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רקע ונתונים כלליים

1

שטח 312,685 :קמ"ר ( 71מתוך ,)257
פי  15משטחה של ישראל ( 152מתוך .)257
אוכלוסייה 38,185,913 :נפש.
עיר בירה :ורשה.
משטר :רפובליקה.
ראש ממשלה מכהן :מתאוש מורבייצקי
(.)Mateusz Morawiecki
שפה רשמית :פולנית.
מטבע :זלוטי פולני.
שער המרה 1 :דולר ארה"ב =  3.66זלוטי פולני
גאוגרפיה :מדינה במרכז אירופה ,הגובלת בגרמניה במערב ,בצ'כיה ובסלובקיה בדרום ,באוקראינה
ובבלארוס במזרח ,ובליטא ,ברוסיה (מחוז קלינינגרד) ובים הבלטי בצפון.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטור
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פולין ()2020
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68.9
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תמ"ג נומינלי
GDP, current prices
Millions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי PPP
Purchasing power parity; international
dollars

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים
ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה
טובה

מדד התחרותיות
ציון מ 0-עד 100
ככל שהמספר גדול יותר ,השוק תחרותי יותר

דירוג אשראי S&P

CIA, The World Factbook, The World Bank
IMF, The World Bank, World Economic Forum.
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רקע על פולין
כללי
פולין היא מהמדינות המובילות והמתקדמות במרכז ומזרח אירופה והכלכלה השישית בגודלה באירופה
(שביעית מבחינת שטח) .המדינה זכתה לעצמאותה לאחר מלחמת העולם הראשונה ב .1918-עצמאות זו
נקטעה במהלך מלחמת העולם השנייה ועד  1990הייתה פולין חלק מהגוש הקומוניסטי ,אך עם סיום השלטון
הקומוניסטי במדינה ,נערכו בפולין בחירות דמוקרטיות חופשיות .בשנת  1999הצטרפה פולין לנאט"ו ובמאי
 2004הצטרפה באופן רשמי לאיחוד האירופי .עם הצטרפותה ,קיבלה עליה המדינה את מסגרת ההסכמים
של האיחוד ,ומשכך הסכם האסוציאציה שבין ישראל והאיחוד האירופאי מהווה מסגרת ליחסים הכלכליים
שבין פולין לישראל.
בפולין קיימים  16מחוזות שבראשות כל אחד מהם עומד ממשל מקומי .רובם המוחלט של הפולנים הם
נוצרים קתולים ( .)95%בפולין יש מספר מועט של קבוצות אוכלוסייה שאינן פולניות ( 1.3%גרמנים0.6% ,
אוקראינים 0.5% ,בלארוסים) .כ 62%-מהתושבים מתגוררים בערים.
פול ין היא רפובליקה נשיאותית הפועלת מתוקף חוקה .בראש המדינה עומד הנשיא הנבחר בבחירות אישיות
לתקופת כהונה של חמש שנים .ביולי  2020התקיים סבב הבחירות השני לנשיאות ,ובו ניצח הנשיא המכהן –
אנדז'יי דודה3.
כלכלי4

המשק הפולני חווה צמיחה רצופה של  20שנה המונעת ע"י ייצוא ,צריכה פרטית והשקעות -מה שהופך אותו
לאחד היציבים והחזקים באזור מרכז ומזרח אירופה .בנייה מסיבית של תשתיות ,משרדים ומגורים ,גם היא
תרמה רבות לגידול .בשונה מרוב הכלכלות האירופאיות הצליחה פולין לעבור את המשבר הכלכלי בשנים
 2008-2009תוך שהיא ממשיכה להראות צמיחה חיובית ברוב מדדי הכלכלה .החל מ 2014-הגידול בתוצר
החל מתייצב על כ ,3.5%-כאשר בשנתיים האחרונות הוא זינק ל 5%-ואף מעבר לכך.
כחלק מהצטרפות פולין לאיחוד האירופי היא מקבלת כספי תמיכה ) (Cohesion fundsהניתנים לכל
המדינות המצטרפות .בשנים  2007-2013הצליחה לנצל פולין תקציבים אילו בצורה מיטבית לשיפור תשתיות,
חיזוק מוסדות ההשכלה הגבוהה ועוד .בין השנים  2014-2020פולין ממשיכה להיות אחת המוטבות
המרכזיות של כספי תמיכה מצד האיחוד האירופי בסך של יותר מ 80-מיליארד אירו ,כאשר בשנים אילו
מבקש האיחוד לקדם תכניות ממוקדות לתמיכה של "תשתית לחדשנות".
אימוץ מטבע האירו במקום הזלוטי ) (PLNהמקומי נדחה כבר מספר שנים ולא יחול בעתיד הנראה לעין.
שערי החליפין של המטבע הן מול הדולר והן מול האירו השתנו בשיעורים של עד  25%בשנים האחרונות .עד
לשנת  2013הצליח המשק הפולני לשמור על יציבות ברמת האינפלציה סביב ה ,3%-4%-אך החל משנת 2014
חווה המשק ירידה חדה באינפלציה אשר הראתה שוב עליה בשנת  2016ובשנים האחרונות – עד הקורונה-
היא עמדה על  .2%בשנת  ,2020וכתוצאה מהשפעות הקורונה ,האינפלציה הגיעה ל ,3.4%-השיעור הגבוה
ביותר מזה  20שנה.

