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  מנהלים תקציר
, מחירי שוקב מיליארד דולר 515 -בכ פוליןשל  המקומי הגולמי התוצרנאמד  2011בשנת 

במונחי כוח קניה מיליארד דולר. התוצר לנפש  765 -כנאמד בבמונחי כוח קנייה התוצר  כאשר

צמחה כלכלת  2006-2010בשנים . איחוד האירופיבמהנמוכים והינו דולר  20,050עמד על 

מהווה את מנוע הביקוש המקומי הגבוה , כאשר בשנה 4.7%ל בשיעור שנתי ממוצע ש פולין

  הצמיחה העיקרי.

מיליארד  462 -בכ 2011, הסתכם בשנת פוליןשל  (סחורות ושירותים) 1החוץ סחרהיקף 

מיליארד דולר,  224 -ייצוא בכההסתכם  שנה זוב .2010שנת לעומת  15.5%דולר, גידול של 

-גידול של כ ,מיליארד דולר 238 -הסתכם בכהייבוא  .2010ביחס לשנת  16% -גידול של כ

  .2010ביחס לשנת  14%

מייבאת בעיקר ו חומרי גלם ומזון, כלי תחבורהמכונות וציוד חשמלי, מייצאת בעיקר  פולין

 הינם יעדי הייצוא העיקריים. ומוצרי תעשייה, כימיקלים כלי תחבורהמכונות וציוד חשמלי, 

גרמניה, רוסיה, הולנד יבוא הינן יהמהן מתבצע מירב מדינות הו גרמניה, איטליה וספרד

  ואיטליה.

הסתכם בשנת  פוליןיצוא) של ישראל מול ייבוא + י( היקף הסחר :פולין –יחסי סחר ישראל 

 לפולין יצוא הסחורותי. 2010שנת לעומת  6.5% -, עלייה של כדולר וןמילי 500 -כב 2011

בהשוואה לתקופה המקבילה  13% -מיליון דולר, עלייה של כ 250 -בכ הסתכם בשנה זו

 1% -כמיליון דולר, עלייה של  240 -הסתכם בכ מפוליןשל ישראל  יבוא הסחורותי. אשתקד

  .2010ביחס לשנת 

וציוד מכונות וציוד מדידה, ציוד רפואי, ציוד בטחוני  שראלי:הין יצואהפוטנציאליים להענפים 

  . תקשורת
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  2ותעודת זהות כללי רקע

  
ובקיה ואוקראינה , סלממערב צ'כיהגרמניה ופולין היא מדינה במזרח אירופה אשר גובלת ב

המדינה  ובים הבלטי מצפון. (רוסיה) קלינינגרדמחוז וליטא ממזרח וב יהלורוסייבמדרום, 

  אירופה.מיליון תושבים, השישית בגודלה ב 38 -ומונה למעלה מקמ"ר  313 -משתרעת על כ

ורשה שוכנת על עיר הבירה  .פולניתהיא  והשפה הרשמית זלוטי פולניהינו המטבע המקומי 

א'  747לודג' (: ערים מרכזיות נוספות .מיליון תושבים 1.7 -גדות נהר הויסלה ומאכלסת כ

  א' תושבים). 456א' תושבים) וגדאנסק ( 632א' תושבים), פוזנאן ( 755תושבים), קראקוב (

  זהות:תעודת 

  קמ"ר 312,683   שטח
  תושבים מיליון 38.2  3אוכלוסייה

 )2006-2010(ממוצע  0.0%   3השיעור גידול אוכלוסי
  )98%( פולנים   הרכב אתני
  פולנית  שפה רשמית

 מיעוטים - 6%נוצרים קאתוליים;  - 94%   דתות
 פרלמנטרית רפובליקה  שטרמ

  חיראש מדינה נוכ
 –; ראש ממשלה )2010(החל משנת  קומורובסקיברוניסלאב  –נשיא 

 )2007(החל משנת  דונאלד טוסק

 דולר 18,862    3(במונחי כוח קנייה) 2010 תמ"ג לנפש
 12.4%   3שיעור אבטלה

ספינות ומכוניות, כלי רכב: מטוסים מכונות, כימיקלים, מכרות, בניית   4ענפי תעשייה מרכזיים
  ציוד מחשב ותקשורת, ציוד רפואי.רהיטים, נייר, מזון, זכוכית, 

  )PLNזלוטי פולני (  מטבע

                                                
 
 
  www.state.gov מתוך אתר משרד החוץ האמריקאי  2
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  5היסטוריה
לספירה והכריזה על עצמאות מחודשת לאחר תום מלחמת העולם  10 -פולין נוסדה במאה ה

   .1918הראשונה בשנת 

את מלחמת העולם   השפתח פעולהפלשה גרמניה הנאצית לפולין ב 1939בספטמבר  1-ב

חזית נוספת גרמניה פתחה  1941השנייה וכעבור שבועיים פלשו גם הרוסים למדינה. בשנת 

ממשלת פולין גלתה  ופלשה לשטח המעצמה הרוסית.פולין כולה מול הרוסים לאחר כיבוש 

 בעלותורוסיה  ותצבאשורות אזרחים פולנים נלחמו ב אלף 600 -לפריז ובהמשך ללונדון ו

בראשית שנת בתגובה למרד גטו ורשה וגילויי התנגדות נוספים, הוחרבה ורשה  .הברית

1945.   

מיליון נוספים גורשו  2.5 -ו )מיליון יהודים 3מתוכם ( מיליון פולנים 6לך המלחמה נהרגו במה

למחנות עבודה בגרמניה. בעקבות הסכם "ילטה", לאחר תום המלחמה שלטה בפולין ממשלה 

  , אז תפסה מפלגה קומוניסטית את השלטון. 1947 ערכו בראשית שנתזמנית עד הבחירות שנ

במחצית הראשונה  י, כאשרהייתה המדינה תחת שלטון קומוניסט 1990 -ל 1947בין השנים 

השקעות שירדו הציגה פולין שיעורי צמיחה גבוהים, תודות להזרמת הון זר,  1970 -של שנות ה

 -לטיפוס של החוב החיצוני לכלהאטה בשוק הפולני ובסופו של דבר  מווגר לטמיון מאוחר יותר

יצרה אפקט שרשרת אשר כשלה בטיפולה במשבר והממשלה  .1980בשנת  מיליארד דולר 20

באותה שנה החלו להיחתם הסכמים בין ארגוני עובדים למדינה, אשר  .כליל שיתק את המדינה

  הגדילו את כח העובדים ואף הכירו בחופש השביתה. 

