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Τομέας σιτηρών-αλεύρων 

 

Πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους 

παραγωγούς ψωμιού 

 

Οι εκκρεμείς υποχρεώσεις της 

βιομηχανίας αρτοποιίας ανέρχονται ήδη 

σε πάνω από 0,5 δισ. PLN. Αυτό είναι 

σχεδόν 10,5% περισσότερο από ένα 

χρόνο πριν. Ωστόσο, δεν αναμένεται 

βελτίωση, καθώς προγραμματίζονται 

περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές της 

ενέργειας. Οι αυξανόμενες τιμές των 

πρώτων υλών, της ενέργειας και του 

κόστους εργασίας και προμήθειας 

προκαλούν αύξηση του κόστους 

παραγωγής. Το κόστος του ψωμιού το 

πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε 

σχεδόν κατά 29% σε σχέση με πέρυσι, με 

αύξηση 38% στην τιμή του αλευριού. 

Αυτό το πρόβλημα ισχύει και για την 

παρασκευή άλλων προϊόντων αλευριού. 

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/a

rtykul/katastrofalna-sytuacja-

producentow-pieczywa-i-produktow-

macznych-ten-kryzys-moze-byc-

ostatnim 

 

 

 

 

ΑΞΕ 

 

Νέες επενδύσεις στην Πολωνία 

 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις άρχισαν να 

ρέουν από τη Ρωσία προς την Πολωνία 

και την Τουρκία. Στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη, η Πολωνία είναι 

αυτή που ξεχωρίζει στην καλύτερη θέση 

με την παρατηρούμενη εκροή 

κεφαλαίων από Ρωσία. 

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι παρόλο που 

το ΑΕΠ της Πολωνίας θα μειωθεί το 

δεύτερο εξάμηνο του 2022, θα 

υπάρξουν πολλές νέες επενδύσεις, 

γεγονός που δίνει καλές προοπτικές για 

τα επόμενα χρόνια.  

 

https://businessinsider.com.pl/gospod

arka/inwestycje-uciekaja-z-rosji-ale-

nie-wycofuja-sie-z-regionu-przenosza-

sie-glownie-do/jl6vqfg 

 

Οι τάσεις των αγορών 

Σύμφωνα με την έρευνα CBRE, το 75% 

των Πολωνών παραγγέλνει προϊόντα 

μέσω διαδικτύου τουλάχιστον μία φορά 

το μήνα, το 27% των οποίων αγοράζει 

με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα. Τα πιο συχνά 

παραγγελθέντα είδη περιλαμβάνουν 

ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και οικιακές 

συσκευές, καθώς και καλλυντικά και 

αρώματα. Η ομάδα που ξοδεύει πιο 

πρόθυμα χρήματα στο Διαδίκτυο είναι 

τα άτομα ηλικίας 25-44 ετών. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, εκτός από την πανδημία και 

τον πόλεμο, ενισχύεται από τη μεγάλη 

ψηφιοποίηση της κοινωνίας και την 

καθολικότητα των πληρωμών χωρίς 

μετρητά.  

 

https://www.monitor-

press.info/pl/news/18313-tri-cverti-

polyakiv-shhonaimense-raz-na-misyac-

zdiisnyuyut-pokupku-v-interneti  

 

 

 

 

 

 

Πολωνική Οικονομία 
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Προσφυγικό ζήτημα 

 

Δαπάνες προσφύγων από την 

Ουκρανία 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι 

Ουκρανοί πολίτες στην Πολωνία 

πραγματοποίησαν αγορές και 

χρησιμοποίησαν υπηρεσίες που 

ανέρχονται στο ποσό των 2,1 

δισεκατομμυρίων PLN, το οποίο είναι 

διπλάσιο από ένα χρόνο πριν. 

Τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα 

πέρασαν φέτος πάνω από 6,6 

εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Συνοριοφυλακής. Τα 

στοιχεία από την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία της Πολωνίας δείχνουν ότι το 

πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 

πέρασαν τα σύνορα με την Πολωνία 8,1 

εκατομμύρια Ουκρανοί, ενώ τον 

προηγούμενο χρόνο ήταν 3,3 

εκατομμύρια. 

 

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/a

rtykul/ukraincy-wydali-w-sklepach-i-na-

uslugi-2-1-mld-zl-prognozy-wygladaja-

dla-handlu-obiecujaco 

 

Δάνεια 

 

Μικρή αύξηση της ζήτησης στεγαστικών 

δανείων 

Σύμφωνα με το Γραφείο Πιστωτικών 

Πληροφοριών, το Σεπτέμβριο  υπέβαλαν 

αιτήσεις 13,6 χιλ. αιτήσεις σε τράπεζες 

για δάνεια διαμερίσματος, 9,6% 

περισσότερο από τον Αύγουστο. Η μέση 

αξία του ζητούμενου δανείου αυξήθηκε 

μήνα με το μήνα κατά 0,3%, σε 337,8 

χιλιάδες PLN.  Η συνολική αξία των 

δανείων που ζητήθηκαν ήταν σχεδόν 

69% χαμηλότερη από το προηγούμενο 

έτος.  

