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Black Friday 

 

Η κίνηση στα εμπορικά κέντρα 

αυξήθηκε την ημέρα του Black Friday 

έως και 21% σε σύγκριση με τον μέσο 

όρο των προηγούμενων ημερών. Όλη 

η εβδομάδα υπό τη σημαία των 

«προσφορών» προσέλκυσε 

περισσότερους αγοραστές, αλλά οι 

πωλήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες από 

τις αναμενόμενες. 

 

Ο πληθωρισμός, ο φόβος της κρίσης 

και η απώλεια θέσεων εργασίας έκαναν 

τη φετινή Black Friday να χαρακτηριστεί 

από σύνεση στις αγορές, εκτιμούν 

ειδικοί από το Πολωνικό Οικονομικό 

Ινστιτούτο. Τα παιχνίδια, τα καλλυντικά, 

τα αρώματα, τα ρούχα, τα βιβλία, τα 

αθλητικά αξεσουάρ αποτελούν τα 

προϊόντα που αποκτήθηκαν 

περισσότερο, ενώ στον αντίποδα 

βρίσκονται οι οικιακές συσκευές και τα 

ηλεκτρονικά είδη. 

 

Μηνιαίες έρευνες που διεξάγονται 

μεταξύ επιχειρήσεων από το Πολωνικό 

Οικονομικό Ινστιτούτο και την Bank 

Gospodarstwa Krajowego (Polish 

National Development Bank) δείχνουν 

ότι επικρατούν αρνητικές τάσεις στον 

τομέα του εμπορίου. Λόγω της ολοένα 

και πιο δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης, σχεδόν οι μισοί Πολωνοί 

σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα 

χρήματα για τα εφετεινά δώρα. 

 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadom

osci/kraj/artykuly/8595831,black-friday-

promocje-zakupy-pie-klosiewicz-

gorecka.html  

https://www.rp.pl/handel/art37510871-

polacy-jednak-ruszyli-kupowac-w-

black-friday 

  

 

ΦΠΑ 

 

Στα τέλη του περασμένου 2021 και στις 

αρχές του 2022, η πολωνική κυβέρνηση, 

προκειμένου να μετριάσει τον 

πληθωρισμό, μείωσε τους συντελεστές 

ΦΠΑ και των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης σε πολλές ομάδες 

προϊόντων. 

 

Η πιο σημαντική κατηγορία ήταν ο 

μηδενικός ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στις 29 

Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Mateusz 

Morawiecki ανακοίνωσε ότι η 

οικονομική στήριξη προς τους 

Πολωνούς θα συνεχιστεί, με τη σημερινή 

μορφή, τουλάχιστον για τους πρώτους 

έξι μήνες του επόμενου έτους. Η 

φορολογική απώλεια για το κράτος 

υπολογίζεται σε άνω των 8 δισ. PLN. 

 

https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/arty

kuly/8598824,zerowy-vat-na-

zywnosc.html  

 

Αμυντικός εξοπλισμός 

 

Η Πολωνία συνήψε συμφωνίες με τη 

Hyundai Rotem, βάσει των οποίων θα 

αγοράσει 1.000 άρματα μάχης K2, μαζί 

με οχήματα ασφαλείας, ένα πακέτο 

επίβλεψης και εκπαίδευσης. 

 

Πολωνική Οικονομία 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8595831,black-friday-promocje-zakupy-pie-klosiewicz-gorecka.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8595831,black-friday-promocje-zakupy-pie-klosiewicz-gorecka.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8595831,black-friday-promocje-zakupy-pie-klosiewicz-gorecka.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8595831,black-friday-promocje-zakupy-pie-klosiewicz-gorecka.html
https://www.rp.pl/handel/art37510871-polacy-jednak-ruszyli-kupowac-w-black-friday
https://www.rp.pl/handel/art37510871-polacy-jednak-ruszyli-kupowac-w-black-friday
https://www.rp.pl/handel/art37510871-polacy-jednak-ruszyli-kupowac-w-black-friday
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/8598824,zerowy-vat-na-zywnosc.html
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/8598824,zerowy-vat-na-zywnosc.html
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/8598824,zerowy-vat-na-zywnosc.html
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Ακόμη, τον Ιούλιο του 2022 υπέγραψε 

