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Polònia
Forma d’Estat: República parlamentària 

Capital: Varsòvia  

Idioma oficial: Polonès

Població: 38 milions d’habitants (2018)

Moneda: Zloty (PLN)

Tipus de canvi: 1 EUR = 4,26 PLN (31/10/2019)    
            1 USD = 3,82 PLN (31/10/2019)

PIB: 585 milers de milions $ (0,9% del PIB mundial) 

PIB per capita: 15.426 $ (32.005 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 40è millor país del món de 190 segons  
el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 88%



Polònia

Previsions
econòmiques

•  Després de créixer amb força en els darrers 
dos anys, l’economia moderarà el seu ritme 
d’avançament el període 2019-2021 cap a ni-
vells més en consonància amb la mitjana his-
tòrica, en gran part a causa del menor dina-
misme de l’activitat a la zona de l’euro, el 
principal soci comercial del país. El creixement 
seguirà recolzat en la fortalesa de la demanda 
interna, que es continuarà beneficiant d’una 
política fiscal expansiva i de l’absorció de fons 
estructurals de la UE.    
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Política  
econòmica

•  El saldo per compte corrent s’ha deteriorat i 
des del 2018 torna a ser deficitari a causa de 
l’empenta de les importacions (impulsades per 
la fortalesa de la demanda interna). Amb vista 
a 2019-2021, preveiem que aquest desequilibri 
continuarà, a causa de l’encariment del cru i 
del menor dinamisme de la demanda externa. 
Per part seva, el Banc Nacional de Polònia es 
mantindrà prudent el 2019-2021 davant l’em-
pitjorament de l’entorn exterior i la política 
monetària acomodatícia del BCE.
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•  El 2019, en un context d’eleccions legislatives, 
el bon ritme de creixement de l’economia ha 
permès al Govern seguir aplicant mesures de 
tall populista (augment de les pensions, re-
ducció de l’impost sobre la renda per a joves, 
extensió del subsidi per incentivar la natalitat, 
etc.) sense que això hagi provocat un augment 
dràstic del dèficit. De cara a 2020, preveiem 
que el dèficit se situï molt per sobre de l’objec-
tiu del Govern (0,3% del PIB), fonamental-
ment a causa del to acomodatici de la política 
fiscal. En aquest context, la implementació de 
més mesures de despesa no discrecionals, com 
ara transferències socials, pot augmentar les 
pressions sobre el pressupost i dificultar futurs 
processos d’ajust fiscal. Amb tot, la situació de 
les finances públiques ha millorat considera-
blement en els darrers anys, respecte a la si-
tuació de mitja dècada enrere.

•  Malgrat el sòlid creixement econòmic, la infla-
ció general s’ha situat a la banda baixa de 
l’objectiu del Banc Nacional de Polònia (2,5% 
+/−1 p. p.), en gran part pel comportament 
dels preus energètics (especialment de les ta-
rifes de l’electricitat) i d’aliments. Per al 2019-
2021, esperem que la inflació es vagi recupe-
rant gradualment, gràcies a la fortalesa de la 
demanda interna i a l’elevat creixement dels 
salaris (6,5% interanual).    



Polònia

Condicions 
financeres

•  El sector bancari polonès està ben capitalitzat i 
gaudeix d’un nivell de morositat relativament 
baix, que a més es continua reduint. La rendibi-
litat del sector −malgrat que s’ha vist afectada 
per l’entorn de tipus baixos, la taxa bancària 
(0,44% anual sobre els actius totals amb l’exclu-
sió de les tinences de deute públic) i una regula-
ció més estricta− s’ha anat recuperant i es com-
para favorablement a la d’altres països europeus.  

•  El Parlament està treballant en un projecte de 
llei per donar suport a la conversió d’hipoteques 
denominades en moneda estrangera a zlotys. 
Aquesta proposta podria entrar en vigor el 2020 
i inclou la creació d’un fons especial per facilitar 
la conversió voluntària de préstecs. Aquest fons 
es finançarà mitjançant aportacions del sector 
bancari polonès (0,5% de la cartera d’hipote-
ques en moneda estrangera). S’estima que 
aquest pla pot arribar a costar al sector fins a 
3.200 milions de zlotys (744 milions d’euros), en-
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cara que no s’espera que tingui impacte sobre 
l’estabilitat financera del país. 

