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1. Προβολή κρητικών προϊόντων από την 

πολωνική αλυσίδα Super Market ALMA 

Σε συνέχεια Πολωνικής Επιχειρηματικής 

Αποστολής στην Κρήτη (21-23 Οκτωβρίου 

2013), Αποστολή η οποία και είχε 

συνδιοργανωθεί από την Πρεσβεία της Ελλάδος 

στη Πολωνία και την Περιφέρεια Κρήτης, σας 

ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε την τρέχουσα 

εβδομάδα πρόγραμμα προβολής κρητικών 

τροφίμων (ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά, ελιές, 

πάστα ελιάς, σάλτσα ντομάτας, αλάτι), από την 

πολωνική αλυσίδα Super Market ALMA. 

Υπενθυμίζουμε ότι στην Πολωνική 

Επιχειρηματική Αποστολή συμμετείχαν 8 

εκπρόσωποι πολωνικών εταιρειών εισαγωγής 

τροφίμων (μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος 

της ALMA) και φρούτων-λαχανικών, 4 

εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών πρακτορείων 

της Πολωνίας (TUI, EASY TRAVEL, FLY.PL 

και HELLAS TRAVEL), καθώς και από 3 

δημοσιογράφους (National Geographic, Voyage 

και Podroze), ενώ συνοδευόταν από την 

Πρέσβη της Ελλάδος στη Πολωνία κα Τασία 

Αθανασίου,  τον υπογράφοντα και τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου της 

Πρεσβείας, κ. Αλέξη Γεωργιάδη. 

Τα αποτελέσματα της αποστολής, κρίνονται 

από πλευράς μας ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

καθώς πέραν, των συμφωνιών συνεργασίας που 

προέκυψαν μεταξύ πολωνικών και ελληνικών 

επιχειρήσεων, υπήρξαν συνεχή δημοσιεύματα 

για την Κρήτη και στα 3 παραπάνω 

αναγραφόμενα πολωνικά τουριστικά περιοδικά, 

θα διοργανωθεί η ετήσια συνάντηση των 

τουριστικών πρακτόρων με τους οποίους 

συνεργάζεται το μεγάλο πολωνικό πρακτορείο 

ITAKA στην Ιεράπετρα μεταξύ 12-19 

Οκτωβρίου τ.ε., ενώ όπως προαναφέραμε και 

μετά από συμφωνία της ALMA και 7 κρητικών 

επιχειρήσεων τροφίμων (συγκεκριμένα : 

FELEA, BOTZAKIS, ELIVIA, RENIERIS, 

VASILAKIS, VTV EUROPE και TERRA 

CRETA) -με τις οποίες είχε συναντηθεί ο 

εκπρόσωπος του  Super Market ΑΛΜΑ στην 

Κρήτη-, ξεκίνησε την τρέχουσα εβδομάδα 

πρόγραμμα προβολής κρητικών τροφίμων. 

Σημειώνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που 

διοργανώνεται στην πολωνική αγορά παρόμοιο 

πρόγραμμα προώθησης, πιστοποιώντας τόσο τις 

μεγάλες δυνατότητες των ελληνικών 

επιχειρήσεων όσο και το ενδιαφέρον των 

πολωνών καταναλωτών για επώνυμα ποιοτικά 

ελληνικά τρόφιμα.  

 

2.Οικονομικοί Δείκτες 

 

Ανάπτυξη 

Σύμφωνα με τις νεώτερες εκτιμήσεις της 

EBRD, το πολωνικό ΑΕΠ αναμένεται ότι θα 

αυξηθεί κατά 3,0% το 2014 και κατά 3,3% το 

2015. 

 

Ανεργία 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο 

Υπουργός Εργασίας κ. Wladyslaw Kosiniak-

Kamysz, τον Αύγουστο τ.έ. το μεν ποσοστό 

ανεργίας υποχώρησε στο 11,7%, από 11,9% 

τον Ιούλιο τ.έ, ο δε απόλυτος αριθμός των 

ανέργων ήταν μειωμένος κατά 24.000, 

διαμορφούμενος σε 1.855.000. Η πτωτική 

πορεία του ποσοστού ανεργίας συνεχίστηκε 

για έβδομο συναπτό μήνα. 

