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Προς 

ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Κε σνάδελφε 

 

Θέμα: ‘Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία’ 

 

 Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία 

μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών πποϊόνηων ηων νωπών 

θπούηων, λασανικών & σςμών πος ζςνέηαξε ηο Γπαθείο Οικ.& Εμποπικών Υποθέζεων 

ηηρ Ππεζβείαρ μαρ ζηην Βαπζοβία καηά ηο σπονικό διάζηημα 7 Φεβποςαπίος   – 

3.3.2009, ππόρ ενημέπωζή ζαρ  

 

Ο Ππόεδπορ 

Γεώπγιορ Φπαγκίζηαρ 

 

 

 

 

 

 

Συν.:   5 σελ 
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Δλεκεξωηηθό Οηθνλνκηθό Γειηίν  Πνιωλίαο 

Αξηζκόο 3  (7/2 - 3/3/2009) 

 

 

Α. Οηθνλνκηθέο Δηδήζεηο 

1. Δηζδνρή ζηνλ κεραληζκό επξσπατθώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ERM-2 

2. Μείσζε επηηνθίσλ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

3. Αύμεζε αλεξγίαο 

4. Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο 

5. εκαληηθή αύμεζε αεξνπνξηθώλ επηβαηώλ 

  

Β. Θέκαηα πνιωληθήο γεωξγίαο  

1. Καιιηέξγεηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 

2. Nordzucker, αίηεκα κεηαθνξάο πνζόζησζεο 

  

Γ. Ο πνιωληθόο ηνκέαο θαηαζθεπώλ 

  

Γ. Δπξωπαϊθά ζέκαηα ελέξγεηαο / αγωγόο θ.α. Nord Stream 

  

Δ. Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο 

1. Ryanair, αθύξσζε 11 αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεσλ κε Πνισλία 

2. Απνιύζεηο ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία PZU 

3. Πξόγξακκα επελδύζεσλ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Solaris 

4. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ηεο Unilever 

  

 

 

 

                                          Δπηκέιεηα: Παληειήο Γηαλλνύιεο , Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCOFRUIT - (HELLAS)  
          ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ 

 

   Απιθ. Ππωη. 97                                                                                 Αθήνα   3.3.2009 

 

ΑΙΟΛΟΥ  104 105.64 ΑΘΗΝΑ   ΤΗΛ.  210 3249.003 – 210 3249.992  FAX. 210 3253.997 e-mail: incofruit @ incofruit.gr3 

 

 

 

Α. Οηθνλνκηθέο Δηδήζεηο  

 
1. Δηζδνρή ζηνλ επξωπαϊθό 

κεραληζκό ζπλαιιαγκαηηθώλ 

ηζνηηκηώλ ERM-2 : 

Καηά ηελ επξσπατθή ύλνδν θνξπθήο 

ηεο 1εο Μαξηίνπ η.ε., ε πνισληθή 

θπβέξλεζε επηβεβαίσζε ηελ πξόζεζή ηεο 

γηα έληαμε ζηνλ ERM-2 εληόο ηνπ η.ε. 

(ππνινγίδεηαη ζην 2ν εμάκελν) θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηελ επξσδώλε ην 2012, ελώ 

εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

αλαθνηλώζεθε όηη ζα εμεηαζζεί ε 

πξόηαζε ηεο Οπγγξηθήο Κπβέξλεζεο γηα 

ζπληόκεπζε ηεο πεξηόδνπ παξακνλήο 

ζηνλ κεραληζκό ERM-2 πνπ ζηελ 

παξνύζα θάζε είλαη 2 ρξόληα. 

 

2. Μείωζε επηηνθίωλ από ηελ   

    Κεληξηθή Τξάπεδα : 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα από ηηο 26 

Φεβξνπαξίνπ η.ε. πξνρώξεζε ζε κείσζε 

ησλ επηηνθίσλ ηεο θαηά 25 κνλάδεο 

βάζεο , θζάλνληαο ζην 4% ζε εηήζηα 

βάζε (κε ην επηηόθην θαηαζέζεσλ λα 

θζάλεη ζην 2,5% θαη ην επηηόθην 

Lombard λα θζάλεη ην 5,5%) 

 

3. Αύμεζε αλεξγίαο : 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο ε αλεξγία ζηελ ρώξα αλήιζε 

ηνλ Ιαλνπάξην ζην 10,3% πνζνζηό πνπ 

αληηπξνζσπεύεη 1.634.000 αλέξγνπο. 