σύμβαση με την Hanwha Defense που 

καλύπτει την αγορά 672 

αυτοκινούμενων οβίδων K9 και 

συνοδευτικών οχημάτων. Η εν λόγω 

αγορά προβλέπει, επίσης, ένα πακέτο 

εκπαίδευσης και επίβλεψης, καθώς και 

προμήθειες πυρομαχικών. 

 

Τον Οκτώβριο, η Πολωνία υπέγραψε 

συμβόλαιο με την ίδια εταιρεία για 288 

εκτοξευτές πυραύλων Chunmoo, η 

πρώτη παρτίδα των οποίων θα φτάσει 

στη χώρα το επόμενο έτος. 

 

Οι αμυντικές εταιρείες της Νότιας 

Κορέας δραστηριοποιούνται εδώ και 

καιρό στην Ευρώπη. Τον τελευταίο μισό 

αιώνα, έχουν πουλήσει σε πολλές 

χώρες κινητά οβιδοβόλα και φορητά 

όπλα. 

 

 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul

/3055882,ruszyly-dostawy-sprzetu-z-

korei-poludniowej-armatohaubice-i-

czolgi-sa-juz-w-drodze-do-polski  

https://www.gov.pl/web/obrona-

narodowa/nowoczesny-sprzet-z-korei-

poludniowej-wzmocni-18-dywizje-

zmechanizowana   

  

 

Δημογραφικό ζήτημα 

 

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο πληθυσμός 

της Πολωνίας μειώθηκε κατά σχεδόν 0,5 

εκ. ανθρώπους (474.000) και πλέον 

ανέρχεται σε 38,04 εκ. κατοίκους. Η 

γήρανση της κοινωνίας συνοδεύεται 

από αλλαγές στη δημογραφική δομή - 

ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία 

προεργασίας μειώθηκε στο 18,4%, ο 

αριθμός των ατόμων σε ηλικία 

εργασίας μειώνεται ακόμη περισσότερο 

- πάνω από 5% (αντιστοιχεί σε 59,3%). Η 

μόνη δημογραφική ομάδα της οποίας 

το μερίδιο αυξάνεται είναι τα άτομα σε 

μεταεργατική ηλικία, που αποτελούν το 

22,3% των Πολωνών (αύξηση κατά 

5,4%). Κάθε χρόνο, η υπογονιμότητα 

επηρεάζει 1,5 εκ. ζευγάρια Πολωνών. 

 

Εδώ και αρκετά χρόνια, το έλλειμμα του 

Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει 

ξεπεράσει τα 40 δισ. PLN και βαίνει 

αύξον, καθώς ο αριθμός των 

συνταξιούχων και ο αριθμός εκείνων 

που καταβάλλουν εισφορές μειώνεται. 

 

Ανεξάρτητα από το εισόδημα, ωστόσο, 

οι γονείς μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για γονικό επίδομα, χρήματα για 

σχολικά είδη και πρόσθετη υποστήριξη 

για ένα μικρό παιδί. Κάθε παιδί λαμβάνει 

άπαξ ένα τουριστικό κουπόνι ύψους 500 

PLN που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια των διακοπών εντός της 

Πολωνίας. 

 

Επίσης, η κάρτα μεγάλης οικογένειας 

παρέχει υποστήριξη για την ανάληψη 

εξόδων που πραγματοποιούν 

πολύτεκνες οικογένειες. Η πρόβλεψη 

αφορά οικογένειες από τρία παιδιά και 

άνω. 

 

Το Προσχέδιο Δημογραφικής 

Στρατηγικής 2040 είναι η πρώτη ολιστική 

πολιτική στην Πολωνία που καλείται να 

αντιμετωπίσει τις δυσμενείς τάσεις στον 

τομέα των δημογραφικών στοιχείων. 