 

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός 

(HICP) κινήθηκε αρνητικά τον Αύγουστο 

τ.έ., τόσο σε σχέση με τον περυσινό 

Αύγουστο (-1%) όσο και σε σχέση με τον 

Ιούλιο τ.έ. (-0,3%). Σύμφωνα με την 

πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, οι 

τιμές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 

μειώθηκαν τον Αύγουστο τ.έ. κατά 0,3% σε 

σχέση με τον περυσινό Αύγουστο και κατά 

0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο τ.έ.. 

Υπενθυμίζεται ότι ο αποπληθωρισμός (-

0,2%) που καταγράφηκε τον Ιούλιο τ.έ. 

επανεμφανίστηκε στην Πολωνία για πρώτη 

φορά μετά από 32 έτη.  

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε 

στα 173 εκ. Ευρώ τον Ιούλιο τ.έ., έναντι 

ελλείμματος 391 εκ.. Ευρώ τον Ιούνιο τ.έ.. 

Πλεονασματικά ήσαν το εμπορικό ισοζύγιο 

(393 εκ.), το ισοζύγιο τρεχουσών 

μεταβιβάσεων (351 εκ.) και το ισοζύγιο 

υπηρεσιών (353 εκ.), ενώ ελλειμματικό ήταν 

το ισοζύγιο εισοδημάτων (-1,27 δισ.). Η αξία 

των μεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 

6,4%, ανερχόμενη στα 14,07 δισ., των δε 

εισαγωγών κατά 4,5%, ανερχόμενη στα 

13,68 δισ. Ευρώ. Θετικό ήταν το ισοζύγιο 

ΑΞΕ (420 εκ.). 
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Προϋπολογισμός 2015 

Σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υπουργού 

Οικονομικών Mateusz Szczurek, το χρονικό 

διάστημα που θα μεσολαβήσει έως την 22α τ.μ., 

ημ/νία διορισμού της νέας πολωνικής 

Κυβέρνησης, την οποία ανέλαβε να 

συγκροτήσει η εντολοδόχος Π/Θ Ewa Kopacz, 

είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη 

(σύννομη) καθυστέρηση της κατάθεσης του 

νομοσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 

έτους 2015 στο Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το 

Σύνταγμα, το σχέδιο του προϋπολογισμού για 

το επόμενο έτος κατατίθεται από την 

Κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο έως τα τέλη 

Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Πάντως, ο 

νομοθέτης έχει προβλέψει τη δυνατότητα 

κατάθεσης του σχεδίου και μετά από την 

ανωτέρω προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε εξαιρετικές 

περιστάσεις. 

 

3. Εξωτερικό Εμπόριο 

 

Διαχρονική αύξηση πολωνικών εξαγωγών 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, γεγονός αποτελεί πλέον 

ο μετασχηματισμός της πολωνικής οικονομίας 

σε ισχυρά εξαγωγική οικονομία – 

μετασχηματισμός που συντελέστηκε κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 25 χρόνων και 

ιδιαίτερα μετά την εισδοχή της χώρας στην ΕΕ 

το 2004. Το 2013, η αξία των εξαγωγών αγαθών 

ανήλθε στα 800 δισ. Ζλότυ (περίπου 200 δισ. 

Ευρώ), έναντι μόλις 191 δισ. Ζλότυ (περίπου 49 

δισ. Ευρώ) το 1988, ενώ τα πολωνικά προϊόντα 

εξάγονται πλέον σε περισσότερες από 200 

χώρες. Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται πλέον στο 47,8%, 

έναντι 10% το 1988. Επ’ αυτού, σημειώνεται 

ότι το πολωνικό ποσοστό μπορεί να υπολείπεται 

των αντίστοιχων ποσοστών χωρών όπως η 

Λιθουανία (83,8%) ή η Σλοβακία (95,6%), 

πλησιάζει όμως εκείνο της Γερμανίας (50,9%) 

και είναι μεγαλύτερο εκείνων της Ιταλίας 

(28,9%), της Γαλλίας (29,5%) και της Ισπανίας 

(32,4%). Σύμφωνα με αναλυτές, η ανωτέρω 

σημαντική αύξηση αποδίδεται σε παράγοντες 

όπως η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, 

που συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων, 

η γεωγραφική θέση της χώρας, το σχετικά 

χαμηλό κόστος παραγωγής και η 

χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγή προϊόντων. 

