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Bu raporda Türkiye’de yerleşik iş makineleri sektöründeki firmalar için ihracat potansiyeli açısın-
dan yüksek potansiyele sahip olan Polonya’nın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda raporda 
öncelikle Polonya’nın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklanacak, daha 
sonra Polonya’daki iş makineleri sektörü ele alınacaktır.

Polonya ekonomisini etkileyen en önemli gelişme, 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen AB tam üyeliğidir. Polonya’nın 
AB’ye katılım öncesi ekonomi politikası, hızlı ekonomik büyüme, işgücü piyasasını canlandırma ve istihdamı artırma 
ve ülkenin kalkınması için AB fonlarının etkin kullanımı üzerinde odaklanmıştır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi açısından, 
girişimciliğin geliştirilmesi, inovasyon, altyapının iyileştirilmesi, kırsal kalkınma, merkezi otoritenin yerel yapılara 
devredilmesi, devlet mülkiyetindeki işletmelerin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması yöntemleri üzerinde 
durulmuştur. AB üyeliği ile birlikte Polonya, AB üyesi ülkelerin ekonomi politikalarının koordine edilmesi çalışmalarına 
dâhil olmuştur. Bu çerçevede, Polonya AB’nin Genel Ekonomi Politikası ilkelerini gözetmek durumunda olduğu 
gibi, Ecofin (Ekonomik ve Mali İşler) Konseyi’nin detaylı tavsiyelerini uygulamak durumundadır. AB’nin Anayasası 
niteliğindeki Lizbon Antlaşmasının 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Polonya’nın dış politika 
alanındaki yetkileri giderek artan ölçüde AB’ye devredilmektedir. Bu itibarla, Polonya AB üyeliği sonrasında Ekonomik 
Bütünleşme Programı hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Söz konusu program, Polonya’nın ekonomik verilerinde 

1. Polonya’nın Ekonomik Görünümü 

Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, FransaBaşlıca ihracat ortakları

Başlıca ithalat ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

Tablo 1: Polonya Ekonomik Görünüm (Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı)

Zloti

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, binek otomobilleri, mobilya,
monitörler ve projektörler

Para birimi

Başlıca ihracat kalemleri

GSYİH (milyar Dolar) 586

5,4

38,3

0

31.070

1,7

6,1

322

302

Binek otomobilleri, ham petrol, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, ilaç

Almanya, Çin, Rusya, Hollanda
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AB’nin eski üyelerine göre olan farklılıkların, bir başka ifade ile düşük sermaye birikimi, düşük verimlilikle çalışan tarım 
sektörünün istihdamdaki payının yüksekliği ve sanayi sektöründeki teknolojik altyapının yenilenmesi ihtiyacından 
kaynaklanan olumsuzlukların bertaraf edilmesine yöneliktir.