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art371

76231-lekki-wzrost-popytu-na-kredyty-

mieszkaniowe-we-wrzesniu 

Προϋπολογισμός 2023 

Σύμφωνα με δημοσίευμα από 

28.09 τ.ε. του Πολωνικού Πρακτορείου 

Ειδήσεων, η πρώτη ανάγνωση του 

προϋπολογισμού για το 2023 θα λάβει 

χώρα στις 07.10  στην Κάτω Βουλή. Ο 

εν λόγω ελλειμματικός 

προϋπολογισμός έχει αρχικά εγκριθεί 

και προβλέπει δαπάνες 669 δισ. PLN και 

έσοδα 604 δισ. PLN (166 δισ. και 125 

δισ. σε ευρώ αντίστοιχα). 

Ο προϋπολογισμός του 2023 

βασίζεται σε αναμενόμενο ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ 1,7% έναντι του 

πρότερα αναμενόμενου 3,2% και η 

μέση ετήσια πρόβλεψη Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε στο 9,8% 

από 7,8%. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο 

για τον προϋπολογισμό, το δημόσιο 

χρέος της Πολωνίας θα ανέλθει στο 

53,3% του ΑΕΠ για το 2023, σε πτωτική 

πορεία από το 56,6% του 2021. Το 

χρέος της Γενικής Κυβέρνησης της 

Πολωνίας αναμένεται στο 4,5% του ΑΕΠ 

του 2023 και η ανεργία στο 5,4% στα 

τέλη του 2023. 

 

 

 

 

 

Baltic Pipe 

 

Η κατασκευή του αγωγού φυσικού 

αερίου Baltic Pipe είναι μια από τις 

κορυφαίες πολωνικές επενδύσεις τα 

τελευταία χρόνια. Στόχος του έργου 

είναι η επέκταση των δυνατοτήτων 

προμήθειας φυσικού αερίου στην 

Πολωνία, μια εναλλακτική λύση στο 

ρωσικό αέριο. 

Το επίσημο άνοιγμα του αγωγού έγινε 

στις 27 Σεπτεμβρίου. Στην τελετή 

Ενέργεια – Περιβάλλον 
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έναρξης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 

Andrzej Duda, ο Πρωθυπουργός 

Mateusz Morawiecki και η 

πρωθυπουργός της Δανίας Mette 

Frederiksen και ο Νορβηγός υπουργός 

πετρελαίου και ενέργειας - Terje Aasland. 

Ο Baltic Pipe συνδέει τα συστήματα 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην 

Πολωνία και τη Δανία με κοιτάσματα 

φυσικού αερίου που ανήκουν στη 

Νορβηγία. Πρόκειται για ένα σύνολο 

περίπου 900 km αγωγών φυσικού 

αερίου και τέσσερις σταθμούς 

συμπίεσης αερίου. 

 

Στο δυτικό του τμήμα, ο αγωγός 

φυσικού αερίου εκτείνεται στη Βόρεια 

Θάλασσα, όπου συνδέεται με τον 

αγωγό φυσικού αερίου Europipe II. Η 

αρχική χωρητικότητα του Baltic Pipe από 

την 1η Οκτωβρίου 2022 θα είναι περίπου 

2-3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Από την 

άλλη πλευρά, η πλήρης δυναμικότητα 

των 10 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως 

επρόκειτο να επιτευχθεί από τον αγωγό 

στις αρχές του 2023. 

Το 2021, το συνολικό κόστος 

κατασκευής υπολογίστηκε σε περίπου 

1,6-2,2 δισ. ευρώ. Το έργο 

συγχρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολικό ποσό 

άνω των 266 εκ. ευρώ. 

 

https://forsal.pl/biznes/energetyka/artyk

uly/8556379,baltic-pipe-oficjalnie-

otwarty.html 

https://300gospodarka.pl/analizy/gazo

ciag-baltic-pipe-kiedy-otwarcie-ile-

gazu#google_vignette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Προβλήματα ιδιοκτητών μικρών 

καταστημάτων 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση Dun & 

Bradstreet, κατά τις διακοπές του 2022, 

ο αριθμός των καταστημάτων 

μειώθηκε κατά πάνω από 700 και 

συνολικά από την αρχή του έτους 3.762 

καταστήματα λιανικής έχουν κλείσει. Τα 

δύο χρόνια της πανδημίας αντίστοιχα, 

είχαν κλείσει μόνο 290 καταστήματα 

συνολικά. Φέτος, 10,5 χιλ. Πολωνοί 

έμποροι χρεοκόπησαν, έκλεισαν ή 

ανέστειλαν προσωρινά τις 

δραστηριότητές τους. 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-

wydanie/58575,7-wrzesnia-

2022/74948,Dziennik-Gazeta-

Prawna/788351,Handlowcy-zamykaja-

sklepy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρήσεις 
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