Στρατηγικός στόχος της δέσμης μέτρων 

είναι να ξεφύγει η χώρα από το χαμηλό 

ποσοστό γονιμότητας και να πλησιάσει 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3055882,ruszyly-dostawy-sprzetu-z-korei-poludniowej-armatohaubice-i-czolgi-sa-juz-w-drodze-do-polski
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3055882,ruszyly-dostawy-sprzetu-z-korei-poludniowej-armatohaubice-i-czolgi-sa-juz-w-drodze-do-polski
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3055882,ruszyly-dostawy-sprzetu-z-korei-poludniowej-armatohaubice-i-czolgi-sa-juz-w-drodze-do-polski
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3055882,ruszyly-dostawy-sprzetu-z-korei-poludniowej-armatohaubice-i-czolgi-sa-juz-w-drodze-do-polski
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nowoczesny-sprzet-z-korei-poludniowej-wzmocni-18-dywizje-zmechanizowana
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nowoczesny-sprzet-z-korei-poludniowej-wzmocni-18-dywizje-zmechanizowana
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nowoczesny-sprzet-z-korei-poludniowej-wzmocni-18-dywizje-zmechanizowana
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nowoczesny-sprzet-z-korei-poludniowej-wzmocni-18-dywizje-zmechanizowana
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το επίπεδο αυτό που θα εγγυηθεί την 

αντικατάσταση των γενεών. 

 

Ωστόσο, η πανδημία έχει επιδεινώσει 

την κατάσταση. Στις αρχές του 2021, 

δηλαδή 9 μήνες μετά το πρώτο 

lockdown, γεννήθηκαν 5.000 λιγότερα 

παιδιά από ό,τι τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους. 

 

 

Οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία 

 

Από τις 24 Φεβρουαρίου, πάνω από 

8,074 εκ. πρόσφυγες από την Ουκρανία 

έχουν περάσει τα πολωνο-ουκρανικά 

σύνορα, σύμφωνα με τη Συνοριακή 

Φρουρά. Μόνο την 29η Νοεμβρίου 

έφτασαν 21,6 χιλ. πρόσφυγες, ενώ 19,4 

χιλ. άνθρωποι έφυγαν από την 

Πολωνία για την Ουκρανία. Συνολικά, 

πάνω από 6,261 εκ. άνθρωποι έχουν 

επιστρέψει στην Ουκρανία από τις 24 

Φεβρουαρίου. 

 

Σύμφωνα με το Πολωνικό Οικονομικό 

Ινστιτούτο, οι Πολωνοί δαπάνησαν 

περίπου 10 δισ. PLN για βοήθεια και το 

πολωνικό κράτος 15,9 δις. PLN. Η αξία 

αυτής της ενίσχυσης ανέρχεται ήδη σε 

περίπου 1% του ΑΕΠ. 

 

Με βάση την έρευνα του Κέντρου 

Έρευνας Κοινής Γνώμης (CBOS), το 

ποσοστό των ανθρώπων που 

βοήθησαν τους Ουκρανούς στην 

πολωνική κοινωνία από τον Απρίλιο 

έως τον Ιούλιο του 2022 κυμαινόταν 

από 53 έως 63%. Οι Πολωνοί κατά 

βάση συνεισέφεραν με τους εξής 

τρόπους: δωρεά διαφόρων ειδών 

(τρόφιμα, ρούχα, είδη υγιεινής) (76%), 

οικονομική ενίσχυση (57%), παροχή 

διαμερίσματος ή κατοικίας (12%), 

οργάνωση συλλογών και άλλες 

εκστρατείες βοήθειας (12%), βοήθεια για 

την αντιμετώπιση θεμάτων με το 

δημόσιο, κλινικές, σχολεία (11%), 

εθελοντισμός (7%), προετοιμασία 

γευμάτων (6%), μεταφορά ανθρώπων 

από τα σύνορα (4%), άλλα μέσα 

βοήθειας (5%) 

