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1. Εγκαίνια εργοστασίου της ελληνικών 

συμφερόντων εταιρείας ‘’FIFOR’’ 

Εγκαινιάσθηκε την Παρασκευή 15 τ.μ. το 

εργοστάσιο της ελληνικών συμφερόντων 

εταιρείας ‘’FIFOR POLSKA Sp. Zoo’’. To 

εργοστάσιο παράγει προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας -σνακς (πατατάκια, γαριδάκια, ξηρούς 

καρπούς)-, βρίσκεται στην Ειδική Οικονομική 

Ζώνη του Tarnobrzeg (σημ. μία από τις 14 που 

λειτουργούν στη Πολωνία) πλησίον της πόλης 

Radom (περίπου 110 χλμ. νότια της 

Βαρσοβίας). Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου 

καταλαμβάνουν έκταση 15.500 τ.μ., ενώ στο 

εργοστάσιο σε πρώτη φάση θα απασχοληθούν 

150 εργαζόμενοι με προοπτική αύξησης στους 

250 έως το 2018. Η εταιρεία θα τροφοδοτεί 

προς το παρόν την τοπική αγορά με τα ιδιωτικής 

ετικέτας προϊόντα της, ενώ στόχος της είναι και 

η εξαγωγική δραστηριότητα τόσο σε χώρες της 

Δυτικής όσο και της Ανατολικής Ευρώπης.  

 

2.Οικονομικοί Δείκτες 

 

Προβλέψεις Κεντρικής Τραπέζης 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης 

της Πολωνίας (έρευνα τέλη Σεπτ. τ.έ.), 

επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για επιβράδυνση 

του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας και για 

χαμηλό πληθωρισμό, μετά και από τη μείωση-

ρεκόρ των επιτοκίων την προηγούμενη 

εβδομάδα. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το 

ΑΕΠ δεν θα μεγεθυνθεί περισσότερο από 3,1% 

φέτος (αντί για 3,6% που αναμενόταν αρχικά) 

και 3,3% το 2015. Η ελαφρά επιβράδυνση 

αποδίδεται, πρωτίστως, στη ρωσική 

απαγόρευση εισαγωγής δυτικών προϊόντων και 

στην κλονιζόμενη γερμανική ανάπτυξη. Εν τω 

μεταξύ, η Τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό 

0,2% φέτος και 1,2% το 2015, μετά από τον 

αποπληθωρισμό των προηγούμενων μηνών. 

 

Μείωση επιτοκίων 

Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής (RPP) 

προχώρησε, στις 8.10.2014, σε μείωση των 

επιτοκίων. Έτσι, το επιτόκιο αναφοράς 

διαμορφώνεται πλέον στο 2,00% (από 2,50%), 

το επιτόκιο Lombard στο 3,00% (από 4,00%) 

και το προεξοφλητικό επιτόκιο στο 2,25% (από 

2,75%).  Το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε 

αμετάβλητο (1,00%). Η απόφαση εξέπληξε την 

αγορά, καθώς οι περισσότεροι οικονομολόγοι 

ανέμεναν μικρότερη μείωση. Τα επιτόκια 

παρέμεναν αμετάβλητα από τον Ιούλιο του 

2013, όταν έκλεισε ένας κύκλος μειώσεων που 

είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2012 και 

αντιστοιχούσε σε συνολικές μειώσεις της 

τάξης των 225 μονάδων βάσης. 

 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 

Υπουργείου Οικονομικών, η αξία του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ανήλθε στα 

22,37 δισ. Ζλότυ στα τέλη Σεπτεμβρίου τ.έ., 

ήτοι στο 47,1% του προβλεπόμενου 

ελλείμματος για το σύνολο του τ.έ. (47,5 δισ. 

Ζλότυ). Τα μεν δημόσια έσοδα ανήλθαν στα 

209,26 δισ. (75,3% των προϋπολογισθέντων 

για το σύνολο του τ.έ.), οι δε δημόσιες 

δαπάνες στα 231,64 δισ. Ζλότυ (71,2% των 

προϋπολογισθέντων για το σύνολο του τ.έ.). 

