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Polonya’nın 
AB üyeliğindeki 10 yılı

Bu broşür, 2014 yılında Varşova’da yayımlanan Polonya Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Raporu baz alınarak hazırlanmıştır.
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10 yıllık üyeliğinin ardından Polonya’nın 
AB’deki pozisyonu
 Avrupa Birliği’ne katılmadan önce AB’nin üyesi olmak Polonya’da tarihi 
bir fırsat ve geleceğe en önemli yatırım olarak algılanıyordu. AB’nin parçası olmak, 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve siyasi istikrarın garantisi olduğuna inanıyor-
duk. AB üyeliği, Polonya’nın iç güvenliğini, güvenilirliğini, otoritesini ve AB kurum-
larının çalışmalarına katılarak bize ilgilendiren konularda karar alma kapasitesini 
arttırmak için stratejik bir hedefti.  Coğrafi konumumuz sayesinde ülkemiz 
Avrupa’nın gelecekteki mimarisinin kilit rolünü alacaktı ve Avrupa’yı siyasi ve 
ekonomik bakımdan kılmakta önemli rol oynayacaktı. Fakat, biz Avrupa Birliği 
bir garanti olarak değil, bir fırsat olarak değerlendirdik. Başarımız, girdikten 
sonra tamamen duruşumuza ve tavrımıza bağlıydı.

 Diğer yandan, toplum düzeyinde, hem AB destekçileri ve muhalifleri 
tarafından, AB üyeliğimize ilişkin birçok korku ve endişe mevcuttu. Bu tür duygular, 
Polonya, fakir bir ülke olduğu için AB’nin ekonomik gelişmiş ülkelerine ayak uydur-
mak için çok zaman süreceğine dair gerçekçi farkındalıktan kaynaklanıyordu. AB’nin 
destekçileri Polonya’nın ekonomisinin ve yaşam standardının ilerleyeceğini umarken 
muhalifleri Polonya’nın bağımsızlığını kaybedeceğinden, daha kötü başlangıç 
pozisyonunda bulunacağından ve Polonyalıların ayrımcılığın kurbanı olacakların-
dan korkuyorlardı.

 AB üyeliğimizin ilk yılları “ödevimizi yaparak” ve Avrupalı işbirliğinin temel-
lerini öğrenerek geçti. 2004 yılında AB üyesi olduğunda Polonya’nın 50 senelik 
entegrasyonunun sonucu olarak ortaya çıkan karmaşık mekanizmalara ve kurallara 
göre işleyen “hızlı trene” atlaması gerekiyordu. AB’deki Polonya’nın öncelikleri, 
toplumsal ve ekonomik gelişim düzeyinde Avrupa’nın liderlerine ayak uydurmaya 
çalışan Yeni Üye ülkesi statüsü tarafından belirleniyordu. Bu nedenle, o dönemdeki 
Polonya’nın öncelliği bir üye ülkesi olarak pozisyonunu güçlendirmek ve AB üyeliğin-
den kaynaklanan fırsatlardan mümkün olduğunca yararlanmaktı. 

 Son 10 senede Polonya’nın AB’deki siyasi önemi gittikçe artıyordu ve 
AB’nin aldığı kararlarda önemli rol oynamaya başladı. İlk on yılımızı, güçlü, etki 
yaratan ve Brüksel’de kendi çıkarları için nasıl lobi yapacağını iyi bilen bir Üye Ülkesi 
olarak kutluyoruz. AB üyeliğini stratejik ulusal önceliklerimizi hayata geçirmek 
için kullanıyoruz. AB’deki ilk 10 senemiz sırasında en önemli anlardan biri, AB’nin 
uzun vadeli bütçesinin müzakereleriydi. Sonucu Polonya’nın uzun vadede gelişimi 
için kilit önemi taşıyordu. Ayrıca, Polonya “AB dünyasını” kendi öncelliklerine ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi öğrendi. Polonya, Avrupalı oyununa çok kararlı 
bir şekilde giriş yaptı. Örneğin, kendi enerji güvenliğimizi arttırmak için Polonya AB 
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enerji politikasına başarılı bir şekilde yatırım yaptı. Polonya, inisiyatifini kullanarak ve 
AB’nin ilerlediği yönler için sorumluluk alarak bütün AB müzakerelerine aktif olarak 
katıldı. Polonya’nın eurozone’nun reformu hakkındaki müzakerelerdeki Polonya’nın 
katılımı örnek olarak söze getirilmeye değer. Polonya, AB üyeliğini uluslararasında-
ki pozisyonunu arttırmak için ve çevresini şekillendirmek için kullanıyor. Örneğin, 
ülkemiz AB’nin doğu politikasında güçlü sese ait. 