 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepi

tes/ilu-jest-ukraincow-w-polsce/  

https://300gospodarka.pl/news/uchodz

cy-z-ukrainy-w-polsce-liczba  

 

 

 

 

Συναίνεση για το πλαφόν στο ρωσικό 

πετρέλαιο 

 

Οι χώρες του G7 προχώρησαν στη 

συμφωνία για το ανώτατο όριο τιμής 

(πλαφόν) στην τιμή του ρωσικού 

πετρελαίου που διακινείται δια 

θαλάσσης, καθώς έγιναν την 

Παρασκευή δεκτές οι απαιτήσεις της 

Πολωνίας. Η αρχική πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υπεβλήθη 

την προηγούμενη βδομάδα, προέβλεπε 

ανώτατο όριο τιμής στα 65 - 70 δολάρια 

ανά βαρέλι. Δεδομένου ότι το ρωσικό 

αργό τύπου Urals διαπραγματεύεται ήδη 

χαμηλότερα, η Πολωνία, η Λιθουανία 

και η Εσθονία απέρριψαν το αρχικό 

πλαφόν.  

 

Την Παρασκευή το απόγευμα, ο 

εντεταλμένος της Βαρσοβίας δήλωσε: 

«Η Πολωνία συμφώνησε με την 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/ilu-jest-ukraincow-w-polsce/
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/ilu-jest-ukraincow-w-polsce/
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
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πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

ένα ανώτατο όριο τιμής 60 δολαρίων 

ανά βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο 

θαλάσσης». Η πολωνική πλευρά είχε 

καθυστερήσει να εγκρίνει τη συμφωνία, 

προκειμένου να εξετάσει έναν 

μηχανισμό προσαρμογής που θα 

διατηρούσε το ανώτατο όριο κάτω από 

την τιμή της αγοράς. Βάσει αυτού, 

εκτιμάται ότι το ανώτατο όριο τιμών θα 

διαμορφωθεί τουλάχιστον 5% κάτω από 

την αγοραία τιμή. 

   

 

 

 

 

Neinver 

 

Πριν από 20 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 

2002, η Neinver άνοιξε το Factory Ursus 

στη Βαρσοβία, το πρώτο κέντρο outlet 

πώλησης στην Πολωνία, δίνοντας 

αφορμή για την ανάπτυξη μιας 

βιομηχανίας, η οποία σήμερα αποτελεί 

ένα από τα κορυφαία σημεία στον 

εμπορικό χάρτη της χώρας. Εν 

προκειμένω, χαρακτηριστικοί αριθμοί 

της εταιρείας είναι τα 230.000 τ.μ. των 

εγκαταστάσεών της, οι επενδύσεις 

αξίας 1,5 δισ. PLN και οι 4.000 θέσεις 

εργασίας. 

 

Το Factory είναι η ισχυρότερη, 

μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη 

μάρκα κέντρων outlet στην Πολωνία. 

Εκατομμύρια πελάτες τα επισκέπτονται 

κάθε χρόνο, πραγματοποιώντας κύκλο 

εργασιών εκατοντάδων εκατομμυρίων 

ευρώ. Σήμερα, τα Factory Outlets 

βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της 

Πολωνίας: δύο καταστήματα στη 

Βαρσοβία, την Κρακοβία, το Πόζναν και 

το Γκλίβιτσε (Gliwice), καλύπτοντας 

συνολική έκταση 87.000 τ.μ.  

 

Η Neinver είναι μια ισπανική, διεθνής 

εταιρεία που ειδικεύεται στις κατασκευές, 

τις επενδύσεις και τη διαχείριση 

ακινήτων. 

 

https://handelextra.pl/artykuly/261264,t

o-historyczna-data-2-grudnia-2002-r-

ruszylo-pierwsze-factory 

 

Κορυφαίες εταιρείες στην Πολωνία για 

το 2022 

 

Η Rossmann συμπεριλήφθηκε στον 

κατάλογο με τις καλύτερες και πιο 

δυναμικά αναπτυσσόμενες μάρκες στην 

Πολωνία. Στην κατάταξη των Inquiry και 

YouGov κατέλαβε την τέταρτη θέση, 

πίσω από τις Allegro, Wedel και Lidl. 