3יותר פרטים בפרק "פוליטי".
4ההסבר בתת-פרק זה מתייחס לתקופת טרם-קורונה.
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עדיין דרושות השקעות רבות לשיפור תשתיות בפולין ,בייחוד באזורים המרוחקים מהערים הגדולות .חולשת
התעשייה בתחום החדשנות ותהליכי עשיית עסקים ביורוקרטיים ומתמשכים מהווים אף הם חסמים
משמעותיים.
בשנים האחרונות פולין תומכת באופן אקטיבי ,ע"י מענקים ממשלתיים ,בהקמת פעילות מו"פ וייצור של
חברות זרות בתחומה .יתרונותיה של פולין בהקשר זה הם בכוח אדם טכנולוגי ברמה גבוהה ,מענקים נדיבים
לחברות זרות המשקיעות בשוק והטבות מס .גורמים אלה מביאים חברות טכנולוגיה בינלאומיות רבות
להקים מרכזי מו"פ וחדשנות בפולין .אמנם רמת החדשנות בפולין (עפ"י דירוג ה )OECD-עודנה נמוכה
יחסית ,אך ניכר כי יש פוטנציאל והתמיכה הממשלתית הניכרת נותנת את אותותיה .לפי הערכות ,בתוך
מספר שנים בודדות ייווצר בפולין אקוסיסטם מפותח לחדשנות טכנולוגית.
כוח העבודה הפולני כולל כ 29-מיליון תושבים ושיעור ההשתתפות בשוק העבודה עומד על כ.56.7%-
 58.61%מתוכם עובדים בשירותים 31.34% ,בתעשייה ו 10.05% -בחקלאות .שיעור האבטלה בפולין ירד
משמעותית בשנים האחרונות וב 2019-עמד על פחות מ .4%-בייחוד בערים הגדולות ,אך לא רק ,ניכר מחסור
משמעותי בעובדים ולמעשה מדובר באתגר מרכזי עמו תידרש הכלכלה הפולנית להתמודד בשנים הקרובות.
יש לשים לב שכלכלת פולין מאופיינת בזיקה חזקה לייצור ולשירותים ,זאת בשל תחרותיות המחירים של
מוצרי גלם ושל כוח אדם .עיקר הייצוא אינו מזוהה עם מותגים פולנים אלא נובע מפעילות של חברות רב
לאומיות שהקימו מערכי ייצור ושירותים במדינה וכן חברות פולניות השייכות לשרשרת היצור הגלובלית
עבור אותן חברות רב לאומיות .הסחר של פולין מאופיין בריכוז גבוה אל מול מדינות האיחוד האירופאי
ועומד על כ ,70%-כאשר גרמניה מהווה לאורך השנים שותפת הסחר החשובה ביותר ,הן בייצוא והן בייבוא.
בשנים האחרונות שכר העבודה בפולין עלה באופן מתון ,אך עדיין הוא נמוך משמעותית בהשוואה למערב
אירופה .השכר הממוצע במשק הפולני עמד בשנת  2018על  4,900זלוטי ( 1,167יורו) ברוטו .שכר המינימום
במדינה עמד על  2,100זלוטי ( 500יורו) לחודש .בערים הגדולות כמו וורשה ,ורוצלב וקרקוב ,בהן יש מחסור
בכוח אדם משכיל ואיכותי ,המשכורות גבוהות בהרבה מהממוצע הארצי.
מיקומה של פולין במרכז אירופה ,בשטח המשתרע על מעל ל 310,000-קמ"ר ,אוכלוסייה של כ 38-מיליון
תושבים וכן שכנותה עם חברות האיחוד האירופי (גרמניה ,צ'כיה ,סלובקיה וליטא) ואוקראינה ,בלרוס
ורוסיה ,מהווים יתרון משמעותי לעסקים ופותחים בפניה שוק של כ 250-מיליון צרכנים ברדיוס של כ1,000-
ק"מ.
האינדיקטורים הכלכליים של פולין מצוינים באופן כללי ,הגם שהקורונה הראתה את אותותיה על הכלכלה,
נראה שפולין תתאושש יחסית במהרה.

ההשפעה הכלכלית בצל

הקורונה5

בתחזיות של  2021צוין כי זו תקופה של התאוששות כלכלית .חוסר הוודאות לגבי מהלך המגיפה עדיין גבוה,
אך בשנה זו החל מבצע החיסונים ,ועם פתיחת הגבולות של המדינה ,נראה שהמצב משתפר .עדיין יש חשש
מגלים נוס פים של המגפה ,אך מבצע החיסונים מסייע בשמירה על המצב ,בייחוד כי פולין אפשרה לכל
השוהים בה ,מקומיים וזרים ,להירשם לחיסונים .כתוצאה ,הכלכלה נפתחה מחדש וחלק גדול מההגבלות
בוטלו למחצית השנייה של שנת  .2021התאוששות נוספת לאחר המגיפה תיתמך על ידי המדיניות הפיסקלית
והמוניטרית החזקה הנוכחית ועל ידי ההתאוששות בסחר העולמי .גם אם המגיפה תלווה אותנו לתקופה
European Economic Forcast, July 2020.
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ארוכה יותר ,ההשפעה השלילית שלה על הכלכלה עתידה ,על פניו ,להיות קלה יותר ,שכן הצרכנים והעסקים
הסתגלו למציאות החדשה.
הציפייה הייתה כי בשנת  2021הכלכלה הפולנית תצמח ביותר מ ,5%-לאחר ירידה של קרוב ל 3%-בשנת
 .2020הטריגר העיקרי להתאוששות כזו יהיה שיפור במצב המגיפה במדינה .בזכות הצעדים שננקטו על ידי
הממשלה נגד המשבר ( )Anti-crisis Shieldנשמר המבנה היסודי של המשק ,דבר המאפשר התאוששות
מהירה.
התאוששות כלכלית מהירה מבשרת טובות לשוק העבודה .לפי התחזית ,ההתאוששות הכלכלית תהיה
מספיק חזקה כדי למנוע פיטורים בעתיד כאשר כלי הסיוע הממשלתיים נגד המשבר יפוגו .כתוצאה מכך ,ככל
הנראה שיעור האבטלה שנרשם בחודשים האחרונים בעקבות המגיפה ,יקטן לרמות טרום-המגיפה.
מאזן התשלומים בפולין הפך לנקודת חוזקה עיקרית במבט מאקרו-כלכלי .חברות פולניות מגדילות בהצלחה
את נתחן בשוק הסחר העולמי והיצוא הפולני שובר שיאים חדשים – בנובמבר  2020יצאה פולין בהיקף של
 104.3מיליארד זלוטי פולני .מדובר בייצוא החודשי פולני העולה על  100מיליארד זלוטי בפעם הראשונה אי
פעם.
פולין הפכה למדינת מוטת יצוא ,דבר המהווה שינוי מבני חשוב ביותר משום שהוא מגדיל את מרחב התמרון
הן במדיניות המוניטרית והן בפיסקאלית .נכון להיום ,היתרה הכוללת של חשבון השוטף וההון (הכוללת
כמה תשלומים מהאיחוד האירופי) מסתכמת ב 5.4%-מהתוצר ,מה שמאשר כי ישנה ירידה בתלותה של פולין
במימון חיצוני .זו אחת הסיבות לכך שהזלוטי הגיב אחרת למשבר הקורונה מאשר במקרה של המשבר
הפיננסי העולמי של  2008ומאפשר ,יחסית ,תמהיל מדיניות גמיש במיוחד.
פולין ככלכלה תחרותית עם פוטנציאל צמיחה גבוה של התוצר ואינפלציה מתונה ,תתגבר בעתיד על החוב
הציבורי ,שגדל בתקופת המגיפה.
הסתכלות אופטימית לעשור הבא ,הכלכלנים מציינים כי הם רואים שני אתגרים מרכזיים:
( )1מגמות דמוגרפיות שליליות מאוד (עקב הירידה בפריון),
( )2טרנספורמציה יקרה בכל הנוגע לאופן ייצור אנרגיה (כרגע כלכלת פולין מבוססת על אנרגיה מפחם).
עם הסיוע הנוסף של האיחוד האירופי לתקופת הקורונה (המכונה )Next Generation EU – NGEU
וההגירה אל פולין ,שנראה כי תמשיך לעלות – שני האתגרים הללו ניתנים לניהול .האתגרים ,מנוהלים
כשורה ,צפויים להגביר את פעילות ההשקעה ,משמע ,שהעשור הבא עשוי להיות התקופה בה ההשקעות
תגדלנה בצורה היסטורית בפולין.