•  Així mateix, la recent sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia Europeu (a favor de la conver-
sió d’hipoteques denominades en francs suïssos 
a zlotys al tipus de canvi inicial) podria desembo-
car en un augment de les accions legals contra 
els bancs polonesos. Si bé la sentència no intro-
dueix cap mecanisme obligatori per forçar la 
conversió d’hipoteques, pot comportar un im-
portant cost per al sector. 

•  El crèdit continua creixent a un ritme moderat i 
per sota del creixement del PIB nominal. A més, 
no hi ha hagut una deterioració dels estàndards 
a la concessió al crèdit. No obstant això, la 
composició de l’estoc de crèdit està una mica 
esbiaixada cap al crèdit al consum, amb una 
rendibilitat més elevada, però amb una ràtio de 
morositat per sobre de la mitjana del sector. 

Situació  
política

•  Des que Llei i Justícia (PiS) va arribar al poder (el 
2015), ha implementat un seguit de reformes de 
tall intervencionista (al sistema judicial, als mitjans 
de comunicació, etc.) que han permès augmentar 
el seu control sobre les institucions públiques a 
costa d’erosionar-ne la qualitat democràtica. 
Això, en conjunció amb la negativa del Govern 
d’acceptar les quotes d’immigrants acordades a la 
UE, ha desembocat en diversos conflictes amb la 
Comissió Europea i altres Estats membres. A més, 
la voluntat de la Comissió i d’alguns països de la 
UE de condicionar, a partir del 2021, la despesa 
pressupostària que rebrà qualsevol Estat membre 

respecte als valors i als principis democràtics de la 
UE pot accentuar les divisions existents entre Po-
lònia i els països occidentals de la Unió. 

•  Malgrat que les polítiques governamentals han 
polaritzat l’opinió pública, les generoses políti-
ques socials i els valors tradicionals han servit 
perquè PiS guanyés per majoria absoluta les 
eleccions parlamentàries d’octubre del 2019. 

•  A escala internacional, Polònia ha optat per diver-
sificar les seves relacions diplomàtiques mostrant 
un cert allunyament d’Europa i apropant la seva 
posició als EUA amb l’objectiu de frenar el grau 
d’influència de Rússia sobre la regió.   

Perspectives 
a llarg termini

•   Els principals reptes de futur de Polònia són la 
continuació del procés de convergència real amb 
els països avançats de la UE i la reducció de les 
disparitats econòmiques entre les regions de 
l’est i de l’oest del país (amb més renda per capi-
ta). Per això, Polònia necessita implementar me-
sures que fomentin la inversió privada, que se 
situa en taxes baixes a causa de la reduïda taxa 
d’estalvi del país i del menor pes de la inversió 
directa estrangera. Així mateix, la convergència 
real requerirà millores de productivitat (els 
guanys de productivitat derivats de la integració 
de Polònia en les cadenes globals de producció 
han començat a esgotar-se) i una taxa més eleva-
da de participació en el mercat laboral. Quant al 
darrer punt, la recent reforma del Govern per 
reduir l’edat de jubilació va en detriment 
d’aquest objectiu. 
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•  Malgrat les polítiques que ha implementat el 
Govern fa poc (en particular, el subsidi a famílies 
amb fills), el país fa front a unes perspectives de-
mogràfiques negatives, amb un suau descens 
demogràfic i un envelliment progressiu de la po-
blació. Amb tot, el flux continu d’immigrants 
d’Ucraïna pot ajudar a mitigar aquest efecte.



Polònia

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

A- 12/10/18 Estable

A2 12/05/17 Estable

A- 23/08/13 Estable

Riscos

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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CDS* 5 anys (punts bàsics)  

Mitjana 2015-18 31/10/2019

* Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix  
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

PUNTS FORTS

•   Referent econòmic regional. 
•   Mida del mercat (en perspectiva regional).
•   Capital humà.     

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Institucions (complexitat reguladora). 
•   Infraestructures.  
•   Rigideses al mercat laboral.  
•   Mercat de capitals poc desenvolupat. 
•   Innovació escassa. 

Sectors 
principals

•  Indústria: equips de transport, productes metàl·lics, tèxtils, químics i agroalimentaris.