Είναι επίσης η μόνη μάρκα από τη 

βιομηχανία καλλυντικών που ήταν στην 

πρώτη δεκάδα της κατάταξης και η μόνη 

από τις τρεις αλυσίδες λιανικής. Η 

Biedronka (Jeronimo Martins) βρέθηκε 

επίσης στην 7η θέση. 

 

Η κατάταξη Best Brands δημιουργείται 

ετησίως με βάση το YouGov 

BrandIndex, το οποίο είναι ένα μέτρο 

της συνολικής κατάστασης της 

επωνυμίας που υπολογίζεται από τους 

ακόλουθους δείκτες: συνολική γνώμη, 

ποιότητα, αξία, ικανοποίηση, συστάσεις 

και φήμη. Τα δεδομένα συλλέγονται από 

εκατομμύρια έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν για αρκετές 

χιλιάδες επωνυμίες σε όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της 

Κίνας, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και 

Επιχειρήσεις 

https://handelextra.pl/artykuly/261264,to-historyczna-data-2-grudnia-2002-r-ruszylo-pierwsze-factory
https://handelextra.pl/artykuly/261264,to-historyczna-data-2-grudnia-2002-r-ruszylo-pierwsze-factory
https://handelextra.pl/artykuly/261264,to-historyczna-data-2-grudnia-2002-r-ruszylo-pierwsze-factory
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της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και 

στην Πολωνία. 

 

https://www.wiadomoscikosmetyczne.

pl/dzial/3634-raporty-i-

analizy/artykuly/rossmann-to-czwarta-

najlepsza-marka-w-polsce,70985  

 

 

Orlen 

 

Η πολωνική εταιρεία Orlen αγοράζει 

πρατήρια καυσίμων στην Ουγγαρία και 

τη Σλοβακία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

της συγχώνευσης με την επίσης 

πολωνική Lotos. 

 

Η Orlen Unipetrol από τον Όμιλο Orlen 

υπέγραψε συμφωνίες με την ουγγρική 

εταιρεία MOL για την αγορά πρατηρίων 

υγρών καυσίμων στην Ουγγαρία και τη 

Σλοβακία. Ως αποτέλεσμα των 

συμφωνιών που έχουν συναφθεί, η 

τσεχική εταιρεία του Ομίλου Orlen θα 

αποκτήσει το 100% των μετοχών της 

Normbenz Magyarorsag με έδρα τη 

Βουδαπέστη.  Μέχρι το 2030, η Orlen 

φιλοδοξεί να έχει 3,5 χιλιάδες πρατήρια 

καυσίμων σε τουλάχιστον έξι αγορές.  

 

https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/arty

kuly/8600916,orlen-unipetrol-kupuje-

stacje-paliw-na-wegrzech-i-

slowacji.html 

 

 

  

 

https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/dzial/3634-raporty-i-analizy/artykuly/rossmann-to-czwarta-najlepsza-marka-w-polsce,70985
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/dzial/3634-raporty-i-analizy/artykuly/rossmann-to-czwarta-najlepsza-marka-w-polsce,70985
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/dzial/3634-raporty-i-analizy/artykuly/rossmann-to-czwarta-najlepsza-marka-w-polsce,70985
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/dzial/3634-raporty-i-analizy/artykuly/rossmann-to-czwarta-najlepsza-marka-w-polsce,70985
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8600916,orlen-unipetrol-kupuje-stacje-paliw-na-wegrzech-i-slowacji.html
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8600916,orlen-unipetrol-kupuje-stacje-paliw-na-wegrzech-i-slowacji.html
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8600916,orlen-unipetrol-kupuje-stacje-paliw-na-wegrzech-i-slowacji.html
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8600916,orlen-unipetrol-kupuje-stacje-paliw-na-wegrzech-i-slowacji.html
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Ισοτιμίες (EURO-PLN, USD-PLN) 

Απόδοση ομολόγων 
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