 

Έλλειμμα Προϋπολογισμού– Χρέος 2013 

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία, το έλλειμμα του προϋπολογισμού 

της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 66,93 

δισ. Ζλότυ το 2013, ήτοι 4,0% του ΑΕΠ 

(μεθοδολογία ESA 2010 της ΕΕ). Την ίδια 

χρονιά, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

διαμορφώθηκε στα 926,1 δισ. Ζλότυ, ήτοι 

55,7% του ΑΕΠ (μεθοδολογία ESA 2010). 

 

Δημόσιες επενδύσεις  

Η κρατική τράπεζα BGK και η επίσης 

κρατική εταιρεία ειδικού σκοπού Polish 

Investments for Development (PIR) 

υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, με 

αντικείμενο τη δημιουργία ενός ταμείου 

υποδομών για την τοπική αυτοδιοίκηση 

(FIS), με κεφάλαια της τάξης των 600 εκ. 

Ζλότυ. Το FIS θα παρέχει 

συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων 

των ΟΤΑ που θα χρηματοδοτούνται επίσης 

από τους πόρους της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020 της ΕΕ. Το νέο ταμείο 

θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει μετοχές 

σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις και 

θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της BGK 

Investment Fund Company, ενώ η PIR θα 

διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του. 

Εκτιμάται ότι η συμμετοχή του FIS ανά έργο 

θα ανέρχεται στα 10 έως 120 εκ. Ζλότυ. Το 

ταμείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του 

α΄ τριμήνου του 2015  

 

Τραπεζική Ένωση 

Στο πλαίσιο ομιλίας της σε συνέδριο με 

αντικείμενο τη ρύθμιση των 

χρηματοοικονομικών αγορών (Βαρσοβία, 15 
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τ.μ.), η Υφυπουργός Οικονομικών Dorota 

Podedworna-Tarnowska δήλωσε ότι η Πολωνία 

μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή την 

ένταξή της στην Τραπεζική Ένωση, αφού όμως 

θα έχει πρώτα βεβαιωθεί ότι αυτό θα είναι 

ασφαλές για τον εγχώριο χρηματοπιστωτικό 

τομέα και ειδικότερα για το σύστημα 

τραπεζικής εποπτείας και τα δημόσια 

οικονομικά. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να 

μελετηθεί προσεκτικά το νομικό πλαίσιο στο 

οποίο στηρίζεται η Τραπεζική Ένωση. Η κα 

Podedworna-Tarnowska υπενθύμισε ότι, μετά 

από τη συγκρότηση του SSM πέρυσι, στα τέλη 

Μαρτίου τ.έ. επετεύχθη συμφωνία και επί του 

SRM, επισημαίνοντας ότι προέχει η πλήρης 

ενεργοποίηση του SSM έως τον Νοέμβριο τ.έ. 

και η βασική ενεργοποίηση του SRM στις αρχές 

του 2015. 

 

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία, οι τιμές καταναλωτικών αγαθών και 

υπηρεσιών μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο τ.έ. κατά 

0,3% σε σύγκριση με τον περυσινό Σεπτέμβριο 

και παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον 

Αύγουστο τ.έ.. Σύμφωνα με την Eurostat, ο 

πληθωρισμός (HICP) ήταν -0,2% τον 

Σεπτέμβριο τ.έ. σε σύγκριση με τον περυσινό 

Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά -0,1% 

σε σχέση με τον Αύγουστο τ.έ..   

 

3. Εξωτερικό Εμπόριο 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης 

(ΝΒΡ), η αξία του ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 986 εκ. 

Ευρώ τον Αύγουστο τ.έ., έναντι ελλείμματος 

681 εκ.. Ευρώ τον Ιούλιο τ.έ.. Πλεονασματικά 

ήσαν το ισοζύγιο υπηρεσιών (472 εκ.) και το 

ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων (52 εκ.), ενώ 

ελλειμματικά ήσαν το ισοζύγιο εισοδημάτων (-

1,44 δισ.) και το εμπορικό ισοζύγιο (-64 εκ.). Η 

αξία των μεν εξαγωγών αγαθών μειώθηκε κατά 

1,7%, διαμορφούμενη στα 11,56 δισ., των δε 

εισαγωγών κατά 1,1%, διαμορφούμενη στα 

11,62 δισ. Ευρώ. Θετικό ήταν το ισοζύγιο ΑΞΕ 

(744 εκ.). 