 

Προβλέψεις HSBC και Oxford Economics 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Warsaw 

Business Journal (16.09 τ.έ.), μελέτη των 

HSBC και Oxford Economics προβλέπει ότι 

οι πολωνικές εξαγωγές θα αυξάνονται με 

ετήσιο ρυθμό 9% στο διάστημα 2014-2016, 

επίδοση που υπολείπεται μόνο των 

προβλέψεων της ίδιας μελέτης για την 

Τουρκία, το Βιετνάμ, την Ινδία και την 

Κορέα. Το 2030, η Γερμανία, το Ην. 

Βασίλειο και η Γαλλία θα εξακολουθούν να 

αποτελούν τους κυριότερους προορισμούς 

των πολωνικών εξαγωγών, ακολουθούμενες 

από την Τουρκία και την Κίνα. Σε κλαδικό 

επίπεδο, οι εξαγωγές φαρμακευτικών 

προϊόντων αναμένεται ότι θα αυξηθούν – 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα – με ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι 

οι συνολικές εξαγωγές αγαθών.  

 

4. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  

 

Έρευνα Coface: οι 500 μεγαλύτερες 

εταιρείες στην Κ.Α. Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα (2014) της 

διεθνούς εταιρείας Ασφαλίσεων και 

Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Coface 

(www.coface.com), στις 500 μεγαλύτερες – 

από πλευράς κύκλου εργασιών – εταιρείες 

των 13 χωρών της  Κ.Α. Ευρώπης οι 148 

είναι πολωνικές, ενώ πολωνικές είναι και οι 5 

από τις 10 μεγαλύτερες. Πέραν αυτών, 90 

είναι ουκρανικές, 62 ουγγρικές, 48 τσεχικές, 

48 ρουμανικές, 31 σλοβακικές, 16 

λιθουανικές, 13 βουλγαρικές, 13 σλοβενικές, 

11 κροατικές, 9 σερβικές, 7 λετονικές και 4 

εσθονικές. Όσον αφορά στους τομείς στους 

οποίους δραστηριοποιούνται οι παραπάνω 

εταιρείες, 77 εταιρείες δραστηριοποιούνται 

στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

62 στην παροχή ενέργειας, 56 στο λιανικό 

εμπόριο, 47 στην αυτοκινητοβιομηχανία, 31 

στο χονδρικό εμπόριο, 25 στις 

τηλεπικοινωνίες, 22 στα τρόφιμα, 22 στην 

φαρμακευτική βιομηχανία, 21 στην 

βιομηχανία ηλεκτρονικών, 17 στις 

μεταφορές, 14 στον τομέα καπνού, 12 στα 

ορυχεία, 6 στις κατασκευές και 17 σε άλλους 

τομείς. Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας 

προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών των 

ανωτέρω 500 εταιρειών υπερέβη κατά το 

2013 τα 644 δισ. Ευρώ. Οι ίδιες επιχειρήσεις 

απασχολούν περισσότερους από 2,5 

εκατομμύρια εργαζομένους.  

http://www.coface.com/
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Όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας πετρελαίου και 

φυσικού αερίου συγκεντρώνει τις περισσότερες 

και μεγαλύτερες – από πλευράς κύκλου 

εργασιών – επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών 

που έφθασε στα 162 δισ. Ευρώ (25% του 

συνόλου), ενώ ο τομέας του λιανεμπορίου 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εργαζομένων 

(500 χιλ. άτομα ή 20,4 % του συνόλου). 

Ειδικότερα για την Πολωνία, αναφέρεται ότι, 

καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομία 

στην περιοχή, η χώρα καταλαμβάνει την πρώτη 

θέση ως προς τον αριθμό των εταιρειών (148) – 

όπως και στις προηγούμενες έρευνες – αλλά ο 

αριθμός των επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατά 23 

σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2013, 

ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης του ρυθμού 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2013 (1,6% έναντι 

1,9% το 2012, 4,6% το 2011 και εκτιμήσεων για 

3,2% το 2014). Παράλληλα, ο συνολικός 

κύκλος εργασιών των πολωνικών επιχειρήσεων 

ήταν μειωμένος κατά 0,1%, ενώ 95 πολωνικές 

επιχειρήσεις κατέλαβαν χαμηλότερες θέσεις 

στον κατάλογο. 

