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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –2,5 5,3 4,9 4,3 3,8

průmyslová produkce (% změna) –1,1 14,5 6,7 4,4 4,1

veřejný dluh (% HDp) 57,4 57,2 54,4 52,6 51,4

Míra inflace (%) 3,4 5,1 6,2 3,6 2,9

populace (mil.) 37,9 37,8 37,7 37,7 37,6

Nezaměstnanost (%) 5,9 6,0 4,9 4,5 4,4

HDp na obyvatele (USD, ppp) 34 500,0 37 540,0 41 100,0 44 020,0 46 960,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 17,5 6,9 3,2 1,0 2,4

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 14,4 8,5 3,3 0,8 –0,3

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 39/63 47/64 — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, IMF, WEF

polsko
Velvyslanectví ČR ve Varšavě
e-mail: commerce_warsaw@mzv.cz
www.mzv.cz/warsaw

polsko patří mezi nejrychleji a nejstabilněji ros-
toucí ekonomiky v Evropě. v globálním srovná-

ní se jen těsně nevejde mezi 20 největších ekono-
mik světa. Za  rok 2021 vykázalo silný růst HDp 
o 5,3 %. povedlo se tak smazat ztráty z  roku 2020, 
kdy HDp poklesl v souvislosti s pandemií covid-19 
o 2,5 %. Úrovně před pandemií dosáhla polská eko-
nomika dokonce již v  druhém čtvrtletí roku 2021. 
polsku se daří držet i nízkou míru nezaměstnanosti 
(s výjimkou Česka nejnižší v EU). v roce 2022 by se 
měla držet pod úrovní 5 %.

Jediným znepokojivým makroekonomickým uka-
zatelem je míra inflace, která v  roce 2021 dosáhla 

v meziročním srovnání 5,1 % a v roce 2022 bude dále 
akcelerovat. výzvou pro polskou ekonomiku je také 
globální narušení dodavatelských řetězců a  nedo-
statek kvalifikovaných pracovních sil. Tyto faktory 
ovlivní především stavebnictví a zemědělství. 

polská vláda se netají ambicí stát se infrastruktur-
ním a logistickým uzlem regionu střední a východní 
Evropy. Tato ambice je podpořena konkrétními inves-
ticemi do rozvoje silniční a železniční infrastruktury, 
podpory intermodální dopravy, zkapacitnění přístavů 
a překladišť či modernizace energetiky. regionálním 
centrem se polsko stává ale také v  infrastruktuře 
digitální. 

mailto:commerce_warsaw@mzv.cz
https://www.mzv.cz/warsaw/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/polsko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#pl
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

polsko počítá s vybudováním přibližně 3 600 km nových dálnic a rychlostních 
silnic. polovina této délky je již vybudována či v procesu výstavby. Stavby dalších 
úseků budou zahajovány v  následujících letech. příležitosti pro české firmy 
skýtají hlavně doplňující vládní programy na vybudování přibližně 100 městských 
obchvatů na území celého polska a 21 mostů přes největší polské řeky. Na oba 
vládní projekty bylo vyčleněno téměř 7,4 mld. EUr.

 ▶ Energetický průmysl

Dominantním zdrojem v  polském energetickém mixu jsou uhelné elektrárny, 
které tvoří 65 % celkového instalovaného výkonu. průměrné stáří bloku tepelné 
elektrárny v polsku je však 47 let a mnoho použitých technologií neodpovídá 
současným předpisům. Nejpozději do roku 2030 musí země i s ohledem na unijní 
pravidla pro ochranu životního prostředí investovat do modernizace všech těchto 
zdrojů. rozsáhlé investice jsou namířeny také do rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie, především offshorových větrných elektráren a fotovoltaiky. Země chce 
také modernizovat přenosové a distribuční sítě.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

50 %

12 %

38 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 21,9

Čína 14,4

Itálie 5,0

rusko 4,5

Nizozemsko 3,9

Top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 254,7

automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 8,8

oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 7,9

Díly a příslušenství vozidel motorových 7,3

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 5,5

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 4,8
Zdroj: UN Comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

polsko svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#pl&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#pl&jumptoanchor=ene
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 ▶ ICT

Země zažívá silný rozvoj e-commerce, který byl ještě zvýrazněn a  podpořen 
pandemií koronaviru. podle odhadů má polský e-commerce růst průměrně 
o 12 % ročně do roku 2026, kdy dosáhne úrovně 35 mld. EUr. polsko láká investice 
globálních technologických gigantů a stává se regionálním centrem cloudových 
služeb. Toto prostředí vytváří podmínky pro digitální transformaci firem v celém 
regionu a představuje příležitosti pro technologické a IT firmy. Silnou pozici má 
v polsku také odvětví vývoje a produkce počítačových her.

 ▶ stavební průmysl

Stavebnictví vykazuje v  posledních letech stabilní růst v  počtu a  hodnotě 
nových zakázek. velké vládní programy v  oblasti liniových staveb nastavují 
dlouhodobé finanční a projektové rámce doplněné o finanční prostředky z fondů 
EU. významnou příležitostí pro české firmy je také bytová a komerční výstavba, 
v níž lze pozorovat zvýšenou aktivitu developerů a investorů. v roce 2021 byla 
započata výstavba rekordního počtu 277 425 bytů a rodinných domů, rekordních 
bylo také 234 718 dokončených bytů a domů. Stojí za tím také legislativní nastavení 
povolovacích procesů, které jsou rychlé a předvídatelné.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Dlouhodobé problémy zdravotnictví souvisejí především s jeho podfinancováním 
a  slabou úrovní investic. Zlepšení celkové úrovně sektoru je jednou z  priorit 
polské vlády, která stanovila cíl dosáhnout v horizontu šesti let průměrné výdaje 
na veřejné zdravotnictví ve výši 7 % HDp. Trvale roste také hodnota soukromého 
zdravotního trhu, podle prognóz má v  letech 2021–2026 růst průměrným 
tempem 7 % ročně. příležitosti pro české firmy budou především v plánovaných 
modernizacích polských nemocnic a  jejich vybavení, včetně lůžek standardní 
i intenzivní nemocniční péče. 

 ▶ Železniční a kolejová doprava

vzhledem k rozloze země je hustota jeho železniční sítě stále pod evropským 
průměrem. rozvoj této infrastruktury tak patří k  vládním prioritám. Národní 
železniční program obsahuje celkem 230 projektů, které mají do roku 2023 zajistit 
modernizaci či dobudování základních tratí zahrnutých do sítě TEN-T; kromě toho 
je do roku 2028 platný program Kolej+, který má zajistit budování zcela nových 
tratí pro regionální dopravu. Stát investuje miliardy EUr do modernizace vozového 
parku. Zde se mohou české firmy ucházet o zakázky přímo či jako subdodavatelé 
dalších výrobců kolejových vozidel, kteří v polsku působí.
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