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POLONYA EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI
Polonya önemli ölçüdeki yüzölçümü, nüfus ve ekonomik potansiyeli ile orta büyüklükte
bir Avrupa ülkesidir. GSYİH’da son yıllardaki artış nedeniyle dünya ekonomisindeki
önemi ve payı yükselmektedir. Özelleştirme uygulamaları neticesinde, ülke Merkezi ve
Doğu Avrupa Ülkeleri içerisinde en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına konu
olan ülke durumundadır.
Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin pazara olan
ilgisinin kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha
az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü Polonya, son yıllarda pozitif büyüme gösteren
yegane AB üyesi ülke olmuştur. Ekonomik büyümedeki yavaşlama, sabit yatırım
miktarındaki azalma ve zayıf dış talebe bağlanmaktadır. 2016 yılında %2,8 GSYİH artış
hızı kaydedildi, 2017 yılı için %4,9 büyüme gerçekleşmiştir. 2018 yılında sabit fiyatlara
göre %5,1 oranında artan GSYH’nin, 2019 yılında %4 oranında artarak 565 milyar $
olması beklenmektedir. GSYİH artışının arkasında özellikle başarılı ihracat performansı
yatmaktadır. Zaman içinde iç talebin güçlenmesi, özel tüketim ve sabit yatırımların
artması da hızlı büyümenin temel dinamikleri olmuştur.
Polonya’nın ekonomisi, dış pazarlarındaki gelişmelere ve dış kaynaklı kredilere ulaşma
imkanlarına, iç piyasaya sanayi üretimindeki gelişmelere, tüketici güveninde ve
perakende satışlara bağlı olacaktır. Polonya’nın sanayi üretimi, işsizlik veya perakende
satışlar gibi göstergeleri aynı zamanda Avrupa pazarında yaşanacak gelişmeler, para
birimi Zloti’de aşırı dalgalanmalar ve Polonya Merkez Bankası’nın referans faiz oranını
yükseltmesi önümüzdeki dönemin de Polonya ekonomisinde belirleyici olması
beklenmektedir.

POLONYA’NIN SANAYİ YAPISI
Polonya taşkömürü, linyit ve bakır başta olmak üzere önemli maden kaynaklarına sahip
bir ülkedir. Polonya’da madencilik ve taş ocakları sanayi üretiminin %4,9’unu
oluşturmaktadır. Taşkömürü toplam sanayi satışlarının %2,8’ini ve sanayi istihdamının
ise %4,7’sini oluşturmaktadır. Taşkömürü ve linyit rezervleri bakımından dünya
sıralamasında 5. konumda bulunan ülkenin 43 milyar ton taş kömürü rezervinin olduğu
tahmin edilmektedir. Polonya kömür endüstrisi aşırı kapasiteye sahip olup, devlet
yardımlarıyla önemli ölçüde sübvanse edilmiştir. Üretilen kömürün 1/3’ü enerji
amacıyla kullanılmaktadır. Madencilik verimliliğini artırmak için yeniden yapılanma
gereklidir. Ayrıca, dünyadaki üçüncü büyük bakır madeni Polonya’dadır. Öte yandan,
sülfür, çinko, kurşun, gümüş, magnezyum, kaolin, kil, potas ve tuz rezervleri
mevcuttur.
Polonya’nın bakır ve gümüş madenleri işleme kompleksi KGHM, Polska Miedz adlı özel
firma tarafından işletilmekte olup, dünyanın en büyük dokuzuncu büyük bakır ve
üçüncü en büyük gümüş üreticisi konumundadır. Yıllık 533.000 ton bakır, 1.215 ton
gümüş üretilmektedir. Üretimin tamamına yakını Asya ülkelerine ihraç edilmektedir.
Madencilik sektörü ithalatında ham petrol, petrol mamulleri, doğal gaz, demir,
alüminyum cevheri, azot, gübre, fosfor ve potasyum önem taşımaktadır. İhracatta ise,
taşkömürü ve türevleri, bakır, petrol ürünleri, demir ve alaşımları, azot ve gübre,
gümüş, alüminyum, tuz ve sodyum bileşikleri öne çıkmaktadır.
Maden ve petrol yataklarının işlenmesi, Çevre Koruma, Doğal Kaynaklar ve Ormancılık
Bakanlığı tarafından yürütülen 1994 tarihli Jeolojik ve Madencilik Yasasına göre
düzenlenmektedir. Maden çıkarma hakkı altı yıllık süreler için verilir. Üretim süresi ise
uzatmaya tabi olmak üzere otuz yıldır.