 Polonya’nın son yıllarda büyük bir siyasi oyuncuya dönüşmesi tesadüf 
değildir. Bu gelişmeleri birçok şey tetikledi.

 KRİZ SIRASINDA ÇOK İYİ EKONOMİK DURUM. Polonya, AB’nin tek ülkesi 
olarak gerilemeden ekonomik krizden geçti. Krizden önceki son sene olan 2007 
ile 2012 yıllar arasında Polonya’nın ekonomisi %20 büyüdü. Aynı dönemde bütün 
AB’nin GSYİH’si %0.9ile küçüldü. Eurozone ülkesi olan Slovakya, ikinci olarak %11 
büyüdü. Krize düşen Avrupa’da Polonya bir ekonomik fenomen olarak gösteriliyor-
du. 
 SİYASİ İSTİKRARLIĞI. Siyasi istikrarı ve tahmin edilebilirliği Polonya’nın 
AB’deki pozisyonunu önemli derecede güçlendirdi. 2007 sonbaharından bu yana 
Polonya’da tek hükümet varken, diğer üye ülkelerinde 40’tan fazla hükümet 
değişikliği yer aldı. Bazı hükümetler, ekonomik kriz ve iflas tehlikesi yüzünden düştü. 
Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB’nin 28 liderleri sırasında Başbakan görevini en 
uzun süre boyunca yere getiren 4. kişidir (Estonya’daki Andrus Ansip, Almanya’daki 
Angela Merkel ve İsveç’teki Fredrik Reinfeldt’ten sonra). 2007 sonbaharında Polon-
ya hükümeti atanalı, Avrupa Konseyi toplam 45 başbakanı gördü.
 KOALİSYON KURABİLME VE EKİP ÇALIŞMA YETENEĞİ. Polonya, Avrupa 
Parlamentosu’yla birlikte AB’nin en önemli yasama kuruluşu olan AB Konseyi’nde 
27 oya sahip. Başka bir deyişle İspanya kadar çok oya ve Almanya, Fransa, İtalya 
ve İngiltere’den yalnız 2 oya da az sahip. Bu kadar oya sahip olmak Avrupa Komi-
syonu’nda etki yaratmak için ve Konsey’in içinde koalisyonlar kurmak  için çok iyi 
çıkış noktasıydı. Tecrübe ve partnerleri arasında güven kazandıkça Polonya birçok 
etkili koalisyon kurmayı başardı. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Maca-
ristan’dan oluşan ve birlikte Almanya ve Fransa ile aynı oy sayısına sahip olan Viseg-
rad Grubu, oylamalar sırasında önemli rol kazandı.
 AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN EN GÜÇLÜ SİYASİ GRUBUNDA BÜYÜK 
SAYIDA VEKİLE SAHİP OLMAK. Bu dönemki Parlamento’da (2009-2014) Polonya, 54 
vekile sahip ve 29’u, 274 vekile sahip ve Avrupa Parlamentosu’nun en güçlü partisi 
olan Avrupa Halk Partisi’ne ait. Polonya bütün grubunun pozisyonunu şekillendirip 
önemli meselelere oy verildiğinde oylarını çoğaltmayı başardı. 
 KURUMSAL İŞBİRLİĞİ ALANINDA TECRÜBE. Siyasi istikrar ve AB içinde 
artan tecrübeler, diğer AB üyelerinin ve AB kurumlarının güvenini kazanmakta ve 
etkili iletişim kanallarını yaratmakta yardımcı oldu. 2011 yılının ikinci yarısında 
Polonya’nın başarılı AB başkanlığı da bu süreçte önemli rol oynadı. Polonya’nın zor 

bir dönemde AB’nin başındaki sorumluluğu üstlenmesine rağmen liderlik, devinim-
lik ve profesyonellik gibi özellikleri gösterdi. Sınavı kazandık, kulübün üyesi olduk ve 
“AB’de işlerin nasıl yapıldığını” öğrendik. Başkanlık sırasındaki Avrupa Komisyonu ve 
Avrupa Parlamentosu ile işbirliği çok önemliydi ve sonraki dönemlerde çok faydalı 
oldu.
 ENTEGRASYON İÇİN KAMUOYUNUN GÜÇLÜ DESTEĞİ. Polonya, AB 
için kamuoyunun yüksek ve nispeten devamlı desteğine sahip olan birkaç üye 
ülkesinden biridir (yaklaşık olarak %75). Avrupa Euro-skeptisizme ve popülizme 
baş edemediği dönemde (İspanya, İrlanda ve Fransa gibi ülkelerde AB için desteği 
ondan fazla % ile azaldı) bu tavrı, Polonya’nın diğer fenomeni oldu. Polonya, başarılı 
ve aktif Avrupa politikasını uyguladığı için toplumundaki Euro-havasini sürdürmeyi 
başardı. 