פוליטי
בסתיו  ,2015עלתה מפלגת "( Prawo i Sprawiedliwość – PISחוק וצדק") לשלטון בפולין ,וזו ניצחה שוב
בבחירות האחרונות בספטמבר  .2019המפלגה ,הנחשבת ללאומנית ודתית (קתולית) ,קידמה מאז מספר
רפורמות משמעותיות :בתחומי הבריאות ,חינוך ,אנרגיה ,כלכלה ,מיסוי ופנים .בנוסף ,קידמה יוזמות
חקיקה שחלקן שנויות במחלוקת – הן במדינה פנימה והן אל מול האיחוד האירופי ומול מדינות נוספות
(כדוגמת ישראל -ר' להלן פירוט על המשבר הדיפלומטי בין המדינות).
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כמו כן ,נעשו מספר שינויים מבניים משמעותיים בממשלה ובמשרדי הממשלה ,כגון פיצול "המשרד לפיתוח
כלכלי" לשני משרדים :משרד הפיתוח והתשתיות ומשרד היזמות והטכנולוגיה; מיזוג חברות אנרגיה
ממשלתיות ועצירת תהליכי הפרטה שצברו תאוצה בתקופת הממשלה הקודמת.
כאמור ,בסתיו  2019נערכו בחירות במדינה ,כאשר המאבק העיקרי היה בין מפלגת השלטון  PiSומפלגת PO
 "( -Platforma Obywatelskaהפלטפורמה האזרחית") .האחרונה הינה מפלגה קונסרבטיבית-ליברלית ,אשרהפסידה בבחירות האחרונות לשלטון ,ונהייתה מפלגת האופוזיציה .יחד עם זאת PO ,מחזיקה ברוב בסנאט
( - Senateהבית העליון של הפרלמנט הפולני) ,בעוד  ,PiSמחזיקה ברוב בסיים ( - Sejmהבית התחתון של
הפרלמנט הפולני).
בסוף יוני אשתקד נערכו הבחירות לנשיאות בפולין ,כאשר לסבב השני עלו שני המועמדים של מפלגת השלטון
(אנדז'יי דודה) ומפלגת האופוזיציה (רפאל טשסקובסקי – שהוא גם ראש עיריית ורשה) .הסבב השני התקיים
ב 12.7.2020-ובו ניצח בנשיא המכהן אנדז'יי דודה ,אשר זכה ב 51.21%-מכלל הקולות.
הפוליטיקאים צריכים להתמודד עם אתגרים רבים :ראשית כל ,התגברות על המיתון ,שעל אף הסיוע הכספי
הגדול ביותר שהשיקה המדינה מזה עשרות שנים ,המיתון כתוצאה מהמגפה והמשך גלי התפרצותה יכול
לפגוע בכלכלה שוב.
האתגר השני הינו שליטה על כספי המדינה ,המהווה משימה חשובה עבור הממשלה הנוכחית .היומון העלה
שאלות לגבי אופציות פעולה של הממשלה ,אם תהיה העלאת מסים ואם הנשיא יאשר זאת.
האתגר השלישי הוא שינוי דורות בקרב המצביעים .הנושאים המעניינים את דור המצביעים הצעיר כוללים
גם סביבה ירוקה והשפעות על האקלים .הכוח של מצביעים אלה יגדל ויהווה משקל נגד לובי הפחם ,אליו
דוחקים פוליטיקאים במשך שלושה עשורים של פולין החופשית .מעניין לראות האם הנושא ישנה את עמדת
הרשויות הפולניות כלפי האקלים ,והאם תהיה השפעה של הממשל האירופי הירוק.
צעירים מהווים גם את האתגר הרביעי לנשיא ,מכיוון שנושא הפרישה בקרב המבוגרים ותנאי הפנסיה יהיה
על סדר היום בכל הנוגע לאופן התשלום (נטל התשלום יהיה על הדור הצעיר העובד).