הוכרז על שלטון  1981ובסוף שנת  1980 -בשי שעמד בראש המדינה הוחלף המזכיר הרא

המערב סנקציות כלכליות על  נכלאו. בתגובה, הטילואנשי רוח ופעילים פוליטיים רבים  ,צבאי

תנה חנינה יהשלטון הפולני. לאחר תקופה של אי שקט, בוטל בהדרגה השלטון הצבאי ונ

ם נוספות של אי שקט והמשך הידרדרות כלכלית למרבית האסירים הפוליטיים. מספר שני

 שנה 42טאדוז' מאזוויצקי לשלטון הראשון מזה , עם עלייתו של 1989הגיעו לסיומן בשנת 

  .שאינו קומוניסטי

 "תכנית בלצרוביץ'" בשנה זו יושמה, 500%בעקבות משבר כלכלי נוסף ואינפלציה בשיעור של 

-שמטרתה הייתה להפוך את השוק הפולני לשוק חופשי וכן שמה של המדינה שונה ל

נבחר לך ולנסה לנשיא הפולני הראשון שנבחר בבחירות  1990בשלהי  ."רפובליקה של פולין"

      חופשיות.

                                                
 
 
5 www.state.gov  והאתר הרשמי של ממשלת פוליןwww. poland.gov.pl 
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 עם 2010באפריל  'ינסקי, אשר נהרגנבחר לנשיאות ראש העיר של ורשה, לך קצ 2005בשנת 

   בהתרסקות מטוס. ולניתההנהגה הפצמרת 

  משטר
שיטת השלטון בפולין היא דמוקרטיה, כאשר בראש המדינה והצבא עומד הנשיא ובראש בית 

  הרשות השופטת היא בעלת תפקיד שולי במשטר הפולני. הנבחרים ראש הממשלה.

חברים ובית עליון  460בית תחתון ("סיים") אשר מונה  –במדינה קיימים שני בתי נבחרים 

ה חוק הבחירות שונ 2001חברים נוספים. בשנת  100("סנאט" או "הבית העליון") אשר מונה 

פגיעה בבמדינה אשר השפעתו העיקרית באה לידי ביטוי במתן יתרון לקבוצות הגדולות ו

  במיעוטים.

, אליה משתייכים הנשיא וראש POית" (המפלגות הגדולות במדינה: "הפלטפורמה האזרח

"הברית ), RPדתית" (-"המפלגה האנטי), , השנייה בגודלהPiSהממשלה), "חוק וצדק" (

  ). PSL"מפלגת העם הפולני" (-) וSLDדמוקרטית" (-השמאל

שנים)  4 -תן השנייה (כל קדנציה , בכהונPSL -ו POכיום מורכבת הקואליציה ממפלגות 

   פוליטית במדינה.היציבות הבשנים הקרובות צפויה להישמר ו 2011שנבחרו באוקטובר 

  6דת וחברה
הם  94% -ו פולנים אתנייםממנה מורכבת מ 98% :האוכלוסייה הפולנית היא הומוגנית לחלוטין

זאת לאחר שקבוצות המיעוטים הרבות שאכלסו את המדינה הושמדו ו/או  נוצרים קאתוליים,

ם, קבוצות המיעוט הגדולות במדינה הן של גרמני השנייה.גורשו במהלך מלחמת העולם 

   זה.ביילורוסים ואוקראינים, בסדר 

תוחלת החיים באזורים כפריים;  38% -מהאוכלוסייה גרה באזורים עירוניים ו 62% -כ

גילו של פולני ממוצע הינו  כאשר ים,שנ 80.1על נשים ול 71.5על  תלגברים עומדהממוצעת 

  .2%אנאלפביתיים במדינה עומד על ה; שיעור 35
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  המדינהכלכלת 
  7יאור הסביבה הכלכליתת

 -וכ  8מיליארד דולר במחירי שוק 515 -בכ פוליןהתוצר המקומי הגולמי של נאמד  2011 בשנת

מיליארד  723 -, בה נאמד התוצר ב2010לעומת שנת  ,במונחי כח קנייה מיליארד דולר 765

במונחי כח  20,050 -בכבמדינה התוצר לנפש הוערך  2011קנייה. בשנת  דולר במונחי כח

צמחה  2006-10בשנים  .2010דולר בשנת  18,920קניה, זאת לעומת תוצר לנפש בגובה 

הביקוש המקומי הגבוה מהווה את כאשר  ,בשנה 4.7%ממוצע של בשיעור שנתי  פוליןכלכלת 

  מנוע הצמיחה העיקרי.

בעשור האחרון צמצמה פולין את הפערים מהמדינות המפותחות מבחינת תוצר לנפש, אך הם 

תוצר לנפש באיחוד הממוצע מ 62% -כהיווה התוצר לנפש  2010בשנת  :גדוליםעדיין 

לפיתוח מספר ענפים, ביניהם ענף הרכב, תעשיית ; ההשקעות הזרות במדינה הביאו 9האירופי

  המכונות וסקטור השירותים.

האירופי והיא  איחודהחזיקה פולין בנשיאות המתחלפת של ה 2011מחצית השנייה של ב

השפעה באירופה, אשר תיתמך על ידי אירוח אליפות אירופה במאמציה להגדלת הממשיכה 

בטווח הקצר צפויה הממשלה לנקוט בגישה (במשותף עם אוקראינה).  2012בקיץ בכדורגל 

יחד  .האירוגוש  סביבמשבר הפיסקאלי על מנת לשמר את היציבות הכלכלית, לאור  צמצוםשל 

במידה תעשה מאמצים להצטרף אליו היא פולין טרם הצטרפה לגוש האירו, עם זאת, על אף ש

  .2015תרחש לפני שנת צפוי לה אינוהמהלך  אף כי, את המשבר הנוכחי וישרוד

כאשר השכר הממוצע  ,אישמיליון  17.9-כנה במדיכוח העבודה מנה  2011נכון לסוף שנת 

על פי על ידי הממשלה.  קיםמכח העבודה מועס 25% -כו דולר 1,300 -עומד על למעלה מ

בשנת מד עשיעור האבטלה  .בשיעור נמוך בשנים הבאותכח העבודה  לגדול צפויהתחזיות, 

  .2010בשנת  12.1%לעומת בממוצע שנתי  12.4%על  2011

בשנים  2.7%של  שנתיממוצע לעומת , 4.3% -בשיעור האינפלציה  הסתכם 2011בשנת 

, מהפיחות במטבע קושים גבוהיםיבמנבע ממסים עקיפים, . הגידול באינפלציה 2006-10

 הקרובות צפויה האינפלציהבשנים בעולם.  הגואים מחירי הסחורותמו הזלוטי מול האירו

  . )NBPהבנק המרכזי של פולין (בשנה, בהתאם ליעד  3.1%להתמתן ולעמוד על שיעור של 

                                                
 
 
7 EIU  
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 2.86שער של  , לעומת10זלוטי פולני 3.11-דולר אמריקאי שווה ערך ל 1, 2012 לפברוארנכון 

הביא לגידול בהיקפי הייצוא, בזלוטי הגבוה הפיחות  בינואר השנה. 3.53 ושלבאוגוסט אשתקד 

 כיוםלכך שיותר ממחצית מהמשכנתאות בפולין נקובות לצמיחת החוב החיצוני ואך מנגד גם 

  בפרנקים שוויצרים. 