Polonya, AB’ye üyeliğini izleyen dönem içerisinde ekonominin modernizasyonu, yaşam standartlarının yükseltilmesi 
ve işsizliğin azaltılması bakımından önemli gelişmeler kaydetmiş, makroekonomik istikrar ile birlikte yüksek büyüme 
hızları yakalamıştır. Polonya’nın AB tek pazarına entegrasyonu, malların ve sermayenin serbest dolaşımı ve yatırım 
ortamını iyileştiren diğer reformlar Polonya’ya yüksek miktarlarda AB ve üçüncü ülkeler kaynaklı sermayeyi getirmiştir. 
Tam üyelik sonrasında Polonya’nın AB ülkeleriyle dış ticareti yaklaşık %70 oranında artmış, benzeri bir eğilim üçüncü 
ülkeler ile ticarette de görülmüştür. Bu gelişmeler, Polonya’nın iç dinamikleriyle birlikte, tam üyeliği izleyen beş yılda 
ortalama %5 oranında ekonomik büyüme sağlamıştır. Polonya’nın iç ve dış pazarlarındaki büyüme, yabancı sermaye 
ile birlikte önemli kapasite artışlarına imkân tanımıştır. Benzer şekilde, AB’nin Ortak Tarım Politikası’nın sağladığı 
destekler, Polonyalı çiftçilerin gelirlerinin 2000 yılından itibaren % 90 oranında artmasını sağlamıştır. Tam üyelik 
öncesinde 27 üyeli AB’nin kişi başı ortalama GSYİH’nin % 49’una sahip olan Polonya, bu oranı % 56’ya çıkarmıştır. AB, 
Polonya’nın bölgesel gelişimini AB’nin eski üyeleri seviyesine getirmek amacıyla AB yapısal fonlarından 2007-2013 
bütçe Polonya’ya tahsis edilen kaynak 67 milyar Euro’dur. Ayrıca, 2007-2009 yıllarında öngörülen büyüme hedefinin 
üzerinde bir büyüme yakalandığından, 2011-2013 dönemi için 633 milyon Avro’luk ek kaynak da tahsis edilmiştir. 2014-
2020 AB bütçesi kapsamında yapısal fonlardan yaklaşık 80 milyar Avro tutarında yardım alacaktır.

Polonya 2008 ve devamındaki Avrupa krizinden en az etkilenen ekonomilerdendir. Polonya pazarında olmak, hem 
Avrupa hem Avrasya pazarında olmaktır. Polonya’nın nüfusu yaklaşık 38 milyondur, nüfusunda verdiği bir güçle 
kalkınma ve refah iddiası yüksektir. Etnik açıdan Avrupa’nın en homojen ülkesidir. Polonya taşkömürü, linyit ve 
bakır başta olmak üzere önemli maden kaynaklarına sahiptir. Dünya üçüncü büyük bakır madeni yanında, sülfür, 
çinko, kurşun, gümüş, magnezyum, kaolin, kil, potas ve tuz rezervleri mevcuttur. Dünyanın üçüncü en büyük gümüş 
üreticisi konumundadır. Ekonomik büyümedeki yavaşlama, sabit yatırım miktarındaki azalma ve zayıf dış talebe 
bağlanmaktadır. 2017 yılında %2.8, 2017 yılında %4.5, 2019 yılında yüzde %3.5 oranında GSYİH artış hızı kaydedilmiştir.

GSYH’nin, 2020 yılının sonunda yüzde 7 oranında artarak 650 milyar dolar olması beklenmektedir. GSYİH artışının 
arkasında özellikle başarılı ihracat performansı yatmaktadır. Zaman içinde iç talebin güçlenmesi, özel tüketim ve sabit 
yatırımların artması beklentisi güçlenmiştir. Teşvik sistemi Batı Avrupa ülkeleriyle gelişmişlik farkının giderilmesi için 
oluşturulan AB’nin uyum politikası araçlarına dayalıdır. Polonya’nın ihracatı 2018 yılında 230.9 milyar dolar, ithalatı ise 
230.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari denge hemen hemen sağlanmaktadır. Pazar mekanizmaları yaklaşık 
320 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile Polonya, Avrupa Birliği’ne 2004 yılında katılan 10 ülke arasında 
en büyük pazara sahiptir. Perakende piyasası düzenli olarak büyümekte, iç talep de paralel bir şekilde artmaktadır. 
Polonya perakende sektörü küresel mali krizden çok fazla etkilenmemiştir. Polonya’da zincir marketler büyük ölçüde 
yabancı sermayeye aittir ve piyasa dağıtımı bu kanalla gerçekleşmektedir. 