הליכי חקיקה
בשנים האחרונות חוקקה ממשלת פולין מספר חוקים בעלי השפעה על יחסי הסחר עם ישראל ומדינות
אחרות .כך למשל ,חקיקה בסקטורים ספציפיים המושפעת מלובי סקטוריאלי חזק .כדוגמת החקיקה נגד
רשתות פארם (ממנה נפגעה רשת ישראלית הפעילה במדינה) וחקיקה נגד יצרני וספקי חשמל ירוק במדינה
(גם כאן נפגעו מס' חברות ישראליות) .בהקשר האחרון ,פולין הגיעה להתנגשות עם האיחוד האירופי על רקע
היותה אחת המדינות המזהמות ביותר באירופה ,עם זיהום אוויר כבד המגיע בחורף ,באזורים מסוימים
במדינה ,לרמה המשתווה לזו שבהודו וסין .גם נושא השחיטה הכשרה עלה לדיון – בגרסה האחרונה של
החוק צוין כי שחיטה כשרה של עופות תתאפשר ללא הגבלות וכן יש כוונה לאמץ תיקון נוסף הקובע כי ניתן
לייצר פרוות עד ה 31-ביולי  2023ושחיטה כשרה של בקר לפי הכללים הנוכחיים עד ה 31-בדצמבר  .2025כרגע
התהליך בהקפאה ועל פניו עובדים על גרסה חדשה של החוק .יצוין כי בפולין נוצרו הרבה התנגדויות ,הן
מהקהילה היהודית והן מהחקלאים ,כנגד הצעת החוק וכן התקיימו הפגנות בנושא.
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כמו כן ,הועברו שינויי חקיקה משמעותיים נוספים ,שלא בהכרח קשורים ישירות לכלכלה ,אך חשוב להכיר
אותם .כך למשל ,פולין שינתה את החוקים למינוי שופטים וכיום מינוי שופטים הפך להיות מינוי פוליטי.
בהקשר זה ,האיחוד האירופי העלה חששות כבדים בנוגע למידת עצמאותה של הרשות השופטת במדינה.
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נתוני הסחר של פולין
נתוני סחר  3שנים אחורה
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2020

סכום יצוא
לעולם
דולרים
במיליארדי
254.1

סכום יבוא
מהעולם
דולרים
במיליארדי
254.6

-0.5

2019

251.8

246.6

5.2

2018

261.8

267.6

-5.8

שנה

מאזן מסחרי

במיליארדי דולרים

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2020
יצוא מפולין
סכום יצוא

במיליארדי דולרים

מאזן מסחרי

אחוז מסך
היצוא של
המדינה
28.92

17.71
9.11

במיליארדי דולרים

גרמניה

73.5

צ'כיה

15.02

5.91

בריטניה

14.56

5.73

9.19

צרפת ומונקו

14.19

5.58

5.41

הולנד

10.78

4.22

0.76

ארה"ב
סין

7.31
3.05

2.9
1.2

-0.59
-33.74

מוצרי היצוא העיקריים מפולין :מכונות וכלי רכב ( ,)28%כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות ( ,)15%ציוד
אלקטרוני רפואי אופטי  ,רהיטים ,פלסטיק ,מזון ובע"ח ,מוצרי עץ.
יבוא לפולין
יבוא לפולין

מאזן מסחרי

במיליארדי דולרים

גרמניה

55.79

אחוז מסך
היבוא של
22%
המדינה

17.71

סין

36.79

14%

-33.74

איטליה

12.75

5%

-2.02

רוסיה

11.52

5%

-3.92

הולנד

10.02

4%

0.76

ארה"ב

7.9

3%

-0.59

במיליארדי דולרים

מוצרי היבוא העיקריים לפולין :תוצרת חלקלאית טרייה ( ,)36%מכונות ומיכון חשמלי ומכני ( ,)25%מוצרי
תחבורה ,דלקים ,כימיקלים ,מינרלים ,שמנים.

CIA Fact Book, UN Comtrade Database
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תעשיות בולטות/סקטורים מרכזיים בכלכלה
הסקטורים העיקריים במדינה הם ייצור תעשייתי ,תעשיית הרכב ,מזון ומשקאות ,אנרגיה ולאחרונה שוק
הפיננסים בפולין התפתח עד שפולין הפכה להאב פיננסי משמעותי באזור .כמו כן ראוי לציין את סקטור
הסייבר המראה פוטנציאל רב.

אנרגיה
פולין היא אחת מיצרניות הפחם הגדולות בעולם (והשנייה באירופה ,אחרי גרמניה) .רוב הפחם המיוצר
בפולין נצרך בפולין ( 75%מייצור החשמל בפולין נשען על פחם ופולין היא צרכנית הפחם השנייה בגודלה
באירופה) .תחנת הכוח הפחמית הגדולה באירופה נמצאת בשטחי פולין והיא אחראית לאספקת  20%מצרכי
האנרגיה של פולין ,מדינה גדולה עם כ 40-מיליון תושבים .גם אנרגיה נקיה ומתחדשת (סולרית ,רוח ועוד)
הולכת ותופסת תאוצה בשוק הפולני ,על אף האטה מסוימת שהתרחשה בשנתיים האחרונות על רקע חקיקה
שפגעה ביצרני אנרגיה מתחדשת במדינה.
חברות החשמל ,האנרגיה והדלקים בפולין הן מהחברות החזקות והגדולות ביותר במדינה וחלקן אף נמצאות
ברשימת הטופ  5של החברות הגדולות במזרח ומרכז אירופה בכלל .הסקטור ככלל ,מושפע באופן ישיר
מהממשלה ,כיוון שרבות מחברות האנרגיה והחשמל בפולין הן בבעלות ממשלתית.

חקלאות
אחת התעשיות הגדולות בפולין .תעשיה זו אחראית לכ 4%-מהתמ"ג של פולין ומעסיקה  12.7%מכלל
המועסקים בה 60% .משטח פולין מנוצל לצרכי חקלאות .רוב התעשייה החקלאית נמצא בידיים פרטיות-
 90%מהחוות והשטחים החקלאיים הינם בבעלות פרטית ורוב החקלאים בעלי שטחים קטנים ובינוניים.
הגידולים המרכזיים :דגנים למיניהם ובעיקר חיטה ,תפו"א ,תפוחי עץ ,מוצרי חלב ,בשר ועופות/לולים.