 

Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία, η αξία του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα 989,7 εκ. 

Ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 

τ.έ.. Η αξία των μεν εξαγωγών ανήλθε στα 

105,80 δισ. (+4,4%), των δε εισαγωγών στα 

106,79 δισ. Ευρώ (+4,2%). 

 

Εξαγωγικοί προορισμοί πολων. προϊόντων 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό των 

πολωνικών εξαγωγών που κατευθύνονται 

προς τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,8% στο 

α΄ 8μηνο τ.έ., ανερχόμενο στο 25,9%, ενώ το 

ποσοστό των πολωνικών εξαγωγών προς τη 

Ρωσία μειώθηκε κατά 0,8%, διαμορφούμενο 

στο 4,5%, όπως και το ποσοστό των 

εξαγωγών προς την Ουκρανία, που μειώθηκε 

κατά 0,9%, διαμορφούμενο στο 1,9%. Εκτός 

της Γερμανίας, σημαντικότεροι εξαγωγικοί 

προορισμοί για τα πολωνικά προϊόντα είναι 

το Ην. Βασίλειο (6,4%), η Τσεχία (6,2%), η 

Γαλλία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Ολλανδία, η 

Σουηδία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. 

 

Δραστηριοποίηση πολωνικών 

επιχειρήσεων στην Αφρική 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 

Puls Biznesu (10 τ.μ.), ο αριθμός των 

πολωνικών επιχειρήσεων που 

συναλλάσσονται εμπορικά με την Αφρική 

έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, ανερχόμενος στις 3.000. Το 2013, 

ο όγκος του εμπορίου της Πολωνίας με την 

Αφρική αυξήθηκε κατά 32%, ανερχόμενος 

στα 4,5 δισ. δολάρια, ευνοούμενος από την 

υλοποίηση του προγράμματος 

επιχειρηματικής εξωστρέφειας GoAfrica από 

την πολωνική κυβέρνηση. Οι πολωνικές 

εξαγωγές προς την Αγκόλα αυξήθηκαν κατά 

108%, προς τη Μοζαμβίκη κατά 81%, προς 

την Αιθιοπία κατά 75%, προς τη Ζάμπια 

κατά 40% και προς τη Ν. Αφρική κατά 21%. 

Βεβαίως, η αξία των πολωνικών εξαγωγών 

προς τις χώρες της Αφρικής αντιπροσωπεύει 

μόλις το 1% του συνόλου των πολωνικών 

εξαγωγών, αν και πρόθεση της κυβέρνησης 

είναι αυτό το μερίδιο να αυξηθεί στο 3% σε 

λίγα χρόνια. Σύμφωνα με το ίδιο 

δημοσίευμα, πολωνικές εταιρείες πρόκειται 

να υπογράψουν σύντομα συμφωνίες 

προμήθειας τρακτέρ στην Αγκόλα και 

κατασκευής δεξαμενών καυσίμων και 

διυλιστηρίων στη Νιγηρία. 
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4. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Τα έσοδα των πολωνικών επιχειρήσεων 

ηλεκτρονικού εμπορίου θα ξεπεράσουν φέτος 

τα 27 δισ. Ζλότυ (+3,5 δισ. από πέρυσι), 

σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας “Online 

Trade in Poland 2014” της PMR, που 

δημοσίευσε η εφημερίδα Puls Biznesu. 

Μάλιστα, οι πωλήσεις είναι πιθανό να 

διπλασιαστούν έως το 2019. Το πολωνικό 

ηλεκτρονικό εμπόριο κατέγραψε μικρή 

επιβράδυνση το 2013 αλλά φέτος επέστρεψε σε 

τροχιά μεγέθυνσης της τάξης του 15%. Ο 

κλάδος αναμένεται ότι θα μεγεθυνθεί ταχέως 

στο επόμενο διάστημα, χάρις στην είσοδο νέων 

εταιρειών διεθνούς εμβέλειας στην αγορά, 

καθώς και χάρις στην εισαγωγή νέων 

κατηγοριών προϊόντων. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% 

του συνολικού πολωνικού λιανεμπορίου, έναντι 

ποσοστού άνω του 10% στις ΗΠΑ ή το Ην. 

Βασίλειο. 