2013 yılında Polonya’nın GSYİH’si 513.9 milyar dolara ulaşmış olup dünya sıralamasında 22. sırada yer almaktadır. Satın 
alma gücü paritesi ise 2013 yılı rakamlarına göre 814 milyar dolardır. Yine tahmini rakamlara göre 2013 yılı kişi başına 
düşen milli gelir 21.100 dolar olup dünya sıralamasında 69. sıradadır. 2012 yılında % 1,9 olarak gerçekleşen reel büyüme 
oranı 2013 tahmini rakamlarına göre % 1,3 olup dünya sıralamasında Polonya 165. sırada yer almaktadır. 2013 tahmini 
rakamlarına göre Polonya’da enflasyon oranı % 1 olup dünya sıralamasında 22. sıradadır. Polonya, Avrupa fonlarından 
en çok yararlanan ülkedir. 2007-2013 bütçe döneminde AB kaynaklarından Polonya’ya tahsis edilen kaynak 67 milyar 
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2. Polonya için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Polonya aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

Polonya için Genel Risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Polonya için risk derecelendirmeleri
1- Yeni bir İş Kurma
2- Kredi Alma
3- Vergi Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından)
4- Sınır Ülkelerle Ticaret.
5- Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama. 

Euro’dur. (2010 yılı ortası itibarıyla % 40’ı dağıtılmıştır). Ayrıca, 2007-2009 yıllarında öngörülen büyüme hedefinin 
üzerinde bir büyüme yakalandığından, 2011-2013 dönemi için 633 milyon Euro’luk ek kaynak da tahsis edilmiştir. 
Polonya, 2014-2020 yılları arasında Birliğin bütçesinden 105,8 milyar Euro alacaktır. Bu önlemler bilimsel araştırmalar 
ve araştırmaların ticarileştirilmesi, yol bağlantıları (otoyollar, ekspres yollar) girişimciliğinin geliştirilmesi, çevre dostu 
ulaşımlar (demiryolu, toplu taşıma araçları), ülkenin sayısallaştırılması (internet erişimi, e-devlet hizmetleri), sosyal 
içerikler ve mesleki faaliyetler gibi yatırımlara olanak sağlayacaktır.

Polonya sanayisi siyasi ve ekonomik rejimin değiştiği 1990 yılından itibaren köklü bir yeniden yapılanma sürecine girmiş, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği rejim zamanından kalma eski teknolojili ve devlet desteği ile ayakta durabilen 
madencilik, demir-çelik, gemi inşa ve demiryolu ekipmanı gibi ağır sanayi işletmeleri zaman içerisinde kapanmış veya 
el değiştirmiş, imalat sanayi AB ile bütünleşme süreci içerisinde ve büyük ölçüde yabancı sermaye desteği ile otomotiv, 
elektronik, dayanıklı tüketim malzemeleri ve gıda sanayi gibi ihracat odaklı hafif endüstrilere yönelmiştir.

Polonya’nın demir-çelik üretimi ülkenin güneyindeki Silezya ve Krakow civarındaki modernize edilmiş tesislerde 
yapılmakta ve ağırlık olarak otomotiv, gemi inşa ve alt yapı inşaatlarına girdi sağlamaya yönelik olarak faaliyette 
bulunmaktadır. Fiat ve GM firmalarının Silezya’da, Volkswagen firmasının Poznan kentinde üretim tesisleri bulunmakta 
olup, binek otomobil ve hafif ticari araç üretimi yıllık yaklaşık 1 Milyon adet civarındadır. Polonya’nın başta dizel motor 
üretimi olmak üzere, otomotiv sektörünü destekleyen ve yabancı sermaye ağırlıklı güçlü bir yan sanayi bulunmaktadır. 
Benzer bir eğilim tüketici elektroniği için de söz konusu olup, Polonya, AB’nin en büyük LCD ekran üreticisi ve ikinci 
büyük elektrikli ev aletleri üreticisi haline gelmiştir. Dell, LG, Sharp, Funai, Toshiba, Elektrolux, Bosch, Indesit ve 
Whirlpool gibi büyük uluslararası firmalar üretimlerini Polonya’ya kaydırmışladır.
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3. Polonya Otomotiv ve Ağır İş Makineleri Sektörü
Otomotiv sanayii, sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayii kollarıyla, ülke 
ekonomisindeki öncü sektörlerden biridir. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik, tekstil, cam, elektrik-
elektronik gibi sanayi dallarının itici gücü olması nedeniyle ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Ulaştırma ve tarım sektörlerinin gereksinim duyduğu her çeşit motorlu araç buradan sağlanırken, sektör, 
kendi bünyesi dışında hammadde ve yan sanayi ile nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan pazarlama, bayi, 
servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörleriyle de yakından ilişkilidir. Birçok sektörün lokomotifi olan bu dev sektörde 
son yıllarda, küreselleşme, değişen pazar ve artan rekabet nedeniyle gerçekleşen şirketler arası birleşmeler ve satın 
almalar sonucunda üretici firma sayısının giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