תעשיית הרכב
ייצור כלי רכב בפולין מהווה  11%מכלל הייצור התעשייתי במדינה ותורם  4%לתמ"ג .פולין היא יצרנית
הרכבים המובילה באזור מזרח ומרכז אירופה -מייצרת קרוב ל 700,000רכבים בשנה .תעשיית הרכב בפולין
צמחה באופן ניכר מאז התפרקות בריה"מ לשעבר ,אך הצמיחה המשמעותית ביותר הגיעה לאחר הצטרפותה
של פולין לאיחוד האירופי ב .2004-למעשה 16% ,מכלל היצוא של פולין כיום כולל כלי רכב מכל הסוגים
(קלים ,כבדים ,מסחריים ,אוטובוסים וכו').

ייצור תעשייתי
פולין היא מדינה מוטת ייצור ובשל כך מכונה לעיתים באופן לא רשמי "סין של אירופה" .הייצור כולל
מינרלים ומכרות ,אנרגיה ותשתיות ,מזון ומשקאות (פולין היא אחת מספקיות המזון המרכזיות לאירופה),
תעשיית חלל ומטוסים ,תעשיית מספנות וייצור ציוד ימי ,מוצרי אלקטרוניקה ומיכון ,ריהוט ,עץ ,חומרי
בניין ,פארמה ועוד.

פיננסי
פולין הולכת והופכת להאב טכנולוגי ,כאשר חברות טכנולוגיה בינ"ל רבות ממקמות בה פעילות ,ביניהן
חברות רבות בתחום הפיננסים (חברות תשלומים ,בנקים ,חברות ביטוח ועוד) .שוק הבנקאות מורכב מקרוב
ל 40-בנקים מסחריים ,שני שלישים מהם בבעלות זרה (חברות ממדינות מערב אירופה בעיקר) .במדינה 15
חברות ביטוח גדולות ,רובן בבעלות חברות זרות .שוק הפיננסים במדינה מתקדם ודיגיטלי מאד ,הצרכנים
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הפולניים הם חובבי חדשנות וטכנולוגיה ופולין מעוררת עניין רב בקרב חברות פינטק ומוסדות פיננסיים
ברחבי העולם.

סייבר
לקראת החלת דירקטיבת האיחוד האירופי להגנת סייבר על תשתיות קריטיות ( ,)NISבמאי האחרון ,החלו
חברות פולניות רבות ,בהן חברות אנרגיה ,בנקים ,רכבות ומטוסים וכן גופי ממשל ,לתור אחר פתרונות הגנת
סייבר .בשנים האחרונות יש עניין רב בטכנולוגיות הישראליות בתחום וישראל נתפסת בפולין כמעצמת
סייבר .למעשה ,רוב סיפורי ההצלחה שהנספחות מסייעת ליצור בין חברות פולניות וישראליות הם בתחום
הסייבר.

סחר אלקטרוני
מבנה השוק הקמעונאי בפולין השתנה באופן משמעותי .בעקבות העדפות משתנות של הצרכנים ,הוא הפך
מרוכז במידה ניכרת ושוק הסחר האלקטרוני שגשג .אין ספק שמגפת ה COVID-19-השפיעה על העמקת
התהליכים; ההגבלות והריחוק החברתי כחלק מהמגבלות בתקופת המגיפה חוללו מהפכה (לפחות בטווח
הקצר) בהרגלי הקניות בפולין .השינוי הפתאומי הזה בהעדפות הצרכנים יצר גידול חד ברכישות בחנויות
מבוססות סחר אלקטרוני ואילו המסורתיות ,החליטו לפתח מכירות מקוונות משלהן כדי לא לפספס את
הגל .הדבר מראה כי מה שמכונה כל-ערוץ( Omni-channel/שיטת שיווק ומכירה בכל הערוצים הזמינים)
הופך לתכונה משמעותית יותר ויותר של המסחר .ניתן ללמוד על העלייה חסרת התקדים בחשיבותו של ערוץ
הסחר האלקטרוני מהנתונים בפולין :מכירות הקמעונאות המקוונות גדלו בכ 80%-בחודשים מרץ ואפריל
 2020בהשוואה לפברואר ( 2020גידול משמעותי במכירות ברוב ענפי המסחר) .כמו כן ,חלקו של הסחר
האלקטרוני מסך המכירות הקמעונאיות היה כ 12%-באפריל .2020
על אף ירידה ברכישות מקוונות עם פתיחת הכלכלה ,תקופת הסגר והמגבלות החמורות הדגישה את הנוחות
והביטחון של רכישות מקוונות .עסקים התוודעו לחשיבותו של ערוץ מכירות זה ועל הצורך בפיתוחו (למשל,
הגדלת זמינות מועדי המשלוח בעת העלייה בביקוש והשקת שירותים חדשים ,למשל ערוץ דיגיטל -ערוץ
המשלב בין חוויה פיזית לדיגיטלית ,לקניות פיזיות ודיגיטליות כאחד) .יש להניח כי בשנים הקרובות שוק
הסחר האלקטרוני יתפתח הרבה יותר מהר מזה הקמעונאי המסורתי.
האתגרים שהציפו המגבלות הבריאות עודדו עסקים להטמיע טכנולוגיות קיימות שסייעו בשמירה על ביטחון
בריאותי כמו גם בהתייעלות והפחתת עלויות – למשל :קופות עצמאיות שזמינות במרבית חנויות המזון;
שקילה עצמאית ובירור מחירים.
בניתוח של הבנק הלאומי הפולני צוין כי על רקע תחרות חזקה ,ירידות ברווחי המכירות והתקנות החוקיות
העדכניות ,האסטרטגיה הנוכחית והעתיד של קמעונאים תתבסס ,ככל הנראה ,על שמירה על מחירים נמוכים
מצד אחד ומתן גישה למוצרים באיכות גבוהה במקומות נוחים ,מצד שני .השקעה בחדשנות טכנולוגית,
הסת גלות מהירה ומענה גמיש יותר לשוק המשתנה ולהעדפות הצרכנים יהיו גורמים מרכזיים בשיפור
התחרות.
לקריאה מורחבת על הפעילויות בשנת  2021והסקטורים  -אנא קראו פוסט מפורט של הנספחת הכלכלית
כאן.
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הסכמים בילטרליים משמעותיים של פולין עם יתר מדינות העולם
גוש סחר :האיחוד האירופי
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDכן (נובמבר )1996