 

Τάσεις λιανικού εμπορίου 

Σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής 

εταιρείας OC&C, οι Πολωνοί προτιμούν να 

ψωνίζουν σε εξειδικευμένα καταστήματα και 

είναι ολοένα διστακτικότεροι όσον αφορά στις 

αγορές προϊόντων από πολυθεματικά 

καταστήματα (υπεραγορές / supermarkets / 

πολυκαταστήματα). Επίσης, τείνουν να 

προτιμούν τις επιχειρήσεις που συνδέουν 

αποτελεσματικά – και με τρόπο ολοκληρωμένο 

– τη διαδικτυακή παρουσία τους με τα 

συμβατικά καταστήματά τους (φυσική 

παρουσία). Οι τρεις κορυφαίες λιανεμπορικές 

επιχειρήσεις της χώρας είναι η Allegro, η 

Rossmann και η IKEA. Η αλυσίδα 

ηλεκτρονικών RTV Euro AGD αναρριχήθηκε 

στη 10η θέση (από 28η πέρυσι) της σχετικής 

κατάταξης, χάρις στο βολικό μοντέλο 

πωλήσεών της “click-and-collect”. Ο ιστότοπος 

δημοπρασιών Allegro ήταν πρώτος στις 

κατηγορίες αξιολόγησης της έρευνας που 

σχετίζονταν με τα κριτήρια «χαμηλή τιμή», 

«ευρεία προσφορά», «ανταπόκριση προϊόντων 

στις ανάγκες των πελατών», «σχέση ποιότητας-

τιμής». Η αλυσίδα καταστημάτων πώλησης 

φαρμακευτικών και καλλυντικών Rossmann 

ήταν πρώτη στις κατηγορίες «ποιότητα 

υπηρεσιών» και «εμπιστοσύνη πελατών». Η 

Super-Pharm, του ίδιου κλάδου, ήταν πρώτη 

στην κατηγορία «ποιότητα προϊόντων», ενώ η 

αλυσίδα supermarkets Alma ήταν πρώτη 

στην κατηγορία “look and feel”. Θετικά 

αποτιμούν οι καταναλωτές την προσφορά 

εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, 

ακόμα και όταν ψωνίζουν από αλυσίδες ή 

αγοράζουν τυποποιημένα προϊόντα. Για 

παράδειγμα, τα κοσμηματοπωλεία Pandora, 

που δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσει 

κανείς ένα κόσμημα σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες προτιμήσεις του, αναρριχήθηκαν 

στη 13η θέση της κατάταξης, από 26η πέρυσι, 

ενώ οι (ανταγωνίστριες της Pandora) Apart 

και Kruk έπεσαν στην 5η (από 1η) και στην 

43η  (από 29η) θέση αντίστοιχα. Η έρευνα 

έλαβε υπ’ όψιν τις απόψεις 32.000 

ερωτηθέντων καταναλωτών από εννέα χώρες 

(Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, 

ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, Κίνα, Τουρκία, 

Πολωνία), εκ των οποίων 2.032 από την 

Πολωνία. 

 

EOZ Lodz  

Η Ειδική Οικονομική Ζώνη του Lodz της 

κεντρικής Πολωνίας ανακηρύχθηκε 

καλύτερη ευρωπαϊκή ΕΟΖ στην κατηγορία 

«Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

στο πλαίσιο της κατάταξης “Global Free 

Zones of the Year 2014” του fDI Magazine 

του ομίλου Financial Times. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 50% του 

συνόλου των επενδυτών της ΕΟΖ του Lodz, 

η οποία δημιουργήθηκε πριν από 17 έτη και 

έχει προσελκύσει επενδύσεις αξίας 11,5 δισ. 

Ζλότυ, που έχουν δημιουργήσει με τη σειρά 

τους περισσότερες από 30.000 θέσεις 

εργασίας. 