  11אינדיקטורים כלכליים
  אם צוין אחרת אלאהנתונים הינם במיליארדי דולרים במונחים שוטפים, 

 2007 2008 2009 2010 *2011 **2012 **2013 **2014 

 561.5 525.2 492.5 514.7 469.2 430.5 529.4 425.1  תמ"ג
תוצר לנפש במונחי 

 23,360 22,110 21,000 20,050 18,920 18,030 17,580 16.360 ($)כח קנייה 

צמיחה ריאלית 
 3.4 3.1 2.1 4.3 3.9 1.6 5.1 6.8 (% שנתי)בתוצר 

צמיחת התוצר לנפש 
 3.5 3.2 2.3 4.3 3.8 1.5 5.1 6.9 (% שנתי)

ייצוא סחורות 
  ושירותים

  התוצר)ב % מ(
40.8 39.9 39.5 41.5 45.3 48.3 49.1 50.2 

ייבוא סחורות 
  ושירותים

 )התוצרב % מ(
43.6 43.9 39.4 42.5 46.9 49.3 50.0 51.2 

 879.0 817.3 773.8 690.7 587.2 530.3 508.9 479.6 ייצוא סחורות

 896.9 832.6 788.9 715.8 601.7 529.3 559.5 513.4 ייבוא סחורות

  חיצוניחוב 
 55.5 59.8 63.3 62.7 59.3 56.9 41.2 46.0  (ב % מהתוצר)

 11.2 11.6 11.8 12.4 12.1 11.0 9.8 12.7 אבטלה (% שנתי)

3. 4.3 2.6 3.5 4.2 2.5 אינפלציה (% שנתי) 2 2.9 3.1 

  הערכה   **תחזית*
  

 ביחסנמוך  בפולין תוצר לנפשה יגה בשנים האחרונות,צמ פוליןעל אף הצמיחה העקבית ש

לאיחוד האירופי ביניהן הונגריה,  2004בשנת לשעבר שהצטרפו -מדינות קומוניסטיותל

 2009המשק הפולני היה היחיד באירופה שהציג צמיחה בשנת יחד עם זאת,  סלובקיה וצ'כיה.

  .בעשור החולף מדינות האיחוד האירופי בקרבצמיחה גבוהים ביחס לממוצע ובעל שיעורי 

מהתמ"ג), זאת  4.7% -מיליארד דולר (כ 24 -בהגרעון בחשבון השוטף הוערך  2011בשנת 

  מהתמ"ג).  4.5%( 2010מיליארד דולר בשנת  21לעומת גרעון של 

                                                
 
 
10 Yahoo! Finance ,26.02.2012 
  EIU -על בסיס הערכות ותחזיות של ה 11
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  2007-2016בשנים  , לנתונים אזוריים ועולמייםפוליןין שיעורי הצמיחה בהשוואת 

  

  

  12חלוקה למגזרים עיקריים
הוא ובמשק הפולני הינו הענף הדומיננטי שירותים ענף ה, האירופיהאיחוד מדינות לבדומה 

  .מהתוצר 64% -מהווה כ

  
  2007-2016מגזרים, בשנים התוצר לפי התפלגות 

  
                                                

 
 
12 NTDB 2010 ,www.state.gov 
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משיכה הממשלה להחזיק בגופים הגדולים , מ1989ם השלטון הקומוניסטי בשנת מאז סיו

פיננסים וביטחון פנים, זאת גם ה, אנרגיה, תחבורה, משאבים טבעיים, כימי -במשק בתחומים 

 -לאחר תכנית הפרטה נרחבת, בעיקר בתחומי התעשייה, אשר הביאה לכך שכיום למעלה מ

נמצא המשק הפולני בעיצומו של גל  2009מאז שנת  מהתוצר מקורו בסקטור הפרטי. 67%

  יות.לעבור לידיים פרטצפויים הגופים שנותרו בידי המדינה מ חלק ניכרהפרטה נוסף, בסופו 

וכיום היא  רובו בידיים פרטיות,בזה, שנותר  בסקטורלפולין מורשת ותיקה  –חקלאות  §

תפוחי אדמה, תפוחי עץ  וכן מספקת חלב,פקת מוצרי באירופה באסהמובילות  אחת

מהאוכלוסייה הפולנית,  13% -ק למעלה מיעסזה מ סקטור .ליבשת ומוצרי בקר וחזיר

 . 3% -תרומתו לתמ"ג הינה כבעוד 

דשנים, פטרוכימיקלים, ותעשיות רכב, ה מבוסס כיום על ענפיה סקטור –תעשייה  §

  אלקטרוניקה.מוצרי מכונות ו

שירותים שירותים פיננסיים, הינם סקטור זה תחומי הפעילות הגדולים ב –שירותים  §

  רפואיים ושירותי שיווק, הפצה ולוגיסטיקה.

  13התפתחויות אחרונות בכלכלה
 -כעל צמיחה בשיעור של  תא שומרתוך שהיבצורה טובה  2009את שנת  פולין צלחה §

כגון  , זאת בזכות יישום מספר צעדים פיסקאליים ומוניטריים אנטי מחזוריים1.6%

 . בזמן המשבר למגזר העסקי עידוד השקעות ומתן ביטוחים

 ,4.3% -ו 3.9% -צמח ב 2010-11 יםבשנהמשק הפולני הציג כושר התאוששות גבוה ו §

גידול בתשתיות ומ גבוהות תוממשלתי ותתוצאה מהשקעכ בהתאמה. הצמיחה נבעה

 . בהיקפי הייצוא

הגידול בייבוא נבע  – בהיקף הסחר של המדינה 16% -ל של כנרשם גידו 2011בשנת  §

מעליית מחירי הסחורות בעולם ומההשקעה שבוצעה בתשתיות; הייצוא התחזק 

, הגרעון בחשבון השוטף צמח והוא במקביל .המקומימהיחלשות המטבע כתוצאה 

  מהתוצר. 5% -מתקרב כיום ל

להתערבות הבנק המרכזי ולשינוי  ההביא 2011שחיקתו של הזלוטי במהלך שנת  §

נרשמה התאוששות בשער במדיניות בשוק הדירות המקומי. בחודשים האחרונים 

 .המטבע

 1%ע ליעד הממשלתי של . על מנת להגי5.5%הגרעון בתקציב הציבורי עומד כיום על  §

 .ת כיום מדיניות של צמצום פיסקאלי הכוללת גם הגברת מיסוי ישיר ועקיףמיושמ

                                                
 