-

 :WTOכן (יולי )1995

מדינות שאיתן פולין חתומה על הסכם סחר
מכוח חברותה באיחוד האירופי ,הסכמי הסחר עליהם חתום האיחוד חלים עליה .ההסכמים הנם עם
המדינות הבאות :אלבניה ,אלג'יריה ,אנדורה ,ארמניה ,בוסניה והרצגובינה ,צ'ילה ,מצרים ,מדינות SADC
(בוצואנה ,לסוטו ,מוזמביק ,נמיביה ,דרא"פ ,סוואזילנד) ,איי פארו ,גיאורגיה ,איסלנד ,ישראל ,יפן ,ירדן,
קוסובו ,לבנון ,ליכטנשטיין ,מקסיקו ,מולדובה ,מונטנגרו ,מרוקו ,צפון מקדוניה ,נורבגיה ,סוריה ,הרשות
הפלסטינית ,סאן מרינו ,סרביה ,דרום קוריאה ,שוויץ ,תוניס ,תורכיה ,פרו ,אקוודור ,קולומביה ,הונדורס,
ניקרגוואה ,פנמה ,קוסטה ריקה ,אל סלבדור ,גואטמלה ,קנדה.

יוזמות מרכזיות של ממשלת פולין
הממשלה הפולנית השקיעה רבות בשנים האחרונות בפיתוח תשתית לחדשנות .עם מינויה של הממשלה
הנוכחית ב ,2015-פרסם משרד הפיתוח הכלכלי לשעבר תכנית חומש לפיתוח כלכלי של פולין .לאחר שנה,
פוצל המשרד הנ"ל למשרד הפיתוח והתשתיות (החולש על ניהול מענקי איחוד אירופי) ומשרד היזמות
והטכנולוגיה (המקבילה למשרד הכלכלה הישראלי) .תחת משרד זה הוקמו שתי סוכנויות חשובות PFR -
( ,)Polish Development Fundשהיא "קרן הקרנות" הפולנית ומתמרצת כניסת קרנות הון סיכון זרות
לפולין באמצעות מענקים ממשלתיים (הנשענים על מענקי האיחוד האירופי) .במובן זה ,היא פועלת בדומה
לרשות החדשנות הישראלית בשנות ה( 90-תכנית יוזמה) .הסוכנות השנייה היא  - PAIHהסוכנות לקידום
השקעות  -אשר תומכת ומסייעת למשקיעים זרים והקימה משרדי סחר בעשרות מדינות ,בהן ישראל .בנוסף
לסוכנויות אלה ,פעילה גם הסוכנות  ,PARPשהנה מקבילה למכון היצוא ומקדמת חברות פולניות ברחבי
העולם ,וכן הוגדרו מחדש תפקידיו של  – NCBIRגוף התומך במו"פ ופיתוח חדשנות וכפוף למשרד ההשכלה
הגבוהה .גוף זה מציע מספר תכניות אטרקטיביות המאפשרות לסטארטאפים וקרנות הון סיכון זרות לקבל
מענקי ממשלה נדיבים .כך למשל ,קרן ההון סיכון הישראלית פיטנגו הקימה קרן מקומית פולנית במימון
משותף עם .NCBIR
מעבר לאמור ,חברות ממשלתיות מקימות אקסלרטורים ומשקיעות רבות בפיתוח חדשנות .במסגרת מאמצי
משרד היזמות והטכנולוגיה לפתח אקוסיסטם מתקדם לחדשנות בפולין ,הוא תמך בהקמת אקסלרטור
משותף לישראל ופולין ,פרויקט המשותף לבנק הממשלתי הפולני  BGKו Startup nation central-בישראל.
חברות פרטיות ,כגון בנקים ,ואף גופי ביטוח ממשלתיים ,מקימים האב חדשנות  in-houseכדי לקדם את
נושא החדשנות ואימוץ טכנולוגיות חדשות.
עם חידוש המענקים האירופאיים ,ב 5-השנים הקרובות ,צפויה ממשלת פולין להשקיע בפיתוח חדשנות.
חברות וקרנות ישראליות המקימות אופרציה בפולין יכולות ליהנות ממענקים אלה במציאת שותף פולני.
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סקירת יחסי הסחר ישראל  -פולין
החל משנת  2011מתקיימת מסגרת של מפגשי התייעצות בין ממשלתיים  - G2G -בין ישראל ופולין .בשנת
 2011התקיים המפגש הראשון בירושלים ,במסגרתו נחתמה סדרת הסכמים והבנות ,כולל הצהרה מדינית
משותפת בחתימת שני ראשי הממשלה .רה"מ פולין לשעבר טוסק ו 7-משריו הגיעו לירושלים .מפגש נוסף
התקיים בוורשה ביוני  ,2013ולצדו של רה"מ נתניהו התייצבו  5שרי ממשלה .המפגש הבא התקיים בנובמבר
 2016בירושלים ,בהשתתפות רה"מ פולין לשעבר ביאטה שידלו ו 8-שרים וסגני שרים מפולין .המפגש הרביעי
במספר אמור היה להתקיים ב 2018-אך נדחה לאור המשבר הדיפלומטי שהתלקח בין המדינות בתחילת
 .2018בעתיד ייתכן כי פגישות אלה תתחדשנה לאור החזרה לשגרה ביחס למשבר הקורונה ועם כינון ממשלה
חדשה בישראל.
מו"פ  -באוקטובר  2014נחתם הסכם מו"פ תעשייתי בין המדינות ובאפריל  2016במסגרת ביקור של נציג
 ,ISERDהוכרז על הקול קורא הראשון במסגרת ההסכם והרביעי מאז קיום השת"פ במסגרת .EUREKA