OICA verilerine göre küresel üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 milyon 303 bin adede ulaşmıştır 
ancak bu yükselişi düşüş takip etmiştir. 2018 yılında üretim bir önceki yıla kıyasla %0,93 oranında düşmüştür. 2018-2019 
arasında da %1,01 gibi bir artış yaşanmasına rağmen 2017’deki tepe noktasına ulaşılamamıştır. 

Bu tabloda yer alan bilgiler Polonya’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

POLONYA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

121

33

32

69

1

82,85

76,95

75

76,49

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Polonya’nın The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması

Polonya özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

POLONYA İşletme İçin Düşük Risk BB1

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Polonya Ülke Risk Değerlendirmeleri
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Toplam Üretim 2018 2019 Değişim 18/19 

52.656.826

18.604.079

17.424.475

3.658.461

3.423.143

1.102.036

96.869.020

49.266.873

17.735.151

16.783.398

3.576.931

3.319.361

1.105.147

91.786.861

%-6,4

%-4,7

%-3,7

%-2,2

%-3,0

%0,3

%-5,2

Asya - Okyanusya

Avrupa Birliği (27)

Kuzey Amerika

Diğer Avrupa

Afrika

Güney Amerika

Toplam

Tablo 4: Bölgeler Bazında Toplam Üretim

2019 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarıdan fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya bölgesinde yapılmıştır. Bölgede 
2019 yılında otomotiv üretimi 2018 yılına oranla yüzde -6,4 düşüş yaşanmış, toplam üretim 49 milyon 226 bin adet 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölge bazında Asya-Okyanusya’dan sonra en büyük üreticiler, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika bölgeleri olmuştur. 
Geçen yıla oranla Avrupa Birliği üretimi yüzde -4,3; Kuzey Amerika üretimi yüzde -3,6 azalmıştır.

2017 yılında otomotiv üretiminde çift haneli artış yaşayan bölgeler ise Diğer Avrupa ve Güney Amerika bölgeleri 
olmasına rağmen 2018-2019 döneminde bu bölgelerde de düşüşler gerçekleşmiştir. 2019’da 3 milyon 576 bin adet 
üretim yapan Diğer Avrupa ve 3 milyon 319 bin adet üretim yapan Güney Amerika, dünya üretim sıralamasında 4. ve 
5. bölgeler olmuştur.  2019 yılında 1 milyon 105 bin otomotiv üretimi yapan Afrika’da ise geçen seneye göre yüzde 0,3 
artış gerçekleşmiştir.

Tablo 3: Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 (Kaynak: OICA)
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İnşaat ve üretim süreçlerinde altyapı ve otomasyon geliştirmeye odaklanılması İş makineleri pazarını büyümesini 
önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle yol yapım makineleri pazarı, yakın geçmişte, özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde, 
merkezi ve eyalet hükümetlerinin üstlendiği artan yol geliştirme programları nedeniyle, önemli bir büyüme 
yaşamıştır.