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la 
Internacionalització 
Empresarial
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POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

PILARS SUBPILARS

CURT TERMINI

•  Orientació populista 
de la política econòmica  

•  Deterioració institucional    -            +
•  Més desacceleració de la UE -            +
•  Augment de les tensions  

amb la UE 

Riscos LLARG TERMINI

•  Fracàs de l’impuls  
modernitzador 

•  Perspectives demogràfiques  
negatives 

•  Impacte del brexit i de les 
tensions amb la UE en  
fons estructurals de la UE  

•  Disparitats de renda entre 
les regions de l’oest  
i de l’est del país           

-            +

-            +

-            +

-            +

-            +

-            +



Polònia

Inversions A Polònia, la inversió estrangera directa per 
a 2015 ha estat de 7.489 milions de dòlars. Els 
principals sectors a què va anar a parar 
aquesta inversió van ser la indústria manu-
facturera, les activitats financeres i assegu-
rances, el comerç a l’engròs i al detall, la in-
dústria automobilística i les activitats 
immobiliàries. Cal destacar el programa de 

suport vigent (2011-2020) per a les inversions 
en sectors considerats d’interès prioritari, 
com ara els de l’automoció, l’aviació, la inver-
sió en R+D, etc. Més del 80% de la inversió 
que entra a Polònia prové de països euro-
peus, principalment d’Alemanya, de França, 
dels Països Baixos, de Luxemburg, d’Espanya, 
d’Itàlia i del Regne Unit.

Establiment SOCIETAT LOCAL
Les formes més habituals són la societat de res-
ponsabilitat limitada i la societat anònima (el 
capital mínim per a la seva constitució és de 
23.900 euros), pel fet de ser més pràctiques. Els 
costos d’establiment a Polònia són inferiors als 
de la UE15, però la creació d’una societat es 
pot allargar en el temps per la lentitud dels 
tràmits burocràtics. A més, moltes empreses 
decideixen associar-se amb un soci local, per 
l’obstacle de l’idioma.
Les principals formes legals d’activitats econò-
miques a Polònia són:

•  Treballador autònom.
•  Societat civil (Spólka Cywilna S. C.).
•  Societat col·lectiva (Spolka Jawna).
•  Societat de professionals (Spolka Partnerska).
•  Societat comanditària (Spolka Komandy-

towa).
•  Societat comanditària per accions (Spolka 

Komandytowo-Akcyjna).
•  Societat de responsabilitat limitada (Spolka z 

ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. z o.o.).
•  Societat anònima (Spolka Akcyjna S. A.).

SUCURSAL
Una empresa estrangera pot obrir una sucursal 
(Oddzial) al país. Les seves activitats empresa-
rials es limiten a les activitats desenvolupades 

per la societat matriu al país d’origen. El pro-
cés d’inscripció es duu a terme al Registre 
d’Empresaris (KRS).

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Les empreses estrangeres poden tenir oficines 
de representació (Przedstawicielstwo) a Polò-
nia; l’activitat d’aquest tipus de societat es li-
mita a les funcions comercials que no compor-
ten vendes ni ingressos. Per crear una oficina 

de representació en aquest país cal adreçar-se 
al Ministeri d’Economia, concretament al Re-
gistre d’Oficines de Representació per a  
Empreses Estrangeres.

ZONA FRANCA
Actualment hi ha set zones franques: a Gliwice, 
prop de la frontera sud de Polònia; a Terespol, 
prop de la frontera oriental de Polònia; a Mszc-
zonow, prop de Varsòvia; a l’aeroport interna-
cional Frédéric Chopin de Varsòvia; a Szczecin; 

a Świnoujście, i a Gdansk. Polònia també dis-
posa de 13 dipòsits duaners. També cal esmen-
tar l’existència de 14 zones econòmiques espe-
cials a Polònia (SEZ), les quals gaudeixen 
d’importants exempcions fiscals.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
Les formes legals de formació de joint venture 
a Polònia són iguals que les de la constitució 
d’una societat limitada o una societat anònima. 
En general, a les societats amb capital estran-

ger se’ls apliquen les mateixes regulacions que 
a les societats amb capital nacional, però amb 
algunes restriccions.

L’impost de societats, que grava les rendes d’em-
preses i entitats legals, és del 19%.
La renda sobre les persones físiques és un impost 
progressiu:
•  Rendes fins a 85.528 PLN: impost del 18%, des-

prés de descomptar-ne 556,02 PLN.
•  Rendes superiors a 85.528 PLN: paguen un im-

post fix de 14.839,02 PLN, més un 32% de la 
renda que superi els 85.528 PLN.

Les persones físiques que duguin a terme activi-
tats empresarials poden optar per un tipus impo-
sitiu fix del 19%.
Hi ha quatre tipus d’IVA:
•  Tipus general del 23% per a la majoria dels 

béns i serveis.

•  Tipus reduït del 8% per a alguns productes 
d’alimentació, productes sanitaris i serveis hos-
pitalaris.