 

Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ 

ρώξα θαηαγξάθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο 

Lubuskie (πξσηεύνπζα Zielona Gora), 

Wielkopolska (πξσηεύνπζα Poznan) θαη 

Opolskie (πξσηεύνπζα Opole) κε 

πνζνζηά 16.5%, 14.7% θαη 13.9% 

αληίζηνηρα, ελώ νη θιάδνη πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν είλαη απηνί ησλ 

θαηαζθεπώλ (απηνθηλεηνβηνκεραλία, 

ηζηκεληνβηνκεραλία, ειαζηηθά θαη 

ειεθηξνληθά), ν ηνπξηζκόο, ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθόο θαη απηόο ησλ 

κεηαθνξώλ.  

 

4. Χξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο : 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο 

Βαξζνβίαο, θαηά ην 2008 ε ζπκκεηνρή ησλ 

μέλσλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ (θπξίσο από 

Μ.Βξεηαλία, Απζηξία, Γαιιία θαη Σζερία)  ζην 

Υξεκαηηζηήξην έθζαζε ζηo 43% έλαληη 

πνζνζηνύ 39% ησλ πνισλώλ ζεζκηθώλ θαη 

18% ηδησηώλ επελδπηώλ. 

 

5. Σεκαληηθή αύμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο   

ζηα πνιωληθά αεξνδξόκηα θαηά ην 2008: 

ύκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο ζεκαληηθή αύμεζε ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά 8% ζεκεηώζεθε ην 

2008 ζην ζύλνιν ησλ πνισληθώλ 

αεξνδξνκίσλ θαζώο νη επηβάηεο από/πξνο 

ηελ Πνισλία απμήζεθαλ θαηά 1,5 εθ. έλαληη 

ηνπ 2007 θζάλνληαο ζηα 20,6 εθ. άηνκα 

ζπλνιηθά. 

Σν αεξνδξόκην ηεο πξσηεύνπζαο Βαξζνβίαο 

Okęcie δηαρεηξίζηεθε 9,4 εθ. επηβάηεο θαη 

θαηέρεη 46% ηεο ζπλνιηθήο επηβαηηθήο 

θίλεζεο , ελώ αθνινπζνύλ ηα αεξνδξόκηα 

ηεο Κξαθνβίαο Balice ( κε 14% κεξίδην), ηνπ 

Καηνβίηζε Pyrzowice (11.6%), ηνπ Γθληάζθ 

Rębiechowo (9.4%), ηνπ Βξόηζιαβ  

Strachowice (7.2%) θαη ηνπ Πόδλαλ Ławica 

(6.1%). εκεηώλεηαη όηη όια ηα 

πξναλαθεξόκελα αεξνδξόκηα εμππεξέηεζαλ 

άλσ ηνπ 1 εθ. επηβαηώλ. 

 

Β.Θέκαηα πνιωληθήο γεωξγίαο 
 

1. Η Πνιωλία θαιιηεξγεί ηα πεξηζζόηεξα 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα ζηελ 

Δ.Δ.: 

ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνύο 

Ιλζηηηνύηνπ ‘’International Service for the 

Acquisition of Agri-biotech Applications 

(ISAAA)’’, ε Πνισλία είλαη από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο θαιιηεξγεηέο γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ (GMO’s-

Genetically Modified Organism )ζηελ ΔΔ. 

Οη θαιιηέξγεηέο ηνπο κάιηζηα θαηά ην 2008 

έθζαζαλ ζε έθηαζε ηα 3.000 εθη., ελλέα 

θνξέο πεξηζζόηεξε από απηήλ ηνπ 2007   
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Η ζέζε ηεο Πνισληθήο Κπβέξλεζεο είλαη 

κελ ελάληηα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

GMO’s, αιιά θαζώο κέρξη ηώξα δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ζεζκηθό 

πιαίζην (ζρεηηθέο ξπζκίζεηο αλακέλνληαη 

λα θαηαηεζνύλ ζηελ Βνπιή έσο ην ηέινο 

Μαξηίνπ η.ε.), ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη 

νη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη ε θαιιηέξγεηα ή 

κε ησλ GMO’s ζηελ Πνισλία, δελ έρεη 

αθόκε ηειεζηδηθήζεη ζηα επξσπατθά  

όξγαλα θαζώο εθξεκεί ε απόθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ην ζέκα. 