 

Κατασκευή β΄ γραμμής μετρό Βαρσοβίας 

Ο Δήμος Βαρσοβίας ανακοίνωσε (15 τ.μ.) ότι 

επίκειται η δημοσίευση πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών για την κατασκευή 

νέων τμημάτων της δεύτερης γραμμής μετρό 

της πόλης. Αντικείμενο του διαγωνισμού θα 

είναι η κατασκευή τριών σταθμών στο 

σκέλος του υπόγειου σιδηροδρόμου που 

εκτείνεται από το κέντρο της πόλης προς τα 

δυτικά, πέρα από το Rondo Daszyńskiego 

στην περιοχή Wola, και τριών σταθμών στο 

σκέλος πέρα από το Dworzec Wileński, στην 

ανατολική όχθη του ποταμού Βιστούλα. 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, το 2019, η 

δεύτερη γραμμή του μετρό θα διαθέτει 13 

σταθμούς και θα έχει μήκος 13,5 χλμ.. Το 

έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Η 
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συνολική αξία της επένδυσης, 

συμπεριλαμβανομένων των αμαξοστοιχιών, 

ανέρχεται στα 4 δισ. Ζλότυ. Οι επιχειρήσεις, 

που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον 

διαγωνισμό, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής 

προσφορών για ένα τμήμα ή και για τα δύο 

προαναφερθέντα τμήματα. Προσφάτως 

ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κεντρικού 

τμήματος της δεύτερης γραμμής, που 

αποτελείται από επτά σταθμούς, και αναμένεται 

πλέον η παροχή τεχνικής έγκρισης για τη 

λειτουργία της. Η κατασκευή του μετρό της 

Βαρσοβίας ξεκίνησε το 1983, μετά από 

δεκαετίες σχεδιασμού, ενώ οι πρώτοι σταθμοί 

άνοιξαν το 1995 και η πρώτη γραμμή (που 

διαθέτει 21 σταθμούς) ολοκληρώθηκε μόλις το 

2008. 

 

Προοπτικές τραπεζ. συστήματος: Moody’s 

Σύμφωνα με έκθεση της Moody’s, οι 

προοπτικές του πολωνικού τραπεζικού 

συστήματος δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, αν και ο 

τομέας παραμένει ισχυρός. Σύμφωνα με τον 

οίκο αξιολόγησης, οι ρυθμίσεις που σύντομα θα 

τεθούν σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή της Κοινοτικής 

Οδηγίας BRRD (Bank Recovery and Resolution 

Directive), θα μεταφέρουν το κόστος των 

τραπεζικών πτωχεύσεων από τους 

φορολογούμενους στους μετόχους και τους 

ανασφάλιστους πιστωτές. Πάντως, ο τομέας θα 

παραμείνει κερδοφόρος. 

 

5. Ενέργεια 

 

Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ενέργειας 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Π/Υπουργείου 

Οικονομίας, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες 

του τομέα ενέργειας, σχεδιάζουν σημαντικές 

επενδύσεις συνολικού ύψους 114 δις. ζλότυ 

(περίπου 27 δις Ευρώ), επενδύσεις οι οποίες και 

θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή 

αυτάρκεια της χώρας. 

Αναλυτικότερα το ύψος επενδύσεων από 

πλευράς :  PGE θα ανέλθει στα 50 δισ.ζλότυ 

(περίπου 12 δισ.Ευρώ), Tauron θα ανέλθει στα 

29 δισ.ζλότυ (περίπου 6,8 δισ.Ευρώ) , Enea θα 

ανέλθει στα 20 δισ.ζλότυ (περίπου 4,8 

δισ.Ευρώ) και Energa θα ανέλθει στα 15 

δισ.ζλότυ (περίπου 3,4 δισ.Ευρώ). Περισσότερο 

από το μισό του ανωτέρω ποσού, θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τριών νέων 

σταθμών παραγωγής ενέργειας και για την 

ανακατασκευή ορισμένων εκ των υπαρχόντων, 

ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για έργα 

υποδομών συμπεριλαμβανομένων και της 

κατασκευής δικτύων μεταφοράς. 

Εκτιμήσεις εδώ ειδικών, θεωρούν ότι με την 

κατασκευή των νέων σταθμών, θα έχει 

διασφαλισθεί η επάρκεια ρεύματος έως το 

2020, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι θα 

χρειασθούν και νέες σημαντικές επενδύσεις 

ώστε η χώρα να μην αντιμετωπίσει το 

ενδεχόμενο μη επάρκειας ρεύματος για την 

επόμενη δεκαετία. 

 

Ατομική ενέργεια 

H εθνική Αρχή Ανταγωνισμού (UOKiK) 

έδωσε την έγκρισή της για τη συγκρότηση 

και δραστηριοποίηση της κοινοπραξίας των 

PGE, Tauron, Enea και KGHM, που θα 

αναλάβει την κατασκευή (έως το 2025) και 

τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη χώρα. 

