκψλ 

Παξαγσγήο Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ, ε 

αμία ησλ πνισληθψλ εμαγσγψλ 

γαιαθηνθνκηθψλ είλαη πηζαλφ λα αλέιζεη ζηα 

1,5 δηζ. Δπξψ θέηνο, απφ 1,4 δηζ. πέξπζη. 



 4 

Κπξηφηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο είλαη ε 

Γεξκαλία, ε Ρσζία θαη ην Ζλ. Βαζίιεην. Ζ 

Πνισλία εμάγεη θπξίσο ηπξί (ην 50% ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο), γάια ζε ζθφλε (80% ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο) θαη βνχηπξν. Κχξηνο 

εηζαγσγέαο ησλ πνισληθψλ ηπξηψλ είλαη ε 

Ρσζία, ζηελ νπνία ηα ελ ιφγσ πξντφληα 

θαηέρνπλ κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Ζ 

Πνισλία είλαη ν 6
νο

 κεγαιχηεξνο παξαγσγφο 

ηπξηνχ δηεζλψο. ην εζσηεξηθφ, ε εηήζηα 

θαηαλάισζε γάιαθηνο θαηά θεθαιήλ έρεη 

απμεζεί ηα ηειεπηαία έηε, αλεξρφκελε ζήκεξα 

ζηα 192 ιίηξα. Παξ’ φια απηά, εμαθνινπζεί λα 

ππνιείπεηαη ηεο κέζεο θαηαλάισζεο ζηελ Δ.Δ. 

(330 ιίηξα).  

 

4. Δηδήζεηο εζωηεξηθήο αγνξάο 

Έθζεζε Doing Business 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε “Doing 

Business” ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε 

Πνισλία απνηειεί ηελ «θηιηθφηεξε πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα» ρψξα ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο. Μεηαμχ 189 ρσξψλ, πνπ 

αμηνινγήζεθαλ, ε Πνισλία θαηαιακβάλεη ηελ 

45
ε
 ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο (απφ 55

ε 

πέξπζη). 

 

Σξαπεδηθή Έλωζε 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξφζθαηεο ζπλφδνπ 

θνξπθήο ηεο Δ.Δ. (24-25/10 η.έ.) γίλεηαη εθ λένπ 

αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο ζε βάξνο 

θξάηνπο-κέινπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνπο 

δεκηνπξγνχκελνπο εληαίνπο κεραληζκνχο 

επνπηείαο θαη δηάζσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Σελ Πνισλία απαζρνιεί ηδηαίηεξα ε δηαηήξεζε 

ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θ-κ πνπ θηινμελνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ (κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα) θαη ησλ θ-κ ζηα νπνία 

εδξεχνπλ νη κεηξηθέο ηξάπεδεο. Ο Π/Θ θ. Tusk 

εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

δηαηχπσζε πνπ πηνζεηήζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη επαλέιαβε φηη ε Πνισλία ζα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε εθφζνλ θξηζεί φηη ε 

θίλεζε απηή είλαη αζθαιήο γηα ηε ρψξα.  

 

Κνηλνηηθά θνλδύιηα 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο 

Rzeczpospolita, θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 ε 

Πνισλία ζα ιάβεη απφ ηελ Δ.Δ. 160 δηζ. Ειφηπ 

θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 35 δηζ. Ειφηπ. 

 

Κηλεηή ηειεθωλία 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ζηα ηέιε επηεκβξίνπ η.έ. 

ππήξραλ ζηελ Πνισλία 56 εθαηνκκχξηα 

ζπλδξνκεηέο θαη ρξήζηεο πξνπιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (+5,4%). Οη 

ρξήζηεο πξνπιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

απνηεινχζαλ ην 54% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. ε  

θάζε 100 θαηνίθνπο αληηζηνηρνχζαλ 145,4  

ζπλδξνκεηέο/ρξήζηεο (έλαληη 140,9 ην 2012). 

 

5. Δπηρεηξήζεηο 

Ηδηωηηθνπνίεζε PKP Cargo 

Μεηνρέο ηεο επηρείξεζεο εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ “PKP Cargo” ηνπ νκίινπ ηεο 

εηαηξείαο ησλ πνισληθψλ ζηδεξνδξφκσλ 

“Polish Railways” εηζήρζεζαλ πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο 

Βαξζνβίαο (WSE), ζηελ ηηκή ησλ 80,2 Ειφηπ 

αλά κεηνρή, αληί ηεο αξρηθψο νξηζζείζαο 

ηηκήο ησλ 68 Ειφηπ/κεηνρή. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO), ε 

Polish Railways πνχιεζε 20,93 εθ. κεηνρέο 

θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο 

& Αλάπηπμεο απέθηεζε ην 5,1% ησλ 

κεηνρψλ ηεο PKP Cargo. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 

2012, ε Polish Railways απνθάζηζε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε αξθεηψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ, θαηφπηλ εθηίκεζεο 

ηεο αμίαο ησλ ρξεψλ ηεο ζηα 4,3 δηζ. Ειφηπ. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Μεηαθνξψλ, κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία 

είλαη πηζαλφ λα ηδησηηθνπνηεζεί – κε ηνλ ίδην 

ηξφπν – ην ζθέινο ησλ επηβαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ηεο PKP (PKP Intercity). Σν 

πνισληθφ Θεζαπξνθπιάθην θαηέρεη ην 

65,7% ησλ κεηνρψλ ηεο PKP Intercity, ελψ 

ην ππφινηπν 43,3% θαηέρεηαη απφ ηνλ φκηιν 

PKP (δεκφζηα επηρείξεζε). 

 

LOT 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεπλά ηηο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε ρνξήγεζε 

ελίζρπζε χςνπο 804 εθαη. Ειφηπ (~192 εθαη. 

Δπξψ) ζηε LOT γηα ηε δηάζσζε ηνπ εζληθνχ 

αεξνκεηαθνξέα. Ζ LOT αληηκεησπίδεη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηα ηειεπηαία πέληε 

έηε. Σνλ Μάην, ε Δπηηξνπή είρε εγθξίλεη 

πξνζσξηλά θξαηηθφ δαλεηζκφ χςνπο 400 

εθαη. Ειφηπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα παξνπζίαδε 
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ζρέδην γηα ηελ επάλνδφ ηεο ζηελ θεξδνθνξία. Ζ 

ζπλνιηθή ελίζρπζε ησλ 804 εθαη. Ειφηπ έρεη 

ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο LOT. Γηα λα 

είλαη, φκσο, ζπκβαηή κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηελ Δ.Δ. ε 

εηαηξεία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνηρεία πνπ λα 

ηεθκεξηψλνπλ φηη ην πνζφ απηφ ζα ηεο 

επηηξέςεη λα γίλεη μαλά βηψζηκε ρσξίο 

πεξαηηέξσ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Ωο πξνο 

ηελ ηειεπηαία δηάζηαζε, ζηηο 6/11 η.έ. ε 

Κνκηζηφλ εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ζρεηηθψλ 

πξνβιέςεσλ θαη αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα 

δηεξεπλήζεη εάλ θαη θαηά πφζνλ ε LOT είρε 

πξνεγνπκέλσο εληζρπζεί νηθνλνκηθά απφ ηα 

θξαηηθά αεξνδξφκηα ηεο Πνισλίαο, θάηη ην 

νπνίν ζα ηεο ζηεξνχζε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

πξφζζεηε επηρνξήγεζε. 

 

 