 
13 NTDB 2012; דו"ח קרן המטבע הבינלאומית, ינואר  
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על מנת לעמוד בלחצים האינפלציוניים, הבנק המרכזי הגביה את יעד האינפלציה לכדי  §

  , מדיניות אשר נשמרה במחצית השניה של השנה. 2011במחצית הראשונה של  4.5%

  

צמיחה רבעונית לפי חישוב ( Q4/2009-Q3/2011 בשמונת הרבעונים צמיחת התמ"ג 
  קבועים  2006במחירי שנתי), 

  

   14תחזית
אי הוודאות הפיננסית  , זאת על רקע2.1%של בשיעור לצמוח  פוליןצפויה כלכלת  2012בשנת 

וצמצום ההשקעות במגזר  המדיניות הפיסקאלית המצמצמת שמונהגת במדינה, ביבשת

 הממשלה להקדיש תקציבים צפויה 2012ת שנבמחצית הראשונה של עם זאת, . הפרטי

פרט בתשתיות התחבורה הבלתי מפותחות במדינה וזאת לקראת אליפות ב ,תיותתשלפיתוח 

לקטון על מנת לצמצם את  המקומיים צפויים תקציבי הפיתוח בשנים הבאותבכדורגל. אירופה 

, האיחוד האירופי משקיע וצפוי להשקיע 2007-15כאשר מנגד, בין השנים , החוב הממשלתי

באחת  של הארגון בתקופה זוגבוה ביותר ההסכום ההשקעה  -מיליארד דולר  90 -כ סכום של

 מטרת השקעה רב שנתית זו היא בעיקר לשיפור תשתיות תחבורתיות .ממדינות האיחוד

  איחוד. המפגרות אחרי מצב התשתיות במדינות אחרות ב

, בהשוואה 3.8%לצמיחת המשק הפולני בשיעור שנתי של צפי קיים  2012-15בתקופה 

) 1ההסבר לכך נובע ממספר גורמים: (. איחוד האירופימדינות הבממוצע ב 1.9%לשיעור של 

במדינות האיחוד האירופי;  65%, לעומת ממוצע של 40%שיעור הייצוא מתוך התוצר עומד על 
                                                

 
 
14 EIU  
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חזקה; כל אלו מקטינים את שלטון יציב ומערכת פיננסית ) 3( ;מקומיים גבוהיםיקושים ) ב2(

 ביןחשיפת המשק הפולני למצב ביבשת. סיבה מהותית נוספת הינה מיקומה של המדינה 

   מדינות מזרח אירופה המתפתחות.לרוסיה ולגרמניה 

אשר נובעת  ,3.2%בטווח הארוך יותר צפויה האטה בשיעור הצמיחה לכדי שיעור שנתי של 

במקביל לעליית תוחלת החיים  1990מסיבות דמוגרפיות: שיעור הילודה הנמוך מאז שנת 

עם זאת, שינוי  .2030עד שנת  0.3%שיעור שנתי של כח העבודה בלקיטון ב וביאיבמדינה, 

בכך שישיב  השפעת המגמהלהחליש את שיטת הפנסיה שנעשה לאחרונה במדינה עשוי 

נות נוספות עם פתיחת שוק העבודה דת לטובת עבודה בגרמניה ובמדיפולנים שעזבו את המול

  . 201115במאי  האירופבמדינות 

 ניצולכלכלת פולין צפויה לצמוח בשיעורים גבוהים ביחס לאירופה בשנים הבאות, תוך לסיכום, 

 יה. בטווח הארוך יהיה עלונקיטת מדיניות פיסקאלית אחראית ועקביתמיקומה האטרקטיבי 

  פתרון לבעיה הדמוגרפית אשר צפויה להקטין את שיעורי הצמיחה במדינה.למצוא 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 
פתיחת השוק הביאה להגירה שלילית ממדינות חלשות יותר בעיקר ממרכז ומזרח אירופה למדינות בעלות  15

  נות סקנדינביה. כלכלה חזקה יותר כמו גרמניה ומדי
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 16סחר חוץ
מיליארד דולר,  462 -כב פוליןשל  (סחורות ושירותים) 17היקף סחר החוץהסתכם  2011בשנת 

סך . מיליארד דולר 400 -הסתכם היקף הסחר ב , בה2010שנת  לעומת 15.5%של  גידול

-ו 14%מיליארד דולר, עליה של  224 -סך הייצוא בכו מיליארד דולר 238 -בכ הסתכם ייבואה

   .2010לעומת שנת בהתאמה  16%

. שכנותה של 2004לאיחוד האירופי בשנת ו 1995ר העולמי בשנת פולין הצטרפה לארגון הסח

הגדולות בעולם, מעניקה לה יתרון  המדינה עם גרמניה, הכלכלה האיתנה באירופה ואחת

. כחברה באיחוד האירופי, פולין שותפה הלמעלה מרבע מסחר החוץ של פולין מתבצע מולו

להסכם הסחר של הארגון ומקיימת קשרי מסחר ישיר או עקיף עם מרבית מדינות העולם 

  ).1992מדינות (עם ישראל מאז  60 -וחתומה על הסכמי סחר מול למעלה מ

   18המאזן המסחרי

מיליארד  11.8 -כב הסתכםהוא  2010שנת ב :השניםלאורך מסחרי במאזן ה גרעוןמציגה  פולין

גם בשנים הבאות  מהתמ"ג. 2.5% -כ שהם –מיליארד דולר  13.2 -מוערך ב 2011 -וב דולר

   .צפוי להישאר קבוע, אם כי שיעורו מהתוצר שלילימסחרי צפוי מאזן 

  דולרים במיליארדי, 2009-2016 נתוני עבר ותחזיתהמאזן המסחרי 

  

  

                                                
 
 
16 WTO 22.02.2012 
17 EIU  
  2012דו"ח קרן המטבע הבינלאומית, ינואר  18
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  19סחורות צואיי
, אשר מייצג גידול בשיעור מיליארד דולר 187 -על כ עמד היקף ייצוא הסחורות 2011בשנת 