 

Πώληση άνθρακα στην Ουκρανία 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της 

πολωνικής Γερουσίας Bogdan Boruszewicz 

στο Κίεβο (10 τ.μ.), η Πολωνία είναι έτοιμη 

να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης μέρους 

του πλεονάσματος της εγχώριας παραγωγής 

άνθρακα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κ. 

Borusewicz, το εν λόγω πλεόνασμα είναι της 

τάξης των 10 εκ. τόνων. Στις συνομιλίες που 

είχε με τον πρόεδρο του ουκρανικού 

κοινοβουλίου O. Turchynov, ο κ. Borusewicz 

δήλωσε, επίσης, ότι η Πολωνία θα 

προμηθεύσει την Ουκρανία με φυσικό αέριο, 

αν χρειαστεί.  

 

Κατασκευή αγωγών φ.α. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της 

πολωνικής εταιρείας Polenergia, κ. Radoslaw 

Dudzinski, στο πλαίσιο επιχειρηματικού 

φόρουμ στο Swinoujscie των ακτών της 

Βαλτικής, η επιχείρησή του επιθυμεί να 

κατασκευάσει συνδετήριους αγωγούς 

μεταφοράς φυσικού αερίου στα πολωνο-

γερμανικά και στα πολωνο-ουκρανικά 

σύνορα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

τροφοδότηση της Ουκρανίας με αέριο από τα 

δυτικά. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με την ουκρανική 

Naftohaz/Naftogaz. Πέραν της δημιουργίας 

ενός διαδρόμου μεταφοράς αερίου από τα 

δυτικά στα ανατολικά, που θα συνδέει την 

Ουκρανία με το ευρωπαϊκό σύστημα αερίου, 

προβλέπεται η διασύνδεση της εν λόγω 

υποδομής με τον υπό κατασκευή σταθμό 
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υγροποιημένου φυσικού αερίου στο 

Swinoujscie, καθώς η Ουκρανία επιθυμεί να 

έχει τη δυνατότητα εισαγωγής έως και 8-10 bcm 

αερίου από τη Δύση. Πρώτος στόχος, κατά τον 

κ. Dudzinski, είναι η διασύνδεση του 

γερμανικού συστήματος αερίου, της περιοχής 

πλησίον του Βερολίνου, με το πολωνικό 

σύστημα, της περιοχής πλησίον του 

Swinoujscie. Ένας δεύτερος αγωγός θα 

συνδέσει το Drozdzowicze των πολωνο-

ουκρανικών συνόρων με το ουκρανικό σύστημα 

της περιοχής πλησίον της Bilcza-Wolica, όπου 

θα υπάρχει υπόγεια αποθηκευτική εγκατάσταση 

χωρητικότητας 17 bcm. Η υλοποίηση του έργου 

εκτιμάται ότι μπορεί να στοιχίσει γύρω στα 

440-460 εκ. Ευρώ. 

 

Προμήθεια ρωσικού φ.α. 

Η πολωνική εταιρεία φυσικού αερίου PGNiG 

ανακοίνωσε (17 τ.μ.) ότι η Gazprom δεν εκτελεί 

τις παραδόσεις ρωσικού αερίου στην πολωνική 

πλευρά με τον ρυθμό που ζήτησε πρόσφατα η 

PGNiG. Η τελευταία πραγματοποίησε, πριν από 

λίγο καιρό, αυξημένες παραγγελίες, 

προκειμένου να γεμίσουν οι πολωνικές 

δεξαμενές καυσίμων. Καθώς η Gazprom δεν 

παρέδωσε τις ποσότητες που ζητήθηκαν, η 

PGNiG αναγκάστηκε να εισαγάγει τις 

απαιτούμενες ποσότητες από τη Δύση και τον 

Νότο. Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία των 

PGNiG και Gaz-System (διαχειρίστρια 

πολωνικών αγωγών), η προμήθεια αερίου από 

τα ανατολικά ήταν σταθερή στο διάστημα 10-16 

Οκτωβρίου τ.έ.. Έτσι, κατέστη δυνατή η 

απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των τελικών 

καταναλωτών. Την 3η εβδομάδα του Οκτωβρίου 

τ.έ., η εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν της 

τάξης των 36 εκ. κ.μ. ημερησίως, έναντι 33 εκ. 