משבר דיפלומטי מול ישראל
בינואר  2018פרץ משבר דיפלומטי בין ישראל ופולין ,על רקע הצעת חוק "המכון לזיכרון לאומי" (,)IPN
המכונה בישראל "חוק השואה" ,שקידמה ממשלת פולין .עפ"י הצעת חוק זו ,כל מי שייחס אחריות לעם או
לממשלה הפולנית ,במישרין או בעקיפין ,על פשעי השואה ,יהיה חשוף לאישום פלילי ועונש של עד  3שנות
מאסר .במסגרת המשבר הדיפלומטי ,היה חשש ששגרירת ישראל בפולין תוחזר ובהוראת משרד החוץ
הישראלי הוקפאו הפעילויות ושיתופי הפעולה הבין-ממשלתיים .המשבר הגיע לסיומו רק ביולי  ,2018לאחר
שצוות עבודה משותף לשתי המדינות סיים עבודתו ,החוק רוכך במקצת ופורסמה הצהרה משותפת של ראשי
שני המדינות.
לאחרונה ,ולאור מגבלות הקורונה ,התקיימה שיחה אונליין בין שרי החוץ הפולני והישראלי :השר יאסק
צ'פוטוביץ עם שר החוץ היוצא גבי אשכנזי .השיחה התקיימה ברוח טובה ודובר על שיתוף פעולה וביקור
לאחר פתיחת הגבולות בתום משבר הקורונה .ראש הדיפלומטיה הפולנית הדגיש כי פולין מעוניינת לפתח
שיתופי פעולה עם ישראל ,בעיקר בתחום המדע ,הטכנולוגיה ,הביטחון וחילופי הנוער.

נתוני סחר
היקף הסחר בין ישראל לפולין בשנת  2020עמד על כ 1,088 -מיליון דולר .נתון זה מלמד על ירידה של 15%
בהיקף הסחר בסחורות למול שנת  .2019סך היצוא הישראלי לפולין ב 2020-עמד על  197.7מיליון דולר ,נתון
המצביע על ירידה של כ 61%-מסך היצוא ב ,2019-שעיקרה מושפעת מירידה ביצוא כימיקלים ותרופות.
לפי נתוני סחר של שנת  2020כ 28%-מהיצוא הישראלי לפולין הינו של מכונות ומיכון חשמלי;  15%כימיקלים
ומוצרי תעשיות כימיות;  15%גומי ופלסטיק;  11%מכשור אופטי ,רפואי ואחר;  10%תוצרת חקלאית טרייה
מוצרי מזון ועוד קבוצות אחרות של מוצרים באחוזים קטנים ,כגון :מתכות בסיס ,מוצרי תחבורה ומינרלים
ודלקים ועוד.
סך היבוא מפולין לישראל ב 2020-הסתכם ב –  890.1מיליון דולר ,נתון המהווה עליה של כ 15% -מסך היבוא
ב.2019-
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לפי נתוני סחר של שנת  2020כ 36%-מהיבוא מפולין לישראל הינו של תוצרת חקלאית טרייה ומוצרי מזון;
 25%מכונות ומיכון חשמלי ומכני;  12%מוצרי תחבורה;  8%כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות ועוד קבוצות
אחרות באחוזים קטנים ,כגון :גומי ופלסטיק ,מכשור אופטי ,רפואי ואחר ועוד.

טבלת נתוני סחר בסחורות

שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

2016
2017
2018
2019
2020

$229.0
$246.8
$266.8
$509.9
$197.7

אחוז היצוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי
0.38%
0.40%
0.43%
0.87%
0.40%

סכום היבוא
במיליוני
דולרים
$491.4
$586.3
$728.7
$774.5
$890.1

אחוז היבוא
מתוך סך
היבוא
הישראלי
0.75%
0.85%
0.95%
1.01%
1.27%

מאזן הסחר
במיליוני
דולרים

היקף סחר
במיליוני
דולרים

-$262
-$339
-$462
-$265
-$692

$720
$833
$995
$1,284
$1,088

יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מיליוני דולרים
$1,500
$1,000
$500
$0
2020

2019

2018

2017

2016
-$500
-$1,000

סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים
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סקטורים עיקריים

7

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
10%

תמהיל יצוא הסחורות 2020

מינרלים ודלקים
2%

מוצרי תחבורה
2%

מתכות בסיס
3%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
15%
מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
28%

אחר
14%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
11%
גומי ופלסטיק
15%

תמהיל יבוא הסחורות 2020

מוצרי תחבורה
12%

מתכות בסיס
3%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
8%
מכשור אופטי,
רפואי ואחר
1%
גומי ופלסטיק
2%

תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
36%
אחר
13%
מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
25%

 7הלמ"ס
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טבלת נתוני סחר בשירותים
סקר למ"ס בנושא שירותים שפורסם באוקטובר  2020מלמד כי סך יצוא השירותים הישראלי לפולין בשנת
 2019עמד על  29.74מיליון דולר ,נתון המצביע על עלייה של כ 9% -ביחס לתקופה ל – .2018
סך יבוא השירותים הישראלי מפולין באותה השנה עמד על כ 13.95-מיליון דולר .נתון המצביע על עלייה של
כ 6%-מסך יבוא השירותים ב.2018-
שנה
יצוא
יבוא

2019
29.74
13.95

2017
24.11
12.79

2018
27.28
13.11

2016
22.23
11.01

סחר בשירותים עסקיים ,מיליוני דולרים
35
29.74

30

27.28
24.11

22.23

25
20

13.95

13.11

12.79

11.01

15
10
5
-

2019

2017

2018
יבוא

יצוא

2016
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ופולין

הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל לפולין
הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי
אמנה להגנה על השקעות
אמנת מניעת כפל מס
הסכם לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי
הסכם לשת"פ כלכלי ומדעי טכנולוגי בתחום
החקלאות ותעשיית המזון

שנת חתימה על
ההסכם
1994

האם ההסכם
בתוקף?
לא

81995

כן
כן
כן
כן

1991

כן

1997
1991
2014

השקעות של חברות זרות מפולין במשק הישראלי
ישנן השקעות רבות מאוד של חברות ישראליות בשוק הפולני ומעט מאוד השקעות פולניות בשוק הישראלי.
אין הדבר מפתיע לאור העובדה שתחום ההשקעות בה נמצא עדיין בתחילת דרכו (קרנות הון סיכון קטנות
יחסית ,מחסור בהון זמין להשקעות בהיקף גדול).