, מיליארד דולר 160 -הסתכם ייצא הסחורות בכ 2010בשנת . 2010ביחס לשנת  17%של 

   . מיליארד דולר 137 -, בה הגיע היקף ייצוא הסחורות לכ2009שנת לעומת  17%עליה של 

  2010שנת ב פוליןענפי הייצוא העיקריים של 

  

  201120שנת ב פוליןיצוא העיקריים של ייעדי ה

  
                                                

 
 
19 WTO 22.2.2012 
  אתר הסוכנות הפולנית לאינפורמציה והשקעות זרות  20
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  סחורות  יבואי
לעומת שנת  17%-מיליארד דולר, עליה של כ 208 -ייבוא הסחורות בכ הסתכם 2011בשנת 

 19%-מיליארד דולר, עלייה של כ 178 -בכייבוא הסחורות הסתכם  2010בשנת  .2010

  . מיליארד דולר 150 -בה נרשם ייבוא סחורות בהיקף של כ ,2009שנת לעומת 

  2010שנת ב פוליןענפי הייבוא העיקריים של 

  
  201121שנת ב פוליןהעיקריים של יבוא יה מקורות

  
                                                

 
 
 אתר הסוכנות הפולנית לאינפורמציה והשקעות זרות 21
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 22תורגולטוריסביבה עסקית 
ה , חל1.5.2004 -ב צטרפותה של פולין לאיחוד האירופיהועד  1990 -מאז ראשית שנות ה

הצטרפותה לארגון הביאה . והתחרותיות בשוק מוסדות המדינהתפקוד ב תניכר התייעלות

הטיפול לאימוץ החקיקה בתחומים הקשורים להתערבות הממשלתית בשוק, רמת התחרותיות ו

אמנם, המגמה התמתנה בין השנים הסביבה העסקית.  חיזוקלאשר הביאו קניין רוחני וב

 POעלייתה של מפלגת  עםלגה שמרנית לשלטון, אך כתוצאה מעלייתה של מפ 2001-2007

צפוי שיפור הדרגתי בנוגע להורדת החסמים כיום הציבורית ו הההשקעגדל היקף לשלטון 

  ברמת התעסוקה במדינה.   כן עסקים ו בהקמתהביורוקרטיים 

, מדורג השוק הפולני נמוך ביחס למרבית הסביבה העסקית שמפרסם הבנק העולמיבדירוג 

מערכת מיסוי מסורבלת  ,נמוכה שקיפות דבר אשר נובע מרגולציה כבדה,  –מדינות אירופה 

בין  ,, וזאת על אף שבשנים האחרונות מבוצעות רפורמות לשיפור המצבמעל הממוצעושחיתות 

המס במדינה כיום:  השאר דרך הקטנת הרגולציה בתחום התקשורת, הורדת נטל המס (שיעורי

) והקלה בפתיחת עסקים 19% – ; מס חברות2013עד  25% -ע להגיצפוי ל 23% – מע"מ

  ורישום של רכוש.

, הוקם משרד ממשלתי לטיפול בדירוג השחיתות לא רשמה פולין שיפור בעשור החולף. אמנם

, אשר עובד בשיתוף פעולה עם המשטרה והמשרד לביטחון פנים, )CBA( 2006בשנת  בנגע

אך עדיין מדובר בבעיה מוכרת ונרחבת במדינה, אשר באה לידי ביטוי לעתים קרובות 

  חוזים והתקשרויות מול גופים ממשלתיים.מכרזים, ב

לשליטה הנוגעות למעט מספר הגבלות  חופשית לשוק הפולנימגישה  כיום חברות זרות נהנות

 וכן, ויזיה, חברות תעופה וחברות ביטוחוכגון תחנות רדיו וטל אסטרטגיים חומי פעילותבת

במדינה   –בנוגע לזכויות רכוש, כולל אדמה ומשכנתא  ברכישת נדל"ן ובייחוד אדמות חקלאיות.

קיימת מערכת נגישה ושוויונית למשקיעים זרים ומקומיים כאחד. עם זאת, משקיעים זרים עדיין 

  נתקלים לעתים קרובות בשינויים בלתי צפויים בחוקים ובמערכת משפטית איטית.  

בענפים נבחרים כדוגמת הוגבר קצב ההפרטה  2009-10בשנים לאחר האטה בשנים קודמות, 

פיננסים. באופן כללי, העובדים והשותפים העסקיים כימיקלים וכח, דלק, פחם, תחנות מכרות 

  ופרטים רואים את התהליך בעין יפה ולא מנסים להכשיל את המהלך.של הגופים המ

לא קיימות בו הגבלות על תנועות הון וכן לא  –לחלוטין  שוק חופשישוק ההון הפולני הינו 

יפך; קיימת ריכוזיות מיות בשווקים זרים ולהקיימות הגבלות על גיוס הון של חברות מקו

יחד עם זאת, מדובר מהשוק.  44% -הבנקים הגדולים מחזיקים ב 5במערכת הבנקאית, כאשר 

                                                
 
 
22 NTDB 2010 
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ורושמת גידול  2009במערכת בנקאית איתנה, אשר אפשרה למשק הפולני לצלוח את שנת 

של גופים כגון  נפתחו במדינה נציגויות 2010בנכסים וברווחים בשנים האחרונות. בשנת 

סאקס, מורגן סטנלי וקרדיט סוויס, אשר מבקשים לנצל את ההזדמנויות הנובעות -גולדמן

    מתהליך ההפרטה במדינה.

פעילות הממשלה הנוכחית עמלה כיום על רפורמה מורכבת ומקיפה שמטרתה לייעל את 

ולהסיר את החסמים הקיימים כיום בפתיחת עסק, בין השאר ברגולציות הקשורות  המוסדות

. יש לציין כי חלק ברישום רכוש ועסק , טיפול בחדלות פירעון והקטנת הביורוקרטיהויסילמ

וזאת אף על פי שרפורמות דומות נכשלו בבואן לקבל את אישור  מהשינויים כבר בוצע

  הפרלמנט בעבר.

