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1. Οικονομικά ηοισεία-Γείκηερ 

Δνδείξειρ ανάκαμτηρ 

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο 

(ΝΒΡ), ην β΄ ηξίκελν η.έ. ππήξμαλ ελδείμεηο 

βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο νη επελδχζεηο απμήζεθαλ 

θαηά 1,6% γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 9 κήλεο 

θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα ήζαλ 

θαιχηεξα. Σα κηθηά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 

17,6%, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ, ζηνλ νπνίν, κνινλφηη ππήξμε 

θεξδνθνξία, κεηψζεθαλ ζεκαληηθά νη πσιήζεηο. 

Πάλησο, απηέο νη ελδείμεηο αλάθακςεο δελ 

βειηίσζαλ ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο, φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

κεηψζεθε θαηά 1,5%, έλαληη κείσζεο 1,9% ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν. πλαθψο, ν κελ 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. J. Rostowski 

εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ππάξρεη πεξηζψξην γηα 

πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηηνθίσλ, ν δε A. 

Bratkowski, κέινο ηνπ πκβνπιίνπ 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (πνπ θαζνξίδεη ηα 

επηηφθηα), ζρνιίαζε φηη ηα επηηφθηα θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα παξακείλνπλ ζηαζεξά έσο ην γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2014 θαη λα απμεζνχλ ηφηε, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη επηηεπρζεί 

ηθαλνπνηεηηθφο ξπζκφο κεγέζπλζεο. 

 

Πληθυπιζμόρ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη ηηκέο ησλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

απμήζεθαλ θαηά 1,1% ηνλ Αχγνπζην η.έ., ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πεξπζηλφ Αχγνπζην, ελψ 

κεηψζεθαλ θαηά 0,3% ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην 

η.έ. 

 

Ανεπγία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνλ Αχγνπζην η.έ. ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ζην 13,0%, 

απφ 13,1% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Ο αξηζκφο 

ησλ αλέξγσλ ζηα ηέιε Ηνπιίνπ ήηαλ 2.083.200. 

Σνλ Αχγνπζην η.έ. νη εξγνδφηεο πξνζέθεξαλ 

77.200 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έλαληη 77.700 ηνλ 

Ηνχιην η.έ.. 

 

2. Δνέπγεια – Πεπιβάλλον 

Ζλιακή ενέπγεια 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Puls 

Biznesu, ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζηελ 

Πνισλία έθηαζε ηα 1,2 εθ. η.κ. ζην ηέινο ηνπ 

2012. Σν ελ ιφγσ εκβαδφλ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ζηα 14 εθ. η.κ. (παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 10 GWh) έσο ην 2020. 

Πξφθεηηαη γηα ζηφρεπζε ηελ νπνία έρεη 

εγθξίλεη ε θπβέξλεζε. ήκεξα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 110.000 ρξήζηεο ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ ζηε ρψξα ελψ ε ζρεηηθή αγνξά 

είλαη ιηγφηεξν θνξεζκέλε ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κε παξφκνην κ.φ. 

ειηνθάλεηαο. Λεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 80 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Σν 2013 θαίλεηαη φηη νη 

ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα είλαη ε δεχηεξε 

ζεκαληηθφηεξε πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ κεηά απφ ηηο ηερλνινγίεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Αηομική ενέπγεια 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα PGE, 

Tauron θαη Enea θαη ε βηνκεραλία ραιθνχ 

KGHM πξνρψξεζαλ (23/9) ζηε 

κνλνγξάθεζε ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πνισληθφ πξφγξακκα 

αηνκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο εηαηξείαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ PGE EJ1. Οη Tauron, Enea 

θαη KGHM ζα θαηέρνπλ πνζνζηφ 10% ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ε θάζε κία, ελψ ην 

ππφινηπν 70% ζα παξακείλεη ζηελ θαηνρή 

ηεο PGE. Πέξαλ ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο, ε 

ζχκβαζε πνπ κνλνγξαθήζεθε ξπζκίδεη ηα 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ πνισληθνχ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο αηνκηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ ζπκθσλία ζα απνθηήζεη δεζκεπηηθφ 