תובנות הנספחת
פולין היא מדינה החווה צמיחה כלכלית רציפה ומשמעותית בשנים האחרונות .מדובר בשוק המתפתח בקצב
מהיר ,שהפוטנציאל בו עבור חברות ישראליות גדול בסקטורים מסוימים .התחזיות לגבי משבר הקורונה
מושפעות מהחוזק הכלכלי של פולין בשנים האחרונות ולכן כלכלנים צופים כי התאוששותה של פולין תהיה
מהירה יחסית ,לאור העמידות הכלכלית של המדינה וכן השימוש במטבע המקומי.
הסקטורים המראים את הפוטנציאל הרב ביותר הם :סייבר ופינטק (עם דגש על סייבר ואוטומציה
לפיננסים) ,סחר אלקטרוני ,בריאות דיגיטלית ,ערים חכמות ,תחבורה חכמה וייצור מתקדם /תשתיות.
התלות של השוק הפולני בממשלה ובסקטור הממשלתי היא גבוהה .משכך ,חברות ממשלתיות רבות ,שהן
לרוב הגדולות והחזקות במשק ,חוות חוסר יציבות מאחר וההנהלות שלהן מתחלפות לעיתים תכופות ,הן
חוות שינויים מבניים (כדוגמת מיזוגים) ומשך זמן עשיית העסקים עמן ארוך מהרגיל .יש לזכור שהן גם
כפופות לחובת מכרזים.
לעומת זאת ,בסקטור הפרטי מידת שיתוף הפעולה וההיענות גבוהה מאד וישנו ביקוש לטכנולוגיות ישראליות
בסקטורים המבטיחים .כאן המקום לציין שישראל ידועה בפולין בשל חדשנותה הטכנולוגית ולכן עיקר
העניין העסקי של פולין בישראל מתמקד בטכנולוגיה וחדשנות .אם כי ,יצוין שבנסיבות הנוכחיות ,עקב אי
ודאות רבה לגבי העתיד וכן לאור המצב הכלכלי של חברות פרטיות בעקבות המשבר ,אנו נתקלים בהיסוס
רב לגבי התחייבויות חדשות ,משום שחברות נוטות לעמוד בהתחייבויות קיימות בעיקר ולכן זמן עשיית
עסקים ארוך מהרגיל.
לאור היותו של השוק הפולני מוטה ייצור ומחיר ,סיכוייהן של חברות ישראליות בתחום מוצרי הצריכה ומזון
ומשקאות להצליח בשוק הפולני אינם גבוהים והם מותנים בעיקר בנכונותן להתאים את המחיר לשוק
8ההסכם נחתם ב 1995-אך חל על יחסי ישראל ופולין החל משנת הצטרפותה לא"א.2004-
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המקומי .חברות ישראליות שהצליחו בתחום זה הן אלה שהעתיקו את הייצור לפולין או פתחו קו ייצור נוסף
במדינה .הנושא נכון גם כאשר מדובר על טכנולוגיות וחדשנות ,כך שעקב הרגישות הגבוהה יחסית למחירים,
במחירים גבוהים ,במיוחד בנסיבות הנוכחיות ,הבחירה תהיה לוותר על חדשנות ולרכוש טכנולוגיה דומה,
במחיר נמוך יותר.
בסקטור הממשלתי ,ישנו לעיתים קושי לקדם יוזמות עסקיות בשל חילופים תכופים וכן הקפדה של אישי
ממשל פולניים להרחיק עצמם מקשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברות פרטיות (בשל חובת מכרזים והקפדה על
ההליך) .כמו כן ,למשבר הדיפלומטי הייתה השפעה על קידום יוזמות אלו ,אך עם בחירת ממשלות חדשות
וקיום מספר שיחות שרים בין הצדדים ,נראה כי שיתופי פעולה ממשלתיים על הפרק שוב.
ל 16-המחוזות בפולין ,וכן לראשי הערים ,יש מידת עצמאות רבה ולכן בסקטורים הרלוונטיים (ערים חכמות,
תחבורה חכמה ,פתרונות סייבר ובריאות דיגיטלית) מוצע לחברות הישראליות לנסות ולהיכנס לשוק הפולני
גם ברמה המוניציפלית /מחוזית .ההיענות לטכנולוגיה ישראלית תלויה בגישה ובתקציבים של כל מחוז ועיר.
ככלל ,השוק הפולני הנו היררכי ,פורמלי ,שונא סיכון ודורש השקעה רבה מצד חברות ישראליות המעוניינות
להיכנס אליו .בנוסף ,כניסה לשוק מחייבת עבודה עם שותף מקומי חזק ,מקושר ורלוונטי לשוק הספציפי על
מנת להתגבר על קשיי שפה ,חסמים בירוקרטיים וכן על מנת ליצור אמון בקרב הלקוחות הפוטנציאליים
הפולניים.
התרבות העסקית מאד שונה מישראל ,היא רשמית מאוד ותהליכי קבלת ההחלטות בה איטיים .לפיכך,
ככלל ,יש להתאזר בסבלנות ,ולהתכונן למאמץ והשקעה רבים בכניסה לשוק זה .למרות האמור ,חברה
שתצליח להיכנס לשוק תהנה משוק גדול ,מתקדם ובעל פוטנציאל צמיחה רב.