TÜRKİYE-POLONYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Polonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 1974 tarihli Ticaret Anlaşması
ve 4 Ekim 1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenen TürkiyePolonya ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği esasına dayanarak
yürütülmektedir.

Türkiye-Polonya Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar)
YIL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

İHRACAT
2,40
2,32
2,65
3,07
3,34
2,77
3,47

İTHALAT
3,08
2,97
3,24
3,44
3,10
2,00
3,00

TÜRKİYE’NİN POLONYA’YA İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR)
ÜRÜNLER

2019

2020

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer
reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksamparça-aksesuarı
Demir veya çelikten eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Plastikler ve mamulleri
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Diğerleri

800

839

DEĞİŞİM
(%)
5

333

480

44

143
160

137
234

-4
46

107
111
97
105
92
82
-

138
136
108
147
137
130
977

29
23
11
40
49
59
-

TÜRKİYE’NİN POLONYA’DAN İTHALATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR)
ÜRÜNLER

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer
reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler
ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksamparça-aksesuarı
Kauçuk ve kauçuktan eşya

2019 2020 Değişim (%)
493,7

826

67,3 %

384,3

623

62,1 %

184,5

235

27,4 %

84,76

116

36,9 %

YILLARA GÖRE GAZİANTEP’TEN POLONYA’YA YAPILAN İHRACAT (BİN DOLAR)
Gaziantep’in Polonya’ya yapmış olduğu ihracat yıllara göre ele alındığında 2014
yılından bugüne kadar ihracat değerinin her geçen yıl azaldığı görülmektedir.
Gaziantep’ten Polonya’ya 2008 yılında 88 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, bu
rakam 2018 yılında 69 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. 2019 yılında Polonya, 73
milyon 132 bin dolar ile Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 20. Ülke konumunda yer
almaktadır.
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Son iki yılın Ocak-Nisan dönemine bakıldığında; bir önceki yıla göre %32,4 oranında
artış gerçekleşmiştir.
2020-2021 OCAK-NİSAN DÖNEMLERİ
GAZİANTEP - POLONYA İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI (Bin Dolar)
2020 OCAK-NİSAN
2021 OCAK-KASIM
(BİN DOLAR)
(BİN DOLAR)
20.945
27.732

GAZİANTEP’TEN POLONYA’YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER

DEĞİŞİM
(%)
32,4%

Gaziantep’ten Polonya’ya ihraç edilen ürünlere baktığımızda, tekstil ürünlerinin
ağırlıkta olduğu görülmektedir. Kumaşlarda dokunmamış kumaşlar, ipliklerde ise sunisentetik ve pamuk iplikleri öne çıkmaktadır.
ÜRÜN ADI
SENTETİK VEYA SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER
ÖRME MENSUCAT

2020
19.035.074
16.506.949

CERRAHİ OPERASYONLARDA GİYİLEN TEK KULLANIMLIK
UZUN ELBİSELER(SİVİL KULLANIM İÇİN)

3.682.826

DOKUNMAMIŞ MENSUCAT
PLASTİK VE PLASTİK MAMÜLLERİ
İPLİK
ÇİKOLATA VE ÇİKOLATA MAMÜLLERİ
BEKO LODER
TRAKTÖRLER
TAHİN VE TAHİN HELVASI
DİĞER
TOPLAM

3.196.708
4.678.631
7.978.871
1.476.956
864.428
1.128.865
636.878
10.473.090
69.659.276