ραξαθηήξα εθφζνλ εγθξηζεί απφ ηελ εζληθή 

αξρή αληαγσληζκνχ UOKiK θαη εθφζνλ ε 

Κπβέξλεζε εγθξίλεη ην πξφγξακκα αηνκηθήο 

ελέξγεηαο. ρέδην ηνπ ηειεπηαίνπ ζπληάρζεθε 

απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

ππνβιήζεθε ζε θπβεξλεηηθή νκάδα εξγαζίαο 

γηα ζέκαηα ελέξγεηαο ηνλ Ηνχιην η.έ.. ηε 

ζπλέρεηα, ε νκάδα εξγαζίαο επέζηξεςε ην 

ζρέδην ζην ππνπξγείν, δεηψληαο λα γίλνπλ 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. χκθσλα κε ην 

ζρέδην, ε Κπβέξλεζε νθείιεη λα εγθξίλεη ην 

project κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 θαη λα 

επηιέμεη ηελ ηνπνζεζία αλέγεξζεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο κνλάδαο 
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παξαγσγήο αηνκηθήο ελέξγεηαο έσο ην ηέινο ηνπ 

2016. Σα απαηηνχκελα ηερληθά ζρέδηα θαη νη 

απαξαίηεηεο άδεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 θαη ην 

έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηεο πξψηεο κνλάδαο λα 

πινπνηεζεί ζην δηάζηεκα 2019-2024. ηηο 27 

η.κ., ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. Piechociński 

αλαθνίλσζε φηη ππέγξαςε ην ζρέδην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πνισληθνχ πξνγξάκκαηνο 

αηνκηθήο ελέξγεηαο, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ 

έγθξηζε απφ πιεπξάο ππνπξγείνπ ηνπ. Ζ 

αλαθνίλσζε εμέπιεμε ηφζν ηα κέιε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ φζν θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

αγνξάο. 

 

3. Διδήζειρ εζυηεπικήρ αγοπάρ 

Αγποηική οικονομία 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. S. Kalemba 

παξνπζίαζε ζηνπο βνπιεπηέο ηεο Sejm (Κάησ 

Βνπιή) έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πνισληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 

δηάζηεκα 2005-2013. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2005 

θαη 2012 ε αμία ηεο παξαγσγήο απμήζεθε θαηά 

65%, αγγίδνληαο ηα 104 δηζ. Ειφηπ (απφ 63 

δηζ.). Σα εηζνδήκαηα ηνπ ηνκέα 

ππεξδηπιαζηάζηεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 

2011 θαη ππνινγίδεηαη φηη αλήιζαλ ζηα 33,3 

δηζ. Ειφηπ ην 2012. Ζ απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη 

ησλ άιισλ λνηθνθπξηψλ έρεη πεξηνξηζηεί ζην 

15% απφ 37% ην 2005. Ζ Πνισλία είλαη ν 

κεγαιχηεξνο παξαγσγφο κήισλ θαη καληηαξηψλ 

ζηελ Δ.Δ., ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο 

ζίθαιεο θαη παηάηαο θαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο δαραξφηεπηινπ, θξάκβεο θαη 

πνπιεξηθψλ. Ζ αμία ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ 

ζηνλ ηνκέα (εγρψξηνη θαη θνηλνηηθνί πφξνη) έρεη 

αλέιζεη ζηα 52,5 δηζ. Ειφηπ. Βεβαίσο, ε 

εγρψξηα αγξνηηθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα 

ρξεηάδεηαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Σν θξάηνο 

ζηεξίδεη ηνπο αγξφηεο κέζσ δαλεηνδφηεζεο κε 

επλντθνχο φξνπο, κεξηθή επηζηξνθή ηνπ θφξνπ 

θαπζίκσλ θαη επηδφηεζε ηεο αγνξάο ζπφξσλ. Ζ 

αμία ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

αλήιζε ην 2012 ζηα 18 δηζ. Δπξψ (απφ 7 δηζ. ην 

2005). Σν κεξίδην ηεο ρψξαο ζην θνηλνηηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ησλ επνκέλσλ εηψλ 