κ.μ. τη 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου τ.έ. και 27 

εκ. κ.μ. τον Σεπτέμβριο τ.έ.. Στις υπόγειες 

δεξαμενές της χώρας βρίσκονται (20η τ.μ.) 

αποθηκευμένα περίπου 2,7 δισ. κ.μ. καυσίμου, 

έναντι 2,6 δισ. κ.μ. στα μέσα Οκτωβρίου τ.έ..  

 

6. Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

Αμυντική βιομηχανία 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού 

Θησαυροφυλακίου κ. Zdzislaw Gawlik, σε 

αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η διαδικασία 

ενοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων 

αμυντικής βιομηχανίας υπό την Polska Grupa 

Zbrojeniowa (PGZ) πρακτικά ολοκληρώθηκε, 

ενώ ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες θα 

διευθετηθούν έως το τέλος του τ.έ.. Στις 

αρχές Οκτωβρίου τ.έ., η PGZ υπέγραψε 

σχετική συμφωνία με μια άλλη κρατική 

βιομηχανία του κλάδου, την PHO (Polish 

Defense Holding), βάσει της οποίας η PGZ 

αποκτά μετοχές σε οκτώ εταιρείας του 

ομίλου PHO. Η PHO θα αποζημιωθεί με 

μετοχές της PGZ. Στα τέλη Μαΐου τ.έ., η 

PGZ απορρόφησε 17 ακόμη εταιρίες 

ιδιοκτησίας του Υπουργείου 

Θησαυροφυλακίου και του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ARP). Η μακρά 

διαδικασία ενοποίησης των πολωνικών 

εταιρειών του κλάδου θα οδηγήσει στη 

δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους 

ομίλους αμυντικής βιομηχανίας της ΚΑ 

Ευρώπης. 

 

FagorMastercook  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή 

πτώχευσης της επιχείρησης παραγωγής 

λευκών ηλεκτρικών συσκευών 

FagorMastercook, με έδρα το Wroclaw, δεν 

κατέστη δυνατό να βρεθεί αξιόπιστος 

επενδυτής (έναντι 270 εκ. Ζλότυ) για τη 

διάσωση της εταιρείας. Έτσι, τις επόμενες 

εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Σήμερα, η 

επιχείρηση απασχολεί περίπου 830 άτομα, η 

δε παραγωγή συνεχίζεται στο εργοστάσιό 

της, καθώς εκτελείται μια παραγγελία αξίας 

86 εκ. Ζλότυ της αλγερινής Cevital. Η 

FagorMastercook, περιέπεσε σε οικονομική 

δυσπραγία προ ενός έτους, όταν πτώχευσε η 

μητρική της ισπανική εταιρεία Fagor 

Electrodomesticos.  

 

Autenti  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 

Puls Biznesu, η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Autenti – που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 

23.09 τ.έ. – αποτελεί τον πρώτο πολωνικό 

ιστότοπο διαδικτυακής ανταλλαγής 

εγγράφων, στον οποίο θα γίνεται χρήση της 

ψηφιακής υπογραφής με ασφαλή, απλό και 

προσιτό τρόπο. Η ιδέα της δημιουργίας του 

ιστοτόπου ανήκει στους επιχειρηματίες 

Grzegorz Wojcik (δημιουργός των 

δημοφιλών TVN24.pl, Interia.pl, Allegro και 

Plejada.pl), Lukasz Rzepecki, Tomasz Plata 

και Bartosz Wojciechowski. Η δημιουργία 

του διαδικτυακού εργαλείου στοίχισε 

περίπου 777.000 Ευρώ, τα μισά εκ των 

οποίων καλύφθηκαν με κοινοτική 
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χρηματοδότηση. Το μέσο της ψηφιακής 