 Polonya’nın AB’deki ilk 10 yılını çok iyi sonuçla bitiriyoruz. Fakat, bazı alan-
larda Polonya daha iyi sonuçlar elde edebilirdi. Örneğin, 2007 Lizbon 
Antlaşması’nın uyguladığı AB Konseyi’ndeki oy kullanma sistemindeki elverişsiz 
değişikliği önleyemedik. Aynı şekilde, Polonya, Mart 2007 yılındaki Avrupa Kon-
seyi’nin toplantısında 2020 senesine kadar sera gazlarının emisyonunun azalt-
masına ilişkin yasal bağlayıcı ulusal hedeflerini kabul ettiğinde AB’nin hevesli iklim 
politikasının potansiyel risklerini yeterince ciddiye almamıştır. 10 yıllık perspek-
tifinden baktığımızda AB kurumlarındaki kilit pozisyonlarını doldurmakta Polonya 
yeterince gayret etmemiştir (özellikle Avrupa Komisyonu’ndaki orta düzey pozisyon-
ları). Bu, Komisyonu içten potansiyel etkileme kapasitemizi azaltabilir. AB’deki ilk 
on yılımız,Polonya’nın ACTA konusundaki baştaki pozisyonu ile ilgili tecrübelere 
dayanarak Polonya’nın AB’deki pozisyonunu daha etkili bir şekilde göstermek için 
toplumsal diyalog mekanizmalarını geliştirmemiz gerektiğini bize öğretti. Bunu 
yaptıktan sonra Polonya’nın yurtdışındaki imajına zarar verebilecek durumlardan 
kaçınmayı başaracağız. 

 Şüphesiz, Polonya’nın AB’deki ilk on yılı başarıydı. Ama AB’deki başarımızı 
olmuş gibi kabul etmememiz lazım. Fazla iyimserlikten sakınmamız lazım. 
Polonya’nın AB’deki başarıları, katı temellere dayalı değillerdir. Olduğu gibi devam 
edersek güçlü pozisyonumuzu devam ettiremeyebiliriz. Avrupa lideri pozisyonunu 
elde etmek için çok çalışmak, aktif, sorumlu ve Avrupa yanlısı olmak lazım. Lizbon 
Antlaşması’nın gerektirdiği AB Konseyi’ndeki oy kullanma sistemindeki değişiklik 
ve daha birkaç sene boyunca Polonya’nın eurozone dışında kalması bizi olumsuz 
bir şekilde etkileyebilir. Birçok şey AB’nin içinde değişebilir. AB’nin ajandası olarak 
istediklerimize karşı bazı hedeflerin orta çıkmaihtimalini göz ardı etmememiz lazım. 
Eski tecrübelerimizden ders almamız lazım. Polonya, AB üyeliğine yatırım yapmalı, 
tecrübe kazanmalı ve Avrupa sürecinin temel parçası olmalı.
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 AB’deki 10 yılımızın genel çerçevesi
 2004 ile 2014 yılları arasında Avrupa değişmiştir. Son on yıl içerisinde 
AB’nin işlediği siyasi ve kurumsal çerçeve aniden ve çok ciddi bir şekilde değişti. 
2004 ve 2007 yıllarında AB’ye katılan ülkelerin doğal adaptasyonu aşan zorluklarla 
karşı karşıya gelmeleri lazım. 21. yüzyılın ilk on senesi getirdiği meydan okuma-
larının  derecesi yüzünden birçok kişiyi şaşırttı. 

 Ekonomik kriz – eurozone’ndaki hızlı entegrasyona ihtiyaç

 Şüphesiz, Polonya’nın AB’deki 10 yıllık üyeliği süresince ekonomik kriz, 
değişimin önemli faktörüydü. Kriz, gelişimin olasılığı azalttı ve birçok AB üyeleri-
nin ekonomilerinin yapısal zayıf noktalarını belli etti. 2009 yılında eurozone’nun  
GSYİH’si %4.4 ile azaldı. 2008 ile 2013 yıllar arasında işsizlik birdenbire %7.6’dan 
%12.1’e yükseldi ve periferi ülkelerinde telaşlandıran düzeyine ulaştı (Yunanistan 
%27.3, İspanya %26.4). Blokun bütünlüğü risk altındaydı. Bir yandan, kriz değişime 
ihtiyacı belli edip modernleşmeyi teşvik etti. Son yıllarda mümkün olmayan re-
formlarını yere getirmek için önemli bir fırsattı. AB’nin ekonomi yönetiminin tüm 
kapsamlı reformu için bir iten faktördü. Diğer yandan ise istikrarsızlığın karşısında 
eurozone’a dayalı yeni bir AB kurmaya yönelik eğilimler yeniden canlandırıldı. Bu 
konu, eurozone’nun krizi en kritik noktasında geldiğinde ve bölme riskinin ciddi 
olduğunda 2011 yılının ikinci yarısındaki Polonya’nın AB Başkanlığı sırasında belli 
oldu. Polonya, eurozone dışındaki bir ülke olarak bu eğilimlere karşı çıkmak için ve 
reformun sonuçlarını etkileyebilmek için ciddi siyasi yatırımlar yapmak zorunda 
kaldı. Eurozone’nun etrafındaki entegrasyonun derinleşmesine doğru güdü 
entegrasyonun gelecekteki yönlerini belirleyecektir.