Uygun maliyetli makinelere olan talep, daha düşük emisyonlar için yasal baskılar ile birlikte, inşaat ekipmanı 
üreticilerini, geleneksel hidrolik ve mekanik olanlara göre elektrikli ve hibrit araçları tercih etmeye zorlamaktadır. 

İnşaat ekipmanlarının kiralanması veya leasingi, ekipman maliyeti ve ayrıca bakım işleminin maliyeti nedeniyle 
yükselmiştir

İnşaat ekipmanlarının kiralanması veya leasing trendi,  ekipman maliyeti ve ayrıca bakım işleminin maliyeti 
nedeniyle yükselmiştir.

Maliyetin dışında, inşaat ekipmanının kiralanması ile ilgili başka faydalar da vardır. Kiralama şirketleri, kiraya dahil 

Avrupa iş makineleri sektörü ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %2 büyüme göstermiştir. Avrupa pazarında önemli yeri olan 
Almanya ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %4 küçülürken, İngiltere %5, Fransa ise %11 oranında küçülmüştür. Rusya’da ise 
pazar %41 oranında büyüme göstermiştir. Yine ilk çeyrekte ağır iş makineleri grubunun satışları, mini grubunun satış 
oranlarına göre %4 oranında büyüme kaydetmiştir. Fakat mini grubunda göze çarpan olumlu gelişme ise mini lastikli 
yükleyicinin ve skid- steer loader’ın %14 oranında büyüme kaydetmesidir. Kazıcı yükleyici pazarı %22, dozer pazarı %17, 
lastikli yükleyici %14, motor greyder pazarı ise %3 oranında büyümüştür.

Küresel inşaat makineleri pazarının 2019-2024 tahmin döneminde% 7.58’lik bir CAGR(yıllık bileşik büyüme oranı)  
kaydetmesi beklenmektedir. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir;

İtalya
5%

Hollanda
4%

Diğerleri
32%

Almanya
22%

Fransa
17%

İngiltere
14%

Rusya
6%

2018 YILININ

İLK ÇEYREĞİNDE

AVRUPA

İŞ MAKİNELERİ

PAZARININ

ÜLKE BAZINDA

DAĞILIM

ORANLARI

Şekil 2: 2018 Yılının İlk Çeyreğinde Avrupa İş Makineleri Pazarının Ülke Bazında Dağılım Oranları

Dünyada ticari araç üretimi ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 düşerek 20 milyon 504 bin adet olarak 
gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş yaşamayan tek bölge Avrupa Birliği olmuştur.



Polonya
İş Makineleri Sektörü

İnceleme Raporu

olan gerekli profesyonel makine operatörleri ve sürücülerle birlikte makineleri sağlar. Kısa süreli inşaat uygulamaları 
için, bir makine kiralamak inşaat müteahhitleri arasında bir satın alımdan daha fazla tercih edilir, çünkü kiralama, 
makinenin optimum şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

İnşaat sektörü günden güne daha akıllı hale gelmektedir. Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve otomasyon, gelişimi 
ilerletmekte ve inşaat projeleri üzerinde önemli bir etki bırakmaktadır. Ek olarak, inşaat makinelerini kiralayan 
şirketler de gelişmiş inşaat makinelerine olan artan taleple başa çıkmak ve eskileri yeni veya yükseltilmiş makine 
filosu ile değiştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya hazırlanmaktadırlar.