 

Επενδυτικό πρόγραμμα EBRD  
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του εδώ 

Γραφείου της EBRD, κ. G. Zielinski, πρόθεση 

της Τράπεζας είναι να προχωρήσει σε 

χρηματοδότηση προγραμμάτων στην Πολωνία, 

ύψους 500-600 εκ. Ευρώ ετησίως. Περίπου το 

1/3 της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί στον 

τομέα της ενέργειας και δη σε προγράμματα 

που θα αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, καθώς δεν προκρίνεται η στήριξη 

προγραμμάτων που θα σχετίζονται με τον 

λιθάνθρακα, την πυρηνική ενέργεια και το 

σχιστολιθικό αέριο. Σημειώνεται ότι η EBRD 

έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα συνολικά 11 

προγράμματα ΑΠΕ, συνολικής παραγωγικής 

δυναμικότητας 600 MW. Τέλος, σημαντικό 

τμήμα της υπόλοιπης χρηματοδότησης θα 

διατεθεί στον τραπεζικό τομέα (προγράμματα 

υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, 

ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων και υποστήριξης της καινοτομίας) 

και στον ευρύτερο τομέα των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 

Δείκτες παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 

“World Economic Forum” 2014-2015 

Στο πλαίσιο της προσφάτως δημοσιευθείσας 

έρευνας “World Economic Forum” για τους 

δείκτες παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 144 

χωρών/οικονομιών κατά την περίοδο 2014-

2015, η Πολωνία κατέλαβε την 43η θέση της 

διεθνούς κατάταξης (42η το 2013-2014 και 

41η το 2012-2013) και τη 19η θέση της ίδιας 

κατάταξης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η 

Πολωνία βρέθηκε στις πρώτες πενήντα 

θέσεις της διεθνούς κατάταξης στους 

επιμέρους αξιολογούμενους τομείς του 

«μεγέθους της αγοράς» (19η), της «ανώτερης 

εκπαίδευσης» (34η), της «ανάπτυξης της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς» (35η), της 

«υγείας και βασικής εκπαίδευσης» (39η) και 

της «τεχνολογικής ετοιμότητας» (48η), ενώ 

κατέλαβε χαμηλότερες θέσεις στους τομείς 

της «αποδοτικότητας της αγοράς αγαθών» 

(51η), των «δημοσίων φορέων» (56η), του 

«βαθμού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων» 

(63η), του «μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος» (63η), των «υποδομών» 

(63η), της «καινοτομίας» (72η) και της 

«αγοράς εργασίας» (79η). Η θέση κάθε 

οικονομίας στη γενική κατάταξη 

προσδιορίζεται από τις επιδόσεις της σε 12 

επιμέρους τομείς, ενώ, σύμφωνα με την 

έρευνα, οι δέκα πρώτες οικονομίες στην 

κατάταξη είναι οι: Ελβετία, Σιγκαπούρη, 

ΗΠΑ, Φινλανδία, Γερμανία, Ιαπωνία, Χονγκ 

Κονγκ, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο και Σουηδία.  

 

Κατασκευή β΄ σταθμού εμπορευματο-

κιβωτίων Λιμένος Gdansk 

Κατά το τρέχον έτος πρόκειται να ξεκινήσει 

η κατασκευή ενός δεύτερου σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων στον Λιμένα του 

Gdansk, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του 

έργου και λειτουργίας του σταθμού τα μέσα 

του 2016. Το λιμάνι του Gdansk είναι το 

μεγαλύτερο της χώρας. Το 2013 

διαχειρίστηκε εμπορευματικά φορτία της 

τάξης των 30 εκ. τόνων. Η DCT Gdansk, 

διαχειρίστρια εταιρεία του λιμένα, σχεδιάζει 

να επενδύσει περίπου 1,2 δισ. Ζλότυ για την 

υλοποίηση του έργου της κατασκευής του β΄ 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Ο σταθμός 

θα αυξήσει τη δυναμικότητα του λιμένα από 

τα 1,25 εκ. TEU στα 3,5 εκ. TEU και θα 

καταλαμβάνει επιφάνεια 300 στρεμμάτων. 