 

2. Βηνκεραλία δάραξεο Nordzucker,   

   αίηεκα κεηαθνξάο πνζόζηωζεο : 

ύκθσλα κε ηα εδώ ΜΜΔ ε πνισληθή 

βηνκεραλία δάραξεο Nordzucker ππέβαιε 

ηνλ πξνεγνύκελν Γεθέκβξην αίηεκα ζην 

πνισληθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

(ζπγθεθξηκέλα ζηελ Τπεξεζία 

‘’Agricultural Market Agency –ARR-’’ ), 

γηα κεηαθνξά ηνπ ππνινίπνπ ηεο 

πνζόζησζεο ηεο γηα ην 2008 ζηα 

εξγνζηάζηά ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Γεξκαλία θαη ινβαθία.  

Σν αλσηέξσ αίηεκα ππνβιήζεθε θαζώο 

ιόγσ μεξαζίαο ζηελ Πνισλία θαηά ην 

2008, νη παξαρζείζεο πνζόηεηεο δελ 

έθζαζαλ απηέο ηεο πνζόζησζεο θαη 

θαζώο νη επξσπαίνη παξαγσγνί 

ππνρξενύληαη γηα θάζε ηόλν 

παξαγόκελεο δάραξεο από ηνπο 

ζπλνιηθνύο ηεο πνζόζησζεο λα 

θαηαβάιινπλ 125 επξώ, ε Nordzucker 

ζα ρξεηαζζεί λα θαηαβάιεη ζπλνιηθά 1,5 

εθ. Δπξώ γηα πνζόηεηεο νη νπνίεο ηειηθά 

δελ παξήρζεζαλ. 

εκεηώλνπκε όηη ε πνισληθή 

Nordzucker, αλήθεη ζηνλ όκηιν 

γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ Nordzucker 

(έδξα ην Braunsweig) από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ζε παλεπξσπατθό επίπεδν. 

Ο ίδηνο όκηινο Nordzucker κάιηζηα 

απνηειεί ηκήκα ηνπ νκίινπ γαιιηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ‘’Eurosugar’’ καδί κε ηηο 

εηαηξείεο ‘’Cristal Union’’ (έδξα Γαιιία) 

θαη ‘’ED&F Man’’ (έδξα Αγγιία). 

 

 

Γ.Ο πνιωληθόο ηνκέαο θαηαζθεπώλ: 
 

ύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο εηαηξείαο 

‘’Deloite&Touche’’ n νπνία θπθινθόξεζε 

πξόζθαηα κε ηίηιν ‘’European Powers of 

Construction 2008’’ (ηα ζηνηρεία αλαθνξάο είλαη 

ηνπ 2007, πξν ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο), ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ ζηελ 

Πνισλία είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξόο θαη δπλακηθόο 

θαζώο : ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα 35 δηο Δπξώ, πνζνζηό πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 11% πεξίπνπ ηνπ πνισληθνύ 

ΑΔΠ, απαζρνιεί πεξί ηνπο 720.000 

εξγαδνκέλνπο αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ πνισληθνύ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ, ελώ νη αηηήζεηο αδεηώλ θαηαζθεπήο 

απμάλνληαη αικαησδώο αλά έηνο, θαζώο ην 

2005 ήηαλ 124.000, ην 2006 αλήιζαλ ζηηο 

168.000 ελώ ην 2007 έθζαζαλ ζηηο 248.000 . 