בוצעו מספר שינויים , מבחינת זכויות קניין רוחני ישות האיחוד האירופיעל מנת להתאים לדר

עשתה צעד  2007ובשנת  WIPO23לראשונה את אמנת הממשלה שרה יא 2003בשנת  .בחוק

מוצרים פיראטיים באינטרנט; אמנם,  מכירת ר לא מנעהשאנוסף כאשר תיקנה פרצה בחוק 

, USTR24לאור שיפור ההגנה על בעלי קניין רוחני, הוסרה האזהרה על שמה של פולין בארגון 

  .אינטרנטאתרי הבנמוכה  אך תחום זה עדיין מהווה בעיה במדינה, בעיקר בשל אכיפה

 לאור ,וןקיים צפי כי הסביבה העסקית במדינה תשתפר באופן מתך, ובטווח האר לסיכום,

תוך ניצול ההפרטה והמודרניזציה במדינה,  כיתהליקידום הסרת חסמים ביורוקרטיים והמשך 

שטר מאטרקטיבי,  םמיקו ,עבודה משכילמשק הפולני, ביניהם כח ה להיחסיים שהיתרונות 

במדינה קיימות בעיות בנושאי שחיתות, קניין רוחני וביורוקרטיה . עם זאת, טחונייבשקט יציב ו

  . עדיין דורשות טיפולש

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 
23 World Intellectual Property Organization – הארגון העולמי לקניין רוחני  
24 United States Trade Representative – נציגות הסחר של ארה"ב  
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 ירוג בינלאומיד
DB2012:  25מדינות) 183(מתוך  62מקום  

הגיעה  2012) לשנת Doing businessבדירוג הסביבה העסקית שמפרסם הבנק העולמי (

השונות העולם נותן לכלכלות  דירוג זה. 2011לעומת  מקומות 3ירידה של , 62 -למקום ה פולין

 10ניקוד בהתייחס לרמת הרגולציה בעסקים וההתמודדות איתה. הדירוג לוקח בחשבון 

פתיחת עסק, רישום קרקע, קלות ומשך הזמן הנדרש לפרמטרים שונים, העיקריים שבהם: 

התחברות למערכת החשמל, השגת היתרי בנייה, השגת אשראי, הגנה על משקיעים, תשלום 

  מסים ואכיפת חוזים. 

  2012שנת  ,עולםב מדינותשל הדירוג  תמצית

 *דירוג מדינה
 1 סינגפור
 2 הונג קונג

 3 ניו זילנד
 4 ארצות הברית

 5 דנמרק
 6 נורווגיה

 7 בריטניה
 13 קנדה

 19  גרמניה
 20 יפן

 29 צרפת
 34 ישראל

 44  ספרד
 53 מקסיקו

 62 פולין
 71 טורקיה

 87 איטליה
  

הניקוד שיתקבל  -מדינה טובים יותר (הווה אומר תהליך פשוט ויעיל יותר) הככל שביצועי *
  יותר.  נמוךעבורו יהיה 

  
  

                                                
 
 
25 www.doingbusiness.org  - Doing Business 
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  השונים (מיקום בדירוג) לישראל לפי הפרמטרים פוליןהשוואה בין 

 ישראל פולין  פרמטר 
 43 126 הקמת עסק

 137 160 התמודדות עם היתרי בנייה

 93 64 התחברות לחשמל

 147 89 רישום רכוש

 8 8 השגת אשראי

 5 46 הגנה על משקיעים

 59 78 תשלום מסים

 10 26 מסחר חוצה גבולות

 94 22 אכיפת חוזים

 45 22 פתרון חדלות פירעון
  

  
  

  26מדינות) 182(מתוך  41: מקום 2011 מדד השחיתות

מדד השחיתות, אשר מתפרסם מדי שנה על ידי הארגון העולמי למאבק בשחיתות, 

Transparency International מבצע בדיקות ובחינות לרמת השחיתות במדינות במוסדות ,

 פולין, כאשר 9.3כולן עם ציון  –ר וניו זילנד ודרגים שונים. את הדירוג מובילות דנמרק, סינגפו

  .5.5עם ציון  41 -מדורגת במקום ה
                                                

 
 
26 www.transparency.org - CPI 

-17

33

83

133

183
הקמת עסק

התמודדות עם היתרי בנייה

התחברות לחשמל

רישום רכוש

השגת אשראי

הגנה על משקיעים

תשלום מסים

מסחר חוצה גבולות

אכיפת חוזים

פתרון חדלות פירעון

פולין ישראל
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  2011שנת  ,(דירוג) מדד השחיתותעל פי ציון בהשוואה בין מדינות שונות 

  
  

  

 142(מתוך  41: מקום )Global competitiveness indexמדד התחרותיות הבינלאומי (

  27מדינות)

  2011-2012, שנים עולםבמדינות  שלתמצית הדירוג 

 דירוג מדינה

 1 שוויץ
 2 סינגפור
 3 שוודיה
 4 פינלנד
 5 ארה"ב
 6 גרמניה

 9 יפן
 10 בריטניה
 22 ישראל

 26 סין
 36  ספרד
 41 פולין

 43 איטליה
 59  טורקיה

                                                
 
 
27 gcr.weforum.org/gcr2011 

9.5 9.4 9.4 9.3
8.7

8.0 8.0 7.8
7.1
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מדינות ומשמש לאמידת  142דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן 

רמת התחרותיות של כלכלות העולם. בין השאר בוחן הדו"ח את איכות מוסדות המדינה, מצב 

התשתיות, הסביבה העסקית והמאקרו כלכלית, חינוך ובריאות, יעילות המסחר ושוק העבודה, 

  נסית, רמת החדשנות, בטחון התושבים ועוד.  התפתחות המערכת הפינ
  

  28)125(מתוך  58מקום  :2010לשנת המדד למסחר הבינלאומי 
מדינות ברחבי  125בוחן  ,המפורסם על ידי פורום הכלכלה העולמי הדו"ח למסחר בינלאומי

לטכנולוגיה , איכות תשתיות, פתיחות )ETI(דירוג  העולם ומדרג אותן על פי מאפיינים פוליטיים

ומעבר חופשי של סחורות. עוד בוחן המדד את תמיכת המדינה במסחר חופשי עם מדינות 

לת כוח זר במדינה, העולם ועוסק בשאלות של יעילות רשויות המכס המשטרה והדואר, קב

  , מספר מנויים סלולאריים פתיחות לטכנולוגיות חדשות ועוד. איכות הכבישים
  2010, שנת עולםבמדינות  שלתמצית הדירוג 

 דירוג מדינה

 1 סינגפור
 2 הונג קונג
 3 דנמרק
 4 שוודיה
 5 שוויץ

 13 גרמניה
 17 בריטניה
 19 ארה"ב

 25 יפן
 26 ישראל
 32 ספרד 
 51 איטליה
 58  פולין

 62  טורקיה

  
   

                                                
 
 
28 ETI – Enabling Trade Index  
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  המסחר עם ישראל
  29נתוני הסחר

   .של ישראל 31 -הסחר ההייתה פולין שותפת  2011שנת ב

, עלייה של דולר מיליון 486 -בכ 2011הסתכם בשנת  בין המדינות יצוא)יבוא + י(י הסחר ףהיק

