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Strona główna › Biznes laboratoryjny

Ranking: Bardzo dobre lokaty firm
chemicznych

Firma Deloitte już po raz szósty przeprowadziła analizę największych
przedsiębiorstw, spółek i instytucji w 18 krajach Europy Środkowej i Ukrainie. Pełna lista
„500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej” tzw. raport „CE TOP 2012” została
przygotowana wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

– Wchodzimy w piąty rok globalnego kryzysu ekonomicznego i nic nie wskazuje na to, aby miał się on
szybko skończyć. Duże i silne firmy mogą stać się siłą napędową gospodarek, o ile tylko po okresie
konsolidacji rynku zdecydują się na wzrost inwestycji i zatrudnienia. Te decyzje zależą jednak od
rozwoju sytuacji makroekonomicznej – tłumaczy Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte.
Opracowany raport swoim zakresem obejmuje zarówno branże przemysłową i budowlaną, jak

również bankową i ubezpieczeniową. Przedsiębiorstwa oceniono na podstawie wielkości przychodów
w 2011 roku. Zostały przeliczone na euro według średniego kursu walut w tym czasie.
Podsumowując ubiegły rok, można śmiało powiedzieć, że firmy w naszym regionie skorzystały
z relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. W 2011 r. przychody ogółem 500 największych firm
wyniosły około 707 mld euro, czyli o prawie 13% więcej niż rok wcześniej i blisko 11% więcej niż
w 2008 r., czyli ostatnim roku przed kryzysem. Choć europejski biznes znakomicie broni się przed
kryzysem, wszystko jednak wskazuje na to, że najbliższe kwartały mogą być trudniejsze.
Na pierwszym miejscu rankingu znajduje się PKN Orlen. Kolejne dwa miejsca należą do firm : MOL
(Węgry) i do Škoda (Czechy). Największy awans na liście „500 największych firm Europy
Środkowo-Wschodniej” zanotowały Azoty Tarnów, które dzięki konsolidacji z Zakładami Azotowymi
w Kędzierzynie-Koźlu i Policach znalazły się na 144 miejscu (poprzednio była to 416 pozycja).
Równie dobrze w zestawieniu wypadły spółki zależne Azotów Tarnów – Zakłady Chemiczne Police,
które zajęły 332 lokatę (poprzednio zajmowały 393) oraz ZAK, który awansował z 450 miejsca na
pozycję 442. 278 pozycję zajął Anwil - awans o 29 miejsc w porównaniu do poprzedniego roku.
Źródło: www.chemiaibiznes.com.pl
http://laboratoria.net/biznes-i-przetargi/14690.html
Informacje dnia: Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać ludzi Odporność na niektóre
alergeny pokarmowe może chronić przed COVID-19 Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację Polska na jednym z ostatnich miejsc pod względem innowacyjności Szczepionka
donosowa lepiej ograniczyłaby SARS-CoV-2 Władze UAM zapowiadają oszczędzanie energii
elektrycznej Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać ludzi Odporność na niektóre alergeny
pokarmowe może chronić przed COVID-19 Mózg zawodników MMA ma szansę na regenerację
Polska na jednym z ostatnich miejsc pod względem innowacyjności Szczepionka donosowa lepiej
ograniczyłaby SARS-CoV-2 Władze UAM zapowiadają oszczędzanie energii elektrycznej Wirus
podobny do SARS-CoV-2 może zakażać ludzi Odporność na niektóre alergeny pokarmowe może
chronić przed COVID-19 Mózg zawodników MMA ma szansę na regenerację Polska na jednym z
ostatnich miejsc pod względem innowacyjności Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2 Władze UAM zapowiadają oszczędzanie energii elektrycznej

Partnerzy