      Οη 5 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο (ζύκθσλα κε 

ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο), νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πνισληθή αγνξά είλαη 

νη : 

1. ε πνισληθή ‘’Polimex-Mostostal 

SA’’, κε θύθιν εξγαζηώλ ζηα 984 

εθ.Δπξώ 

2. ε ζνπεδηθή ‘’Skanska SA’’, κε 

θύθιν εξγαζηώλ ζηα 859 εθ.Δπξώ  

3. ε πνισληθή ‘’Budimex SA’’, κε 

θύθιν εξγαζηώλ ζηα 813 εθ.Δπξώ 

4. ε απζηξηαθή ‘’Strabag Sp zoo’’, κε 

θύθιν εξγαζηώλ ζηα 595 εθ.Δπξώ θαη 

5. ε πνισληθή ‘’Mostostal Warsawa 

SA’’,(www.mostostal.waw.pl) κε 

θύθιν εξγαζηώλ ζηα 510 εθ.Δπξώ 

   εκεηώλνπκε επίζεο όηη ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηόζν ε Polimex-Mostostal SΑ 

(www.polimex-mostostal.pl) , όζν θαη ε 

Budimex SA (www.budimex.pl)  

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο 100 

κεγαιύηεξεο επξσπατθέο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο θαη βξίζθνληαη ε κελ Polimex-

Mostostal ζηελ 75ε ζέζε, ε δε Budimex ζηελ 

82ε ζέζε. 

ηνλ αλσηέξσ θαηάινγν, βξίζθνληαη επίζεο 

θαη ηξεηο ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο ε Σερληθή Οιπκπηαθή ζηελ 35ε 

ζέζε, ε Διιεληθή Σερλνδνκηθή (λπλ 

Διιάθησξ) ζηελ 83ε ζέζε θαη ε J&P Avax (ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ Πνισλία) 

ζηελ 90ε ζέζε. 

http://www.mostostal.waw.pl/
http://www.polimex-mostostal.pl/
http://www.budimex.pl/
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Γ. Δπξωπαϊθά ζέκαηα ελέξγεηαο 
 

Αγωγόο θπζηθνύ αεξίνπ Nord 

Stream : 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζή (Διζίλθη, 13 

Φεβξνπαξίνπ η.ε.) ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ 

έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνύ Nord Stream (ζα παξέρεη 

ξσζηθό θπζηθό αέξην ζηελ Γπη.Δπξώπε), 

νινθιεξώζεθε ε κειέηε 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ε νπνία 

αθνύ κεηαθξαζζεί ζε ελλέα γιώζζεο ζα 

παξαδνζεί ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε 

ώζηε λα μεθηλήζνπλ νη ηειηθέο 

δηαβνπιεύζεηο θαη λα δνζνύλ νη ηειηθέο 

εγθξίζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή, αθελόο 

από ηηο ρώξεο ησλ νπνίσλ ην έδαθνο 

δηαζρίδεη ν αγσγόο (Ρσζία, Φηλιαλδία, 

νπεδία, Γαλία θαη Γεξκαλία) θαη 

αθ’εηέξνπ από εθείλεο πνπ επεξεάδνληαη 

άκεζα (Δζζνλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία θαη 

Πνισλία).   

Μεηά θαη από απηήλ ηελ εμέιημε, αλ 

αθνινπζεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ν νπνίνο  ζα 

κεηαθέξεη 55 δηο. θ.κ. από ηελ Ρσζία 

κέζσ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο ζηελ 

Γεξκαλία, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011. 

ηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ηνπ Nord 

Stream ζπκκεηέρνπλ : ε ξσζηθή 

Gazprom κε 51%, ε γεξκαληθή  

Wintershall ην 40% (αλήθεη ζηνλ όκηιν 

BASF ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε 20% θαη 

ζηνλ όκηιν E.ON ν νπνίνο δηαζέηεη 

επίζεο 20%), ελώ ην ππόινηπν 9% 

αλήθεη ζηελ νιιαλδηθό όκηιν Gasunie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.  Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο 
 

1. Αθύξωζε 11 αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεωλ  

κε Πνιωλία από ηελ Ryanair : 

Η ρακεινύ θόζηνπο ηξιαλδηθή αεξνπνξηθή 

εηαηξεία Ryanair αλαθνίλσζε ηελ αθύξσζε 

11 αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ 

Μ.Βξεηαλίαο θαη Πνισλίαο (από ηα 

αεξνδξόκηα ηνπ : Bristol, Birmingham, 

Bournemouth, East Midlands, Luton θαη 

Liverpool) αξρήο γελνκέλεο από ηνλ 

πξνζερή Μάξηην (ζεκεηώλνπκε κάιηζηα όηη ε 

Ryanair αθνινύζεζε αλάινγεο θηλήζεηο ησλ 

Easyjet θαη Wizz Air) . 