(πνπ αθνξά ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή) ζα 

είλαη απμεκέλν θαηά 12%. Όπσο αλακελφηαλ, νη 

βνπιεπηέο ηεο ζπκπνιίηεπζεο ελέθξηλαλ ηελ 

έθζεζε πνπ παξνπζίαζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, 

ελψ νη βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο ήζαλ 

επηθξηηηθνί θαη έθαλαλ ιφγν γηα ζθφπηκν 

εμσξατζκφ ηεο εηθφλαο ηεο εγρψξηαο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

Αμςνηική βιομησανία 

Ζ Κπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο, δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ζα δηεπθνιπλζεί ε εμπγίαλζε ησλ 

επηκέξνπο εξγνζηαζίσλ ηνπ θιάδνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα. χκθσλα κε πξφζθαηεο 

δειψζεηο (16/7) ηνπ Π/Θ θ. Tusk, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα δνζεί ηέινο ζηνλ ελίνηε 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ ηνκέα θαη ζα παξαρζνχλ επσθειή 

απνηειέζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο, πςειή εμεηδίθεπζε 

θαη δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Ο λένο 

φκηινο, πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί, ζα 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 12 

ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηεο εγρψξηαο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη πξνζδνθάηαη φηη 

ζα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα αξθεηέο άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν (πξνκεζεπηέο θιπ.). Σα 

επφκελα 10 ρξφληα, ε Πνισλία ζα δαπαλήζεη 

πεξίπνπ 130 δηζ. Ειφηπ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ελφπισλ δπλάκεψλ ηεο. 

Ο λένο ακπληηθφο φκηινο ππνινγίδεηαη φηη ζα 

έρεη εηήζηα έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 6 δηζ. Ειφηπ 

θαη ζα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 13.000 

εξγαδνκέλνπο. Σν πξφγξακκα εμπγίαλζεο 

εγθαηληάζηεθε ην 2007 θαη ζα νινθιεξσζεί 

έσο ηα κέζα ηνπ 2014. 

 

Καηαζκεςή ζκαθών Πολεμικού Ναςηικού 

ηηο 23 η.κ. ππνγξάθεθαλ ζπκθσλίεο 

θαηαζθεπήο ηξηψλ λαξθαιηεπηηθψλ θαη ελφο 

πεξηπνιηθνχ ζθάθνπο (πνπ αξρηθά 

πξννξηδφηαλ λα έρεη ηε κνξθή θνξβέηαο). Ζ 

θαηαζθεπή αλαηέζεθε ζηε Remontowa 

Shipbuilding, ην κφλν πνισληθφ λαππεγείν 

κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πιήξσο 

εμνπιηζκέλσλ ζθαθψλ. Σα λαξθαιηεπηηθά ζα 

παξαδνζνχλ ζε ηξία έηε θαη ε θαηαζθεπή 

ηνπο ζα θνζηίζεη 1,2 δηζ. Ειφηπ. Πξφθεηηαη 

γηα πξνκήζεηα ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ, πνπ θαιχπηεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο ην 2022 θαη πξνβιέπεη δαπάλεο 

ηεο ηάμεο ησλ 900 εθ. εηεζίσο γηα ην 

πνιεκηθφ λαπηηθφ. Ή επφκελε κεγάιε 
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πξνκήζεηα ζα αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηξηψλ 

ππνβξπρίσλ.  