  .2010שנת לעומת  6.6% -כ

  (מיליוני דולרים) 2008-2011, פולין-התפתחות הסחר ישראל

  2011  2010  2009  2008  

  287  202  219  247  ייצוא סחורות

  153  170  237  239  ייבוא סחורות

  134  32  )18(  8  מאזן מסחרי

  440  372  456  486  היקף סחר

  -   -  15%  +  23%  + 7%  בהיקף הסחר שיעור שינוי

  

  לפוליןיצוא הישראלי יה
  של ישראל.  30הייצוא מספר יעד  2011שנת הייתה ב פולין

בהשוואה  12.7% -מיליון דולר, עלייה של כ 247 -צוא הסחורות בכייהסתכם  2011בשנת 

יהלומים בהיקף של  בשנה החולפת לפוליןבנוסף, ייצאה ישראל  .לתקופה המקבילה אשתקד

  .2010שנת א' דולר ב 400 -כלעומת , מיליון דולר 1.1 -כ
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  )מיליוני דולרים( 2010-2011 ,לפוליןענפי ייצוא עיקריים מישראל 

 2010-2011שינוי  2010 2011 
מכונות, ציוד חשמלי, מפיקי 

 - 3% 79.7 77.1 תמונה וקול וחלקיהם

מוצרי תעשיות כימיות 
 + 43% 51.9 74.1 והקשורות בהן

 - 9% 18.8 17.1 פלסטיק, גומי ומוצריהם
 + 37% 12.0 16.4 תכשירי מזון, משקאות וטבק
מכשירים וכלים אופטיים, 

פוטוגרפיים, רפואיים; 
 מכשירים למדידה ובדיקה

14.3 12.6 13% + 

 - 5% 14.7 13.9 טקסטיל ומוצרי טקסטיל
 + 39% 9.9 13.8 מתכות פשוטות ופריטים מהן

  
  

  2011, שנת לפי ענף לפוליןישראל צוא מיהיהתפלגות 

  
  
  
  

  
  

31.2

30.0

6.9

6.6

5.8

5.6

5.6

8.3
מפיקי , ציוד חשמלי,  מכונות

תמונה וקול וחלקיהם

מוצרי תעשיות כימיות והקשורות  
בהן

גומי ומוצריהם, פלסטיק

משקאות וטבק, תכשירי מזון

,  מכשירים וכלים אופטיים
מכשירים  ; רפואים, פוטוגרפיים

;למדידה ובדיקה
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  2008-2011, )%-(ב לפוליןבוא ייצוא הישראלי ומסך היימסך ה לפוליןיצוא ימשקל ה

  

  מפוליןבוא הישראלי ייה
נאמד הייבוא  2011בשנת  .2011שנת ב של ישראל 29מספר יבוא יה מקורהייתה  פולין

  .2010לעומת שנת  0.8%גידול של  ,מיליון דולר 239 -הישראלי מפולין ב

  
  (מיליוני דולרים) 2010-201130לישראל,  מפוליןענפי ייבוא עיקריים 

  2010-2011שינוי   2010  2011  

  -  12%  62.6  55.1  תכשירי מזון, משקאות וטבק

מכונות ציוד חשמלי, מפיקי 
  וקול וחלקיהם תמונה

53.1  49.4  7% +  

  בעלי חיים, 
  מוצרים מבעלי חיים

28.9  12.3  135% +  

מוצרי תעשיות כימיות 
  והקשורות בהן

27.0  25.3  7% +  

  כלי רכב, כלי טיס ושיט, 
  ציוד הקשור להובלה

22.5  13.9  62% +  

  + 30%  10.0  13.0  פריטים מיוצרים שונים

  -  53%  26.9  12.7  מתכות פשוטות ופריטים מהן

  -  55%  14.3  6.5  פלסטיק, גומי ומוצריהם
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  2011, שנת לפי ענף לישראל מפולין יבואיההתפלגות 

  

  31הסכמי הסחר
o 1992 מס כפל למניעת הסכם 

o 1993 נחתם בסרטים בקופרודוקציה פ"לשת הסכם   

o 1997 עדכון (1992 עליהן הדדית ולהגנה השקעות לקידום אמנה כתב(  

o 1997 התקשורת בתחום פ"לשת הסכם   

o 1997 התיירות בתחום פ"לשת הסכם  

o 2011 עליו חתומה פולין אך ורק עם גרמניה, צרפת וישראל ממשלתי-בין פ"שת הסכם   
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תמונה וקול וחלקיהם

מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים

מוצרי תעשיות כימיות והקשורות  
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  32ניתוח ענפי הזדמנויות ליצואן
  כללי 

טומנת בחובה הזדמנויות בתחומים כגון , פולין 2011מיליארד דולר בשנת  238עם ייבוא בסך 

גרעיניות, ציוד לקידוח גז, טכנולוגיות סביבתיות, ציוד רפואי, ציוד ביטחוני ומוצרי  תחנות כח

את הקמת תחנת הכח הגרעינית הראשונה שלה עד שנת  תקשורת. פולין מתכננת לסיים

  ר הזדמנויות לחברות רבות בתחומי ההנדסה והשירותים.ויצצפוי ל, פרויקט ש2020

רכב,  –ופאיות רבות מחזיקות בנציגויות בפולין בתחומים בשל מיקומה, חברות אמריקניות ואיר

מחשבים, מוצרי מזון, תחבורה, תרופות, נייר ושירותים פיננסיים. כמו כן, חברות אמריקניות 

, מקינזי IBM ,3M), ביניהן "Call Centers"גדולות מחזיקות בפולין את מרכזי המענה שלהן (

  . Google -ו

  הזדמנויות וסיכונים
  

  הזדמנויות:

ü .כח עבודה משכיל וזול ביחס לאירופה 

ü  בין מזרח למערב אירופה. –מיקום אסטרטגי 

ü שוק מפגר ביחס לאירופה אשר טומן בחובו פוטנציאל צמיחה גבוה. 

