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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 2,9 4,2 3,2 4,9 5,4 4,5 -2,8 3,0 4,9

Inflació IPC (%)* 2,2 -0,7 -0,2 1,6 1,2 2,1 3,7 2,1 2,2

Saldo fiscal (% del PIB) -4,8 -2,6 -2,4 -1,5 -0,2 -0,7 -8,8(e) -4,2 -3,0

Deute públic (% del PIB) 53,9 51,3 54,2 50,6 48,8 45,7 56,6(e) 57,3 56,4

Tipus d’interès de referència (%)* 3,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,1 0,5

Tipus de canvi (PLN/USD)* 3,1 3,8 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 3,6 3,6

Saldo corrent (% del PIB) -3,7 -0,9 -0,8 -0,3 -1,3 0,5 2,9(e) 1,6 0,5

Deute exterior (% del PIB) 68,0 69,7 72,4 67,8 62,9 59,1 58,8(e) 53,3 51,4

Perspectives

•  En comparació amb els seus veïns de la regió i del conjunt de la zona de l’euro, l’economia de 
Polònia va poder trampejar la primera envestida de la COVID-19 relativament bé. La baixa taxa 
de contagis a la primera onada i la poca dependència del sector turístic van ser claus per observar una caiguda 
moderada del PIB durant el 2T 2020. La segona onada, però, va ser més severa i el càstig a l’activitat econòmica 
de l’últim tram de l’any va ser similar al que va experimentar la resta de la UE. En línies generals, el PIB es va 
contraure un 2,8% en el conjunt del 2020 i s’espera que el 2021, amb els ajuts de la UE i els estímuls monetari 
i fiscal, es recuperi i creixi un 3%. Amb tot, els reptes a llarg termini del país continuen sent la millora de la 
productivitat per convergir amb els països avançats de la UE, la decreixent demografia, la reducció de la 
dinàmica de confrontació de la UE i l’adaptació als objectius climàtics de la UE.

•  Impacte de la COVID-19. La primera onada de la pandèmia no va ser gaire severa amb Polònia, així com 
amb la resta dels veïns d’Europa de l’Est, i els contagis a la regió es van situar clarament per sota de la mitjana 
de la UE. Tanmateix, la severitat de la segona onada va forçar les autoritats poloneses a imposar de nou 
mesures de confinament. En qualsevol cas, l’impacte econòmic de la pandèmia en el conjunt de l’any va ser dels 
menys bruscos de la regió, atès que l’economia de Polònia depèn menys dels sectors més afectats per les 
restriccions a la mobilitat, com ara el turisme.

•  Resposta de la política econòmica 
› Política monetària. El banc central de Polònia (NBP) va reaccionar amb rapidesa a l’excepcional situació i va 

rebaixar el tipus d’interès oficial 140 p. b. fins al 0,1% i va comprar deute públic en el mercat secundari per 
valor de més de 105.000  milions de zlotys (prop del 5% del PIB). D’altra banda, l’NBP també va llançar 
mesures destinades a augmentar la liquiditat en el sistema financer i rebaixar els requeriments de reserves 
amb l’objectiu que el crèdit continués fluint a l’economia. 

› Política fiscal. El Govern va aplicar diverses mesures fiscals per esmorteir l’impacte de la pandèmia sobre 
l’economia i fomentar l’inici de la recuperació. En concret, les mesures d’augment de la despesa directa i els 
préstecs i garanties sumen un 3,3% i un 4,5% del PIB del 2019, respectivament. Malgrat l’augment considerable 
de la despesa pública, la sostenibilitat del deute a mitjà termini no està en dubte i s’espera que es mantingui 
per sota del 60% del PIB els propers anys.

Data de tancament d’aquesta edició: 2 de febrer de 2021

Notes:  * Mitjana anual. (e): estimació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.  
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

•  Risc polític. El suport al principal partit del Govern (Llei i Justícia) ha caigut per les tensions amb els seus socis 
de coalició i per la deterioració que implica haver de fer front a la pandèmia. Tot i que és probable que el 
Govern actual pugui acabar el mandat el 2023, com està previst, no tindrà tantes facilitats com en el mandat 
anterior (2015-2019) per aplicar reformes. En l’àmbit exterior, Polònia continua fent passos per allunyar-se de 
la UE i acostar-se diplomàticament a Rússia i als EUA.

•  Riscos per al sistema financer. El sector bancari a Polònia té diversos fronts oberts que, tot i que estan ben 
identificats i degudament aprovisionats, constitueixen una amenaça per a la rendibilitat del sector financer en 
el seu conjunt. D’una banda, continua oberta la sentència del Tribunal Superior de Justícia Europeu a favor de 
la conversió d’hipoteques denominades en francs suïssos a zlotys al tipus de canvi inicial. Tot i que els bancs 
afectats tenen aprovisionada una part d’aquest possible cost, l’import final per compensar és incert. De l’altra, 
el sector financer es pot veure afectat també pels baixos tipus d’interès i per un possible augment de la 
morositat. Per tal de limitar aquest possible augment, convindria que els ajuts públics no es retiressin 
anticipadament i continuessin donant suport a les empreses solvents a mitjà i llarg termini fins que l’activitat 
econòmica torni a la normalitat.

› Next Generation EU. El programa de recuperació de la UE transferirà a Polònia més de 26.000 milions d’euros 
(5% del PIB). Aquests fons es rebran majoritàriament entre el 2021 i el 2023 i haurien d’ajudar no només a 
apuntalar la recuperació econòmica, sinó també a afrontar els reptes de la digitalització i del canvi climàtic. 
En aquest darrer punt, Polònia haurà de fer un esforç molt gran, atès que és un dels països de la UE amb més 
percentatge de força laboral en sectors contaminants. En aquest sentit, Polònia és el principal perceptor del 
Fons de Transició Justa de la UE, que pretén ajudar els treballadors i les empreses dels sectors que actualment 
contaminen més a adaptar-se a la transició verda.

•  Evolució del tipus de canvi. Durant el 2020, l’zloty es va depreciar com a conseqüència de la preferència 
global per actius refugi, com ara el dòlar o el ien japonès. En aquest sentit, esperem que, en la mesura que la 
recuperació econòmica sigui més pronunciada a Polònia que en el conjunt de la UE, l’zloty s’enforteixi. Hi 
contribuirà també la retirada dels estímuls monetaris per part de l’NBP abans que ho faci el BCE. L’NBP, però, 
ha assenyalat l’apreciació excessiva de la divisa nacional com un risc per a la recuperació i ha intervingut en el 
mercat canviari per limitar-ne l’enfortiment.

Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

A- 12/10/18 Estable 12/10/18

A2 12/11/02 Estable 12/05/17

A- 18/01/07 Estable 23/08/13

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

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