Μία από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

ήδη το λιμάνι και σχεδιάζουν να επεκτείνουν 

τις εκεί δραστηριότητές τους είναι η Maersk, 

μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου διεθνώς. 

Επίσης, η DCT Gdansk αναμένεται ότι θα 

καταβάλει προσπάθεια για την προσέλκυση 

σημαντικών πελατών (π.χ. Ocean Three, G6, 
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MSC) που σήμερα χρησιμοποιούν τον γειτονικό 

ανταγωνιστικό λιμένα της Gdynia. 

 

Φορολογία 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας B. Komorowski 

κύρωσε ψηφισθέντα νόμο με τον οποίο 

τροποποιείται το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει 

τα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Πλέον, 

τα εισοδήματα ξένων θυγατρικών πολωνικών 

επιχειρήσεων θα φορολογούνται με συντελεστή 

19%. Οι ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες 

(Controlled Foreign Companies - CFCs) θα 

φορολογούνται στο εξής στην Πολωνία, εφόσον 

μια πολωνική εταιρεία ελέγχει τουλάχιστον το 

25% της αλλοδαπής εταιρείας, που εδρεύει σε 

χώρα με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα. 

Κατάλογος των «φορολογικών παραδείσων» θα 

δημοσιευτεί προσεχώς από το Υπουργείο 

Οικονομικών. Στο πεδίο εφαρμογής των νέων 

κανόνων δεν θα περιλαμβάνονται τα κράτη της 

ΕΕ ή του ΕΟΧ (εφόσον μια πολωνική εταιρεία 

πράγματι δραστηριοποιείται εκεί), ούτε 

εταιρείες με έσοδα κάτω από 250.000 Ευρώ. 

 

5. Ενέργεια 

 

Προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία 

Σε συνέχεια της διαφωνίας, και σε επίπεδο 

δημόσιων δηλώσεων, μεταξύ πολωνικής 

(εταιρεία ενέργειας PGNiG και διαχειρίστρια 

αγωγού μεταφοράς φ.α. Gaz-System) και 

ρωσικής πλευράς (Gazprom) σχετικά με τη 

μειωμένη – και υπολειπόμενη ή μη 

υπολειπόμενη της προβλεπόμενης – ροή 

ρωσικού φυσικού αερίου προς την Πολωνία 

περί τα μέσα Σεπτεμβρίου τ.έ., ο Αντιπρόεδρος 

της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας J. 

Piechocinski δήλωσε (15.09) ότι οι ανάγκες των 

εγχώριων καταναλωτών εξυπηρετούνται 

κανονικά και δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής 

της τροφοδοσίας, αφού το εθνικό σύστημα 

ενισχύθηκε στη διάρκεια των τελευταίων μηνών 

και αφού δοκιμάστηκαν και στην πράξη οι 

δυνατότητες εισαγωγής αυξημένων ποσοτήτων 

από τη Δύση. Μάλιστα, ο κ.  Piechocinski έκανε 

λόγο για εξαιρετικά υψηλά αποθέματα 

ασφαλείας φυσικού αερίου εν όψει του χειμώνα 

και δεσμεύτηκε για εβδομαδιαία ενημέρωση του 

κοινού σχετικά με τις προμήθειες αερίου, 

προκειμένου να διασκεδαστεί κάθε πιθανός 

φόβος. 

 

Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 

ατομικής ενέργειας 

H PGE EJ1,  εταιρεία ειδικού σκοπού – 

ελεγχόμενη από τη δημόσια επιχείρηση 

ηλεκτρισμού PGE – επιφορτισμένη με την 

προώθηση της κατασκευής του πρώτου 

εργοστασίου παραγωγής ατομικής ενέργειας 

στην Πολωνία, ανακοίνωσε (12.09. τ.έ.) ότι 

ανέθεσε στη βρετανική AMEC Nuclear UK 

Ltd το έργο της παροχής υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου για την κατασκευή εργοστασίου 