•  Tipus superreduït del 5% per a determinats ali-
ments, com el pa, productes lactis o la carn, etc.

•  Exempts d’IVA: aquest tipus de gravamen 
s’aplica a les transaccions intracomunitàries, 
sempre que el receptor tingui el número d’IVA 
de la UE. També s’aplica aquest tipus a les ex-
portacions de productes i al transport interna-
cional.

Fiscalitat



Polònia

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Pel que fa a les duanes, des de l’entrada de Po-
lònia a la UE el 2004 s’aplica l’aranzel duaner 
comú per als productes importats; un cop fet 

efectiu, les mercaderies poden circular lliure-
ment per tots els països de la UE. 

Condicions 
aranzelàries

ZONA FRANCA
Les mercaderies estan exemptes d’IVA i de drets 
i taxes d’importació. A les zones franques de la 
UE, les mercaderies es poden transformar sota 
control duaner previ a la seva introducció al 
territori de la UE, o sota el règim de perfeccio-
nament actiu previ a la seva reexportació. En 
sortir d’una zona franca, la destinació definiti-

va de les mercaderies és lliure. Si les mercaderies 
són reexportades, no pagaran en cap cas drets 
aranzelaris ni impostos indirectes interns. Si, 
per contra, es decideix despatxar la mercaderia 
a lliure pràctica, cal liquidar els corresponents 
drets aranzelaris i impostos a la importació del 
territori de destinació.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Per la seva pertinença a la UE, Polònia és un dels països que concedeixen preferències aranzelàries 
aplicant aranzel zero o aranzels reduïts als països beneficiaris (països menys desenvolupats).

CULTURA EMPRESARIAL
A l’hora de fer negocis amb empreses poloneses 
cal tenir en compte certs aspectes per donar una 
imatge correcta i formal. En les primeres fases és 
habitual l’ús d’un agent local i, en algunes oca-
sions, d’un intèrpret per la complexitat de l’idio-
ma. A més, també s’acostuma a lliurar un obsequi 
del nostre país. 
L’estil de negociació és directe, i és habitual que 
en la primera reunió ja es facin les primeres pro-

postes de negoci, si bé la presa final de decisions 
pot ser un procés lent. Convé destacar, si és possi-
ble, l’experiència internacional de l’empresa i es 
valora més la confiança empresarial que les rela-
cions interpersonals.
És important respectar les creences religioses i te-
nir en compte un arrelat sentiment nacionalista.
És recomanable evitar temes com la Segona  
Guerra Mundial i l’Holocaust.

Negociació 
i protocol

•  Budma – Construcció 
•  MTP – International Trade in different industries 
•  POLAGRA – Agricultura
•  AUTOSTRADA-POLSKA
•  TECHAGRO ITM – Innovació, Tecnologia  

i Maquinària
•  Motor Show – Automoció

•  ENOEXPO – Vi i productes locals
•  IT FUTURE EXPO – Informàtica 
•  ENERGETAB – Energia
•  ENEX – Energia
•  PWEA – Energia renovable
•  Drema – Machinery Wood Industry 

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Agència Polonesa de Comerç i Inversió Estrangera: https://www.paih.gov.pl/en
•  Oficina de Contractacions públiques: http://www.uzp.gov.pl
•  Agència governamental de foment de negoci:  https://www.biznes.gov.pl/en 

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Actualment, les transferències bancàries s’han 
convertit en el mitjà de cobrament més utilitzat 
en aquest país des de la seva entrada a la UE el 
2004 i la privatització de gran part dels seus 

bancs. Els bancs s’han connectat al sistema  
SWIFT, que ofereix serveis de transferència d’una 
manera barata, flexible i ràpida.

MITJANS DE PAGAMENT
El mitjà de pagament més utilitzat actualment és la transferència bancària, gràcies a la seguretat 
dels nous bancs privats i la seva inclusió en el sistema SWIFT.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Tot i la seguretat de treballar amb un país 
membre de la UE, és molt recomanable asse-
gurar les operacions comercials per si es pro-

dueixen grans fluctuacions en el tipus de canvi 
respecte a l’euro. 

A través de la sucursal de CaixaBank a Polònia 
oferim assessorament, finançament i serveis 

bancaris bàsics a empreses tant en el mateix país 
com en els fluxos econòmics amb altres països.

CaixaBank  
al país



Sucursal de Varsòvia
Prosta, 51 
00838 Warszawa (Poland)

Director: Juan José Marín  
Tel. (+48) 223 061 203

CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