Polonya motorlu araç üretimi yavaş da olsa yıldan yıla artış göstermektedir ve 2017 yılında 690.000 adet olarak 
gerçekleşmiştir. Polonya’da Fiat, Opel ve Ford’un binek otomobil, VW’in hafif ticari araç, MAN’ın kamyon üretimi 
bulunmaktadır. Fiat’ın üretimi 270.000’i, Opel’in üretimi 200.000 adetleri bulmaktadır. Volkswagen’in hafif ticari araç 
üretimi de 200.000 adetlere yakındır. MAN ise 10.000 adedin üzerinde kamyon üretmektedir. Ülkede ayrıca MAN, Volvo 
ve Scania’nın otobüs üretimi de bulunmaktadır. Polonya motorlu araçlar pazarı ise son yıllarda hızla büyümektedir ve 
kısa süre içerisinde 350.000 adetlerden 2017 yılında 576.000 adede yükselmiştir. Ülkede binek otomobiller pazarında 
sırasıyla Skoda, VW, Toyota, Opel, Ford ve Renault, hafif ticari araçlar pazarında Fiat, Renault, Ford, Peugeot, Iveco 
ve Mercedes-Benz, kamyon pazarında ise DAF, MAN, Volvo, Scania ve Mercedes-Benz pay sahibi firmalardır. İhracat 
anlamında Polonya GTİP 84.29 kodlu kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine 
mahsus makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak 
suretiyle yapan makineler ve yol silindirleri anlamında ihracat hacimleri 2014-2018 yılları için detaylı bir şekilde aşağıda 
verilmiştir.
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Tablo 5: GTİP 84.29 Kodlu Ürün İçin Polonya İhracatı (yıllık, x 1000 $)

KOD ÜRÜN GRUBU İHRAÇ MİKTARI
2014

İHRAÇ MİKTARI
2015

İHRAÇ MİKTARI
2016

İHRAÇ MİKTARI
2017

İHRAÇ MİKTARI
2018 TOPLAM

'842951 Önden yüklemeli
küreyici yükleyiciler 50427

43392

29013

82321

8484

3835

740

114

218326

40842

31401

25079

49155

6505

4558

389

393

158322

47824

36468

35085

27979

6074

4209

823

228

158690

51429

35726

41272

23458

5837

5504

1533

270

165029

61218

60794

42106

24229

6902

5093

864

313

201519

251740

207781

172555

207142

33802

23199

4349

1318

901886

Kendinden
hareketli buldozerler,

angledozerler,
toprak tesviyesine
mahsus makineler

Kendinden
hareketli, mekanik

360 derece dönebilen
kürekler, ekskavatörler
ve küreyici yükleyiciler.

Kendinden hareketli,
mekanik diğer kürekler,

ekskavatörler ve
küreyici yükleyiciler.

Kendinden hareketli,
sıkıştırma işini

tokmaklamak suretiyle
yapan makineler ve

yol silindirleri:

Kendinden hareketli
greyderler ve toprağın

tesviyesine
mahsus makineler

Kendinden hareketli
diğer bulldozer ve

angledozerler

Kendinden hareketli
skreyperler

TOPLAM

'842911

'842952

'842959

'842940

'842920

'842919

'842930

8429

Polonya GTİP 84.29 kodlu (kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus 
makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle 
yapan makineler ve yol silindirleri) ürünün ihracatının ortalama %25’ini Almanya’ya yapmaktadır, %20’si İngiltere, %18’i 
Belçika ve %10’unu Fransa’ya yapmaktadır. Geri kalan %27’lik kısım ise diğer ülkeler arasında paylaşılmaktadır.
Koronavirüs olarak bilinen Covid-19 salgını bütün dünyayı etkilediği gibi Polonya’nın da ekonomisini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Polonya Hükümeti bu salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için 8 Nisan 2020’de “Ekonomik Kalkan” 
açıklaması yapmıştır. Bu ekonomik kalkan uyarınca firmaların likidite sorunu yaşamamaları ve işgücü pazarının 
korunması için 100 milyar Polonya Zlotisi (Yaklaşık 164.700.500.000,00 Türk Lirası / 21.907.000.000,00 Euro) destek 
vermiştir. Bu sebepten dolayı iş makineleri sektöründeki daralmanın kontrol altında tutulabileceği tahmin edilmekte, 
2020’nin son çeyreğinde ve 2021’in başlarında bu sektörde büyüme kaydedileceği düşünülmektedir.