πυρηνικής ενέργειας δυναμικότητας 3.000 

MW. Βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, 

αξίας 1,3 δισ. Ζλότυ, η AMEC θα παρέχει τις 

υπηρεσίες της σε βάθος δεκαετίας. Στις 

υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η 

προετοιμασία της διενέργειας διαγωνισμών 

για την ανάθεση επιμέρους πτυχών της 

υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό της Κυβέρνησης και της PGE, η 

κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού 

υποτίθεται ότι θα πρέπει να ξεκινήσει το 

2020. Η αρμόδια Δ/νση Πυρηνικής Ενέργειας 

του εδώ Υπουργείου Οικονομίας εκτιμά ότι 

για το έργο ενδιαφέρονται περίπου 220 

πολωνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 

περίπου 58 έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

αφού διαθέτουν σχετική προϋπηρεσία από τη 

συμμετοχή τους σε συναφείς δράσεις στην 

Ευρώπη. Άλλωστε, στο Πολυτεχνείο 

Βαρσοβίας εκπαιδεύονται μηχανικοί στο 

σχετικό αντικείμενο, ενώ στη χώρα υπάρχουν 

ήδη clusters επιχειρήσεων που 

προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στο 

έργο.  

 

Σχιστολιθικό αέριο 

Η βρετανική ενεργειακή επιχείρηση 3Legs 

Resources γνωστοποίησε την απόφασή της 

να παραχωρήσει τις τρεις άδειες που κατέχει 

για την έρευνα/εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

σχιστολιθικού αερίου στη βόρεια Πολωνία, 

καθώς τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών 

γεωτρήσεων δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά. Η 

3Legs Resources ενεργούσε στην Πολωνία 

από κοινού με την ConocoPhillips και είχε 

προχωρήσει στην όρυξη δοκιμαστικού 

φρέατος στο Lublewo, δυτικά του λιμανιού 

του Gdansk στη Βαλτική. Από τη 

συγκεκριμένη γεώτρηση παράγονται 

ποσότητες πετρελαίου μεγαλύτερες των 

αναμενομένων, ενώ η παραγωγή φυσικού 

αερίου είναι μικρότερη της προσδοκώμενης. 

Έτσι, η 3Legs αποφάσισε να κάνει χρήση του 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=COP&lc=int_mb_1001


 6 

δικαιώματός της για απόσυρση από τις τρεις 

άδειες που κατείχε για την περιοχή της Δυτικής 

Βαλτικής και επιθυμεί να μεταβιβάσει τα 

δικαιώματά της στην ConocoPhillips. Η 3Legs 

εξακολουθεί να κατέχει τρεις ακόμα άδειες για 

έρευνες στην περιοχή της Ανατολικής 

Βαλτικής. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικώς 

υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για την έκταση των 

αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου στην 

πολωνική επικράτεια αναθεωρήθηκαν επί τα 

χείρω (-90%) το 2012. Οι επικαιροποιημένες 

εκτιμήσεις, σε συνδυασμό με το αυξημένης 

δυσκολίας γεωλογικό περιβάλλον και τη 

ρευστότητα του νομικού πλαισίου, έχουν ήδη 

οδηγήσει σε κύμα αποχωρήσεων 

ενδιαφερομένων όπως οι Total, Marathon Oil, 

Talisman Energy και Exxon Mobil. 

 

6. Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

UPS 

Σύμφωνα με δήλωση της Δ/σας Συμβούλου της  

UPS Europe κας Cindy Miller – στο πλαίσιο 

του Οικονομικού Φόρουμ Krynica-Zdroj στη 

νότια Πολωνία – η UPS προτίθεται να 

επενδύσει στη χώρα 25 εκ. δολάρια, με στόχο 

τη δημιουργία δύο νέων εγκαταστάσεων, στις 

οποίες θα απασχολούνται περισσότεροι από 300 

εργαζόμενοι. Οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται 

να διευκολύνουν την πραγματοποίηση 

συναλλαγών με περιοχές ανατολικά της 

Πολωνίας. Η πρώτη εγκατάσταση θα είναι ένα 

κέντρο διαλογής δεμάτων, που θα δημιουργηθεί 

στο Strykow της κεντρικής Πολωνίας και θα 

έχει έκταση 14 στρεμμάτων και δυνατότητα 

διαλογής 15.000 δεμάτων/ώρα, χάρις στη χρήση 

του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού. Η κατασκευή 

του κέντρου θα ξεκινήσει εντός του τ.μ.. Η 

δεύτερη εγκατάσταση θα είναι ένα κέντρο “UPS 

Global Business Services (GBS)” στο Lodz της 

κεντρικής Πολωνίας. Και τα δύο κέντρα θα 

τεθούν σε λειτουργία εντός του α΄ εξαμήνου του 

2015. Η UPS ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 

στην πολωνική αγορά προ εικοσαετίας και 

άνοιξε το πρώτο της κέντρο στην Πολωνία, στο 

Wroclaw, το 2006. Σήμερα, απασχολούνται εκεί 

περισσότερα από 600 άτομα. Η αμερικανική 

επιχείρηση συγκαταλέγεται μεταξύ των 

πρωταγωνιστών του τομέα του 

διαμετακομιστικού εμπορίου διεθνώς, με 

παρουσία σε περισσότερες από 220 χώρες.  

 

 

 

PZU 

Σύμφωνα με το Reuters, η μεγαλύτερη 

πολωνική ασφαλιστική εταιρεία PZU 

πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση του 

προσωπικού των δύο κύριων μονάδων της 

κατά 2%, ήτοι έως 230 άτομα, στο πλαίσιο 

μιας προσπάθειας αναδιάρθρωσης που θα 

ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο 

μηνών. Η πρώτη μονάδα, εκείνη της PZU, 

ασχολείται με όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα 

εκτός των ασφαλειών ζωής, ενώ η δεύτερη 

μονάδα, εκείνη της PZU Zycie, ασχολείται 

με τις ασφάλειες ζωής. Υπενθυμίζεται ότι η 

επιχείρηση έχει δρομολογήσει ή 

ολοκληρώσει τους τελευταίους μήνες τις 

εξαγορές της βρετανικής Link4, της 

λιθουανικής Lietuvos Draudimas AB, της 

λεττονικής  AAS Balta και της εσθονικής 

Codan Forsikring A/S, συνολικής αξίας 360 

εκ. Ζλότυ. Η εξαγορά της Link4 στοίχισε 90 

εκ. Ευρώ. 

 

4YOU Airlines  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 

Gazeta Wyborcza, η προσφάτως ιδρυθείσα 

πολωνική αεροπορική εταιρεία 4You Airlines 

εγκατέλειψε τα γραφεία της στη Βαρσοβία, 

σε συνέχεια της διαπίστωσης νομικών 

προβλημάτων και εν μέσω αμφιβολιών 

σχετικά με τη βιωσιμότητά της. Μάλιστα, 

μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές πού 

μεταφέρθηκαν τα γραφεία της επιχείρησης. Η 

4You Airlines σχεδιάζει την πραγματοποίηση 

16 δρομολογίων από τα αεροδρόμια του 

Lodz και του Rzesow, προς προορισμούς 

όπως το Λονδίνο και η Βαρκελώνη, με 

εισιτήρια που θα διατίθενται ακόμη και στην 

τιμή των 47 Ζλότυ (11 Ευρώ). Η εταιρεία 

ξεκίνησε την πώληση εισιτηρίων ήδη στις 

αρχές Αυγούστου τ.έ., μολονότι δεν διέθετε 

(και συνεχίζει να μη διαθέτει) τις 

απαιτούμενες άδειες για την πραγματοποίηση 

πτήσεων. Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ο 

αερομεταφορέας υποχρεούται να διαθέτει 

αρχικά κεφάλαια της τάξης των 10 εκ. Ευρώ, 

ενώ η 4You Airlines διέθετε μόλις 140.000 

Ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με 

τον στόλο των αεροσκαφών της εταιρείας 

παραμένουν συγκεχυμένες. Τα παραπάνω 

στοιχεία γεννούν ανησυχίες, καθώς είναι 

ακόμη νωπό το γεγονός της κατάρρευσης 

μιας άλλης αεροπορικής εταιρείας, της OLT 

Express, το 2012, μετά από μόλις έναν χρόνο 

λειτουργίας. Πάντως, οι εκπρόσωποι της 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=COP&lc=int_mb_1001
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4YOU Airlines επιμένουν ότι η εταιρεία θα 

μπορέσει να ξεκινήσει την δραστηριότητά της 

τον Νοέμβριο τ.έ.. 

 