 

Ηδιυηικοποιήζειρ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ θ. Tamborski, νη κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο παξαγσγήο ελέξγεηαο Energa ζα 

εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Βαξζνβίαο ηνλ Ννέκβξην η.έ., 

ελψ εθείλεο ηνπ θνινζζνχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ PKP Cargo αθφκα 

λσξίηεξα. Σν Γεκφζην θαηέρεη ην 85% ησλ 

κεηνρψλ ηεο Energa. Σν α΄ εμάκελν η.έ. ηα κελ 

θέξδε (πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ) ηεο 

εηαηξείαο άγγημαλ ηα 1,13 δηζ. Ειφηπ (+6%), ηα 

δε έζνδά ηεο ηα 5,79 δηζ. (+3%). Ζ Energa 

παξάγεη, εκπνξεχεηαη θαη δηαλέκεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη ζέξκαλζε ζε 2,5 εθ. λνηθνθπξηά 

θαη 300.000 επηρεηξήζεηο. Σν κεξίδην ηεο 

αγνξάο πνπ ηεο αληηζηνηρεί αλέξρεηαη ζην 17%. 

Ζ PKP Cargo είλαη ε πξψηε κεγαιχηεξε 

επηρείξεζε ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηελ Πνισλία θαη ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ζηελ Δ.Δ.. Σν 2012 ηα κελ θέξδε 

(πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ) ηεο 

άγγημαλ ηα 767 εθ.  Ειφηπ, ηα δε έζνδά ηεο ηα 

5,2 δηζ.. Σν Τπνπξγείν Θεζαπξνθπιαθίνπ 

ζρεδηάδεη λα πσιήζεη κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 

25%-50% απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

επηρείξεζε, ελψ ν έιεγρνο ηεο εηαηξείαο ζα 

παξακείλεη ζηα ρέξηα ηνπ πνισληθνχ 

νξγαληζκνχ ζηδεξνδξφκσλ PKP. 

 

AΞΔ – ηομέαρ ΒΡΟ (Business Process 

Outsourcing) 

χκθσλα κε ηνλ πνισληθφ νξγαληζκφ 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ PAIiIZ, πξφθεηηαη γηα 

ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν θιάδν ζηελ 

Πνισλία, ελψ πεξίπνπ 110.000 άηνκα 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα. Σν 2005, νη 

ζρεηηθέο επελδχζεηο αληηζηνηρνχζαλ κφιηο ζην 

10% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ πνπ 

δηαρεηξηδφηαλ ν νξγαληζκφο, ελψ ζήκεξα 

αληηζηνηρνχλ ζην 30%, θαζψο ε Πνισλία 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρεηηθήο 

πεξηθεξεηαθήο θαηάηαμεο (Κεληξ. & Αλαη. 

Δπξψπε), θηινμελψληαο ζηελ επηθξάηεηά ηεο 

400 θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο. Καηά ην δηάζηεκα 2003-2013 ν 

PAIiIZ δηαρεηξίζηεθε 470 επελδπηηθά projects 

πνπ δεκηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 126.000 

ζέζεηο εξγαζίαο. Σα 154 απφ απηά αθνξνχζαλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη  

δεκηνχξγεζαλ 41.000 ζέζεηο εξγαζίαο (4.500 

κφλν ην 2013). Οη πεξηζζφηεξεο μέλεο  

επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηελ έδξα ηνπο ζηε 

Βαξζνβία, ηελ Κξαθνβία, ην Poznan, θαη ην 

«ηξηπιφ» αζηηθφ ζπγθξφηεκα “Gdansk-

Gdynia-Sopot”. Σν 2012, νη μέλεο 

επηρεηξήζεηο κίζζσζαλ πεξίπνπ 600.000 η.κ. 

ρψξσλ γξαθείσλ ζηε Βαξζνβία θαη 350.000 

η.κ. ζε άιιεο πφιεηο. Παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε ησλ 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ θαηά θαλφλα 

ην πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ 

θαη ε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ (π.ρ. ζε Βαξζνβία, 

Κξαθνβία θαη Wroclaw). Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, νη εξγαδφκελνη πξνζειθχνληαη φρη 

κφλνλ απφ ηηο κηζζνινγηθέο παξνρέο αιιά 

θαη απφ παξακέηξνπο φπσο ε αζθάιηζε 

πγείαο, κε ηα παθέηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο λα 

είλαη ηα πιένλ ειθπζηηθά. Οη ακνηβέο ησλ 

ππαιιήισλ θπκαίλνληαη απφ 2.800 έσο 4.800 

Ειφηπ/κήλα, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ελψ νη ακνηβέο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ αλέξρνληαη ζηα 

11.500-17.000 Ειφηπ. 