Η εηαηξεία νδεγήζεθε ζε απηή ηελ απόθαζε 

κεηά από ηελ θαηά 1000% αύμεζε ησλ 

ηειώλ ησλ πνισληθώλ αεξνδξνκίσλ, 

γεγνλόο πνπ θάλεη αζύκθνξε ηελ ηηκή ησλ 

λαύισλ. 

2. Απνιύζεηο πεξίπνπ 10% ηνπ   

   εξγαηηθνύ ηεο δπλακηθνύ από ηελ     

   αζθαιηζηηθή PZU : 

Ο κεγαιύηεξνο αζθαιηζηηθόο όκηινο ηεο 

ρώξαο PZU, αλαθνίλσζε όηη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ η.ε. ζα έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλνιηθέο 

απνιύζεηο πεξίπνπ 1.500 εξγαδνκέλσλ , 

αξηζκόο πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 10% 

ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ ηεο δπλακηθνύ.  

 

3. Πξόγξακκα επελδύζεωλ ηεο  

    απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Solaris : 

Από ηελ πνισληθή βηνκεραλία θαηαζθεπήο 

ιεσθνξείσλ Solaris Bus & Coach, 

αλαθνηλώζεθε όηη ζρεδηάδνληαη επελδύζεηο 

γηα ηα επόκελα 2 ρξόληα, ε αμία ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδεηαη ζηα 7 εθ. Δπξώ. 

Οη επελδύζεηο ζα θαηεπζπλζνύλ ζηελ 

παξαγσγή λέσλ κνληέισλ ιεσθνξείσλ 

θαζώο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηξακ, ελώ κέρξη 

ην 2015 ε εηαηξεία ππνινγίδεη όηη ζα έρεη 

θαηαζθεπάζεη θαη κνληέιν πβξηδηθνύ 

ιεσθνξείνπ.  

Η Solaris ππνινγίδεη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο θαηά ην 2009 (από 1050 

ιεσθνξεία ην 2008 ππνινγίδεη όηη ζα θζάζεη 

ζηα 1200 ην 2009), ελώ θύξηα εμαγσγηθή 

ηεο αγνξά είλαη απηή ηεο Γεξκαλίαο όπνπ 

θαηέρνληαο ην 9% βξίζθεηαη ζηελ 3ε ζέζε 

κεηά από ηελ Mercedes θαη ηελ MAN.  
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζεκεηώλνπκε 

επίζεο, όηη ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 ε Solaris 

θέξδηζε ην δηαγσληζκό πξνκήζεηαο 320 

ιεσθνξείσλ ηεο ειιεληθήο Δ.ΘΔ.Λ. 

(Δηαηξεία Θεξκηθώλ Λεσθνξείσλ) 

ζπλνιηθήο αμίαο 80 εθ.Δπξώ. 

 

 

4. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εξεπλεηηθνύ  

   Κέληξνπ ηεο Unilever ζην Poznan : 

Από ηελ αγγιν-νιιαλδηθώλ 

ζπκθεξόλησλ πνιπεζληθή Unilever 

(πξντόληα : Knorr, Hellmann’s, Lipton, 

Bertoli, Becel, Dove, Lux, Axe, Rexona, 

θιπ) αλαθνηλώζεθε ε έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο ζην Poznan, επέλδπζε πνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα 15 εθ.Δπξώ. Σν Κέληξν 

ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε πξντόλησλ ηξνθίκσλ ζε 

ξεπζηή κνξθή όπσο : ζνύπεο, δσκνύο, 

ketchup θιπ θαη ζα απαζρνιεί ζπλνιηθά 

65 εξγαδνκέλνπο. 

εκεηώλνπκε όηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα 

ε Unilever έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλνιηθέο 

επελδύζεηο ύςνπο 65 εθ.Δπξώ ζηελ 

Πνισλία , όπνπ θαη δηαζέηεη εξγνζηάζην 

παξαγσγήο επίζεο ζην Poznan, ελώ 

δηαζέηεη εξγνζηάζην παξαγσγήο ηζαγηνύ 

θαη δηαθνκεηακηζηηθό θέληξν ζην 

Katowice. 

 