ü .קיימת מגמת שיפור בסביבה העסקית במדינה, אשר צפויה להימשך 

  

  סיכונים:

ý .תשתיות בינוניות, בעיקר בתחום התחבורה 

ý  השחיתות במדינה הינה גבוהה וקבועה בעשור האחרון.רמת 

ý ) 71%, לעומת ממוצע של 64%שיעור השתתפות בכח העבודה הנמוך באירופה 

 בארה"ב). 75% -באיחוד האירופי ו

ý .השקעה ציבורית מהנמוכות באירופה במחקר ופיתוח ותעשייה עילית לא מפותחת 

ý  קניין רוחני וזכויות יוצרים.קיימות בעיות של שמירה על זכויות  הפולניבשוק 

  

  

                                                
 
 
32 BMI Q2 2012 ;NTDB2012 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 

 מכון היצוא  – חטיבת כלכלה ומידעי "נכתב ע
 
 
 

27

 33סקירת ענפים רלוונטיים
  מכונות, רכיבים וציוד מדידה – בקרת תהליך

, 2009שנת  לעומת 11%-של כ גידולדולר,  מיליארד 1.2 -בכ 2010הסתכם בשנת  זהשוק 

השוק הצטמק  2008-09בשנים  .מגודל השוק 80%-כ 2010היווה בשנת הייבוא בענף כאשר 

  .2010להציג צמיחה בשנת אך חזר 

, , אשר נובעת בין השאר בשל כח העבודה האיכותי והזול במדינההתחרות הגוברת במדינה

להיות הביאה את היצרנים הפולנים  ,וסימנסעם נוכחותן של ענקיות כגון איי.בי.בי, רוקוול 

זה, כאשר  מפריחתו של שוק יםנהנ עסקים קטנים ובינוניים. גם ממוקדים יותר בתהליך הייצור

   הן מתמקדות בהפצת רכיבי אוטומציה מתוצרת מקומית וזרה.

  החברות הפולניות מחזיקות בידע רב בתחום ופתוחות לשיתופי פעולה עם חברות זרות.

  דולרים) מיליוני( המכונות, רכיבים וציוד מדידה גודל שוק

  2009  2010  E2011  E2012  

  1,367  1,268  1,179  1,061  גודל שוק
  661  634  604  574  מקומיייצור 
  424  393  358  334  ייצוא
  1,130  1,027  933  848  ייבוא

  

  ציוד תקשורת

 -ו UPC, Telekomunikacja Polska (TPSA), Netiaחברות התקשורת הגדולות במדינה 

Cyfrowy Polsa סלולר, כבלים תחום המספר תחומים, ביניהם טלפונים קוויים,  חולשות על

  . אינטרנטתשתיות ו

בשנת   -בדומה למתרחש בעולם, קיימת מגמה של מודרניזציה בתחום טכנולוגיות התקשורת 

בתקופה : וגידול במספר המנויים הסלולרייםטלפונים קוויים  מנויינרשמה ירידה במספר  2011

 -, המייצג צמיחה של כיתסלולרבתקשורת מיליון מנויים  3 -חל גידול של כ 9/2010-9/2011

  .TPSA החברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר במדינה הינה, כאשר בכמות המנויים 6.4%

הזדמנויות ליצרני ציוד תקשורת  ובחוב וטומןשוק התקשורת בפולין נמצא בתהליך התפתחות 

, בפרט בקרב במדינה במספר המתחריםשחל הגידול  .ולחברות אשר מעניקות שירותים נלווים

  .יותר גידול בביקושים למוצרים ושירותים חדשנייםלהסלולר, צפוי להביא  חברות
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  ציוד רפואי

 15% -גידול של כמיליארד דולר,  2 -בכהסתכם  2010בשנת צומח באופן עקבי ושוק זה 

מהציוד הרפואי במדינה מקורו בייבוא, שכן יכולת הייצור בפולין היא  70%. 2009לעומת שנת 

נמוכה בשל מחסור בטכנולוגיה חדישה ושיטות ייצור יעילות. כיום מרבית הציוד הרפואי 

  וארה"ב. יפן ,סין, מגרמניה, הולנד, צרפת, בריטניהמיובא במדינה 

, כאשר במדינה קיימים )26%וסרטן () 45%סיבות המוות העיקריות במדינה הינן מחלות לב (

   .רים כנכיםדמיליון המוג 5.4 -מיליון תושבים שעברו את גיל הפרישה ו 7.5

כאחת המדינות הגדולות באירופה, פולין מחזיקה באחד משווקי הבריאות הגדולים במרכז 

רפואי במדינה הציוד הההזדמנויות העומדות בפני יצרני יש לשים לב כי ניצול ומזרח אירופה. 

בתי  –ובמשווקים וכן בלקוחות אינן תלויות רק בטיב הציוד המסופק, אל גם בתמיכה בסוכנים 

  חולים ומרפאות פרטיות. 

  

  ציוד בטחוני

 .2009לעומת שנת  2.5%-דולר, גידול של כ מיליארד 8.4 -בכ 2010שוק זה הסתכם בשנת 

, מבצע משרד הביטחון הפולני מאמצים 1999בשנת  NATO -מאז הצטרפותה של החברה ל

תהליך בעיצומו של  נמצא הצבא הפולני, כאשר כוחות הביטחון לדרישות הארגון להתאמת

. כמו כן, פולין היא בת ברית של ארצות הברית ומסייעת לה בקרבות באפגניסטן שינוי מבני

, אשר כוללת את שיפור הציוד מתקציב הביטחון מיועד לביצוע "מודרניזציה" 22% -כ ובעירק.

  לחילות הרגלים, האוויר והים תוך רכישת כלי נשק, ציוד כלי רכב וכלי שיט.  

קיימות שתי מגמות ארגון, במסגרתו -בעיצומו של רה התעשייה הביטחונית כיום נמצא תחום

מוצרים של חברות תעשייה  39כיום פועלות במדינה  .הוקונסולידצי העיקריות: הפרט

להיות ובסופו של התהליך צפויות החברות במדינה  עובדיםאלף  63 -המעסיקות כ ביטחוניים

אשר יהיו אחראיות על קביעת הסטנדרטים ויפקחו על  מוחזקות על ידי שתי חברות אחזקה

  .רמת המוצרים

  דולרים) (מיליוניטחוני יהציוד הבגודל שוק 

  2007  2008  2009  2010  

  8.38  10.5  7.2  6.25  ממשלתיות הוצאות
  1.95  1.95  1.95  1.95  מהתוצר %
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  חקלאות

מהתוצר הפולני לאורך השנים, כאשר תעשיית העופות מהווה את  3% -החקלאות מהווה כ

מבוססת על  החקלאות, גם לתעשייה והשירותים בדומהאחד הענפים העיקריים בסקטור זה. 

בעיקר של עופות, בשר חזיר, חלב, סוכר , ייצוא למדינות אירופה , אך קייםביקושים מקומיים

חיטה, תפוח מספר סוגי מהווה את אחד הספקים הגדולים באירופה של  , כאשר המדינהוסלק

  . אדמה, גזר, בצל ותפוח עץ

, ההוצאה הממוצעת בפולין על לחם, דגני בוקר, בשר, חלב, גבינה Eurostatעל פי אתר 

   וביצים, גבוהה מהממוצע באירופה.

הישראלי יכול להשתלב במגזר עסקי זה דרך ייצוא טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות היצואן 

  המשפרות את התפוקה ומייעלות את השימוש בחומרי גלם. 
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