 

Δπενδύζειρ ζε λιμενικέρ ςποδομέρ 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα, γηα ην δηάζηεκα 

2014-2020 ζρεδηάδνληαη επελδχζεηο ηεο 

ηάμεο ησλ 10 δηζ. Ειφηπ ζε ιηκεληθέο 

ππνδνκέο, έλαληη επελδχζεσλ 4 δηζ. ην 

δηάζηεκα 2007-2013. ηα 10 δηζ. 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν ίδηνη πφξνη φζν θαη 

θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Δπελδχζεηο χςνπο 

700 εθ. Ειφηπ (εξγαζίεο ζηηο απνβάζξεο θαη 

ζηηο εμσηεξηθέο ππνδνκέο) ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ ιηκέλα ηνπ Gdańsk 

– δεχηεξν κεγαιχηεξν ηεο Βαιηηθήο – θαη 

600 εθ. ζηνλ ιηκέλα ηεο Gdynia. 

 

Παπαπομπή Πολυνίαρ από Δςπ. Δπιηποπή 

Ζ Δπξ. Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηελ απφθαζή 

ηεο λα παξαπέκςεη ηελ Πνισλία ζην 

Γηθαζηήξην ηεο Δ.Δ. ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο 

ηνπ θξάηνπο-κέινπο κε ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ζηα ζέκαηα ηεο εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο θαη ηνπ ΦΠΑ. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε αθνξά ζηελ ειιηπή ελζσκάησζε 

ζην εζληθφ δίθαην ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ 

πνπ ξπζκίδνπλ ηα ηεο πνηφηεηαο θαη 
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αζθάιεηαο ησλ αλζξψπηλσλ ηζηψλ θαη 

θπηηάξσλ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ζηε 

ζπλερηδφκελε εθαξκνγή κεησκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ΦΠΑ γηα πξντφληα γεληθνχ 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

θαη πιηθφ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη απζηεξνί πεξηνξηζκνί 

πνπ ζέηεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 

Σοςπιζηική έκθεζη Poznan 

Ζ ηνπξηζηηθή έθζεζε ηνπ Poznan (Poznan Tour 

Salon, www.tour-salon.pl) ζα ιάβεη ρψξα ζην 

δηάζηεκα 17-19 Οθησβξίνπ η.έ. θαη 

ππνινγίδεηαη φηη ζα ζπγθεληξψζεη πεξίπνπ 600 

εθζέηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 40 ρψξεο, νη νπνίεο 

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπζηεζνχλ ζην θνηλφ 

κέζσ εζληθψλ πεπιπηέπυν (ζηην Έκθεζη θα 

ςπάπσει και ελληνικό εθνικό πεπίπηεπο από 

ηον ΔΟΣ).  

Με ελδηαθέξνλ αλακέλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ηειεπηαίσλ ηάζεσλ θαη πξντφλησλ απφ εγρψξηα 

θαη μέλα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, tour 

operators, επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ, 

μελνδνρεία, επηρεηξήζεηο spa θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. ην πξφγξακκα έρνπλ 

πεξηιεθζεί επίζεο ζπλέδξηα, εηζεγήζεηο γηα 

ζέκαηα φπσο ην ειεθηξνληθφ marketing θαη ν 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, θαζψο θαη 

ζπλαληήζεηο κε δηάζεκνπο ηαμηδεπηέο. 

Σηκψκελε ρψξα (partner country) ηεο θεηηλήο 

έθζεζεο ζα είλαη ε Ηαπσλία θαη ηηκψκελε 

πεξηθέξεηα (partner region) ην Veneto. 

 

http://www.tour-salon.pl/