υπογραφής είναι διαθέσιμο στην Πολωνία εδώ 

και χρόνια, χωρίς, όμως, να έχει γίνει 

δημοφιλές. Στον ιστότοπο Autenti, ο χρήστης 

δεν θα χρειάζεται να εμφανίσει κάποιο 

πιστοποιητικό δημόσιας υπηρεσίας, παρά μόνο 

να εγγραφεί στο σύστημα, προκειμένου να 

ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τις διαδικτυακές 

υπηρεσίες. Μια εταιρεία θα μπορεί να διατηρεί 

έναν λογαριασμό με περισσότερους του ενός 

χρήστες, έτσι ώστε οι χειριστές, που κρίνεται 

σκόπιμο να διαβάσουν και να υπογράψουν ένα 

εξερχόμενο έγγραφο, να έχουν εύκολη 

πρόσβαση σε αυτό. Η εταιρεία σχεδιάζει να 

καταστήσει το περιεχόμενο του ιστοτόπου 

προσβάσιμο και σε άλλες γλώσσες εντός του 

2015, με στόχο την παροχή των υπηρεσιών της 

και στις 28 χώρες της ΕΕ. 

 

Συμφωνία WB Electronics - Raytheon 

Η πολωνική ιδιωτική επιχείρηση WB 

Electronics και ο αμερικανικός όμιλος Raytheon 

συνυπέγραψαν επιστολή προθέσεων για την 

ανάπτυξη ενός αντιαεροπορικού και 

αντιπυραυλικού συστήματος (“Wisla” system, 

στο πρότυπο του συστήματος “Patriot”). Η 

συνεργασία των δύο εταιρειών θα επικεντρωθεί 

στο λογισμικό που χρειάζεται για την 

εκπαίδευση και την προσομοίωση κινήσεων 

τακτικής, ενώ συμπεριλαμβάνει την αναζήτηση 

τρόπων αύξησης των εξαγωγών των δύο 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ίδια 

ανακοίνωση της WB Electronics, η πολωνική 

εταιρεία ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα “Shield of Poland”, το οποίο 

υλοποιείται από το πολωνικό Υπουργείο 

Άμυνας και προϋποθέτει τη σύναψη – με 

εταιρείες του κλάδου – συμβάσεων αξίας έως 

και 26,6 δισ. Ζλότυ (6,4 δισ. Ευρώ). 

 

LOT 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της 

επιχείρησης, η αεροπορική εταιρεία LOT δεν 

προτίθεται να ζητήσει – τουλάχιστον τον 

Οκτώβριο τ.έ. – από την πολωνική Κυβέρνηση 

να εκταμιεύσει τη δεύτερη δόση της κρατικής 

ενίσχυσης που η LOT θα έπρεπε να είχε λάβει 

εδώ και ένα έτος, καθώς ο αερομεταφορέας 

κατάφερε να οδηγηθεί σε κερδοφόρα 

λειτουργία, ειδικά μετά το πρώτο οκτάμηνο του 

τ.έ.. Έτσι, η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται σε 

καλό δρόμο ως προς την επιδίωξη κερδών της 

τάξης των 70 εκ. Ζλότυ το 2014.  

 

Deloitte Technology Fast 50 Κ. Ευρώπης 

Σύμφωνα με την κατάταξη “Deloitte 

Technology Fast 50 για την Κεντρική 

Ευρώπη”, στοιχεία της οποίας δημοσίευσε η 

εφημερίδα Puls Biznesu, μία στις τρεις (34%) 

ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές 

εταιρείες της εν λόγω λίστας είναι πολωνική. 

Η κατάταξη “Deloitte Technology Fast 50 in 

Central Europe” αποτελεί πρόγραμμα της 

Deloitte, στο πλαίσιο του οποίου 

εντοπίζονται και παρουσιάζονται – εδώ και 

15 έτη – τα προφίλ των 50 ταχύτερα 

αναπτυσσόμενων δημόσιων ή ιδιωτικών 

κεντροευρωπαϊκών επιχειρήσεων του τομέα 

της τεχνολογίας. Στη λίστα συναντώνται 22 

πολωνικές εταιρείες, εκ των οποίων 17 στην 

κύρια κατηγορία “Technology Fast 50”, 4 

στην υποκατηγορία “Rising Star” και 2 στην 

υποκατηγορία “Big 5”. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται ότι πρώτη στην κατάταξη ήταν η 

ουγγρική Szallas.hu (διαδικτυακή πώληση 

τουριστικών υπηρεσιών), ακολουθούμενη 

από την πολωνική Comperia.pl (διαδικτυακή 

σύγκριση χρηματοοικονομικών προϊόντων), 

με αύξηση εσόδων 1.962% τα τελευταία 

πέντε έτη. 