 Antlaşma reformu – sonu olmayan hikaye

 Son 10 yılda, senelerce süren  AB antlaşma reformuna ilişkin siyasi çerçeve 
değişmiştir. Polonya, Anayasa Antlaşması’nın tasarlanmaya ilişkin büyük siyasi 
heveslerin sırasında AB’nin üyesi oldu. Bu büyük beklentiler, 2005 yılının ortasında 
Fransa ve Hollanda’daki referandumların olumsuz sonuçlarında sonra entegrasyonun 
tarihinde en büyük siyasi krizlerin haline geldi. Sonunda 2007 yılında Lizbon 
Antlaşması’nın lehinde anlaşmaya varıldı ve 2009 yılının sonunda hayata geçti. 
Antlaşma, birçok değişiklik getirdi. Aralarında Polonya için tercih edilmeyen karar 
verme süreci bulunmaktadır. Son 10 yılındaki en önemli değişimler arasında Avrupa 
Parlamentosu’nun yetkilerin arttırılması ve çoğunluk oylama sistemine geçmesiydi. 
Sayesinde Avrupa Parlamentosu ile işbirliği arttı ve Polonyalı vekiller daha fazla etki 
yaratabilirler. Başbakanların rolü arttı ve şimdi daha çok sorumluluk taşıyorlar. Fakat, 
ekonomik kriz, Lizbon Antlaşması’nın getirdiği değişiklerin Avrupa ve iş kaybetme 
korkusuyla yaşayan vatandaşlarının şimdiki ihtiyaçlarına hitap etmediklerini göster-

di. Bundan dolayı son on yıl iç tansiyonlar ve kurumsal tartışmalarla işaretliydi. Bu 
yüzünden birçok insan gerçek sorunlarla değil kendi kendisiyle uğraşmakla AB’yı 
suçladı.

 Büyük para hakkında büyük tartışmalar

 Polonya’nın AB’deki üyeliğinin ilk on yılı, çıkarlarımız için son derece önemli 
iki büyük tartışmanın parçası oldu: 2007 ile 2013 yılları arasında Yeni Finansal Pers-
pektifler ve 2012 ile 2020 yılları arasında Çokyıllı Finansal Çerçeve (2013-2020). Bu 
iki tartışma çok farklı kontekstlerde yer aldı. İlki (2003-2005) ekonomik başarı ve EU 
bütçe genişletmesi sırasında yer aldı. Diğeri (2010-2013) ekonomik krizin tetiklediği 
finansal kesintilere doğru politikaların döneminde yer aldı. Tartışmanın sebeplerin-
den biri ekonomik kriz olduğu için bazılar, krizin 2004-2007 yıllarında gerçekleşen 
AB genişlemesinden kaynaklandığını iddia ettiler. Avrupa’nın güneyindeki ekono-
mik durum yüzünden Polonya’nın ekonomik büyümesinin nedeni olan birleşme 
politikası  sorgulanmaya başlandı. Yine de bazı ülkeler, bütçe müzakereler sırasında 
birleşme politikasını pes etmeden savunuyorlardı. Bu sefer, Polonya, müzakerelerin 
başarısı için  Birleşmenin Dostları grubunda lider rolünü oynamak zorundaydı. 
Müzakerelerin sonucu Avrupa’daki ekonomik ve siyasi havasının yansımasıdır: 
AB’nin tarihinde ilk defa Çokyıllı Finansal Çerçevesi azaltıldı. Birçok kişi onu AB’nin 
entegrasyon heveslerinin azalmasının siyasi işareti olarak yorumladı. Bu nedenle, 
Polonya’nın 2007-2013 AB bütçesine göre daha fazla fon alabilmesi daha da büyük 
bir başarıdır.

 Yeni bölmeler – daha çeşitlendirilmiş AB

 Ekonomik kriz kalıcı olarak ciddi bir şekilde AB ülkeleri arasındaki ilişkileri 
yeniden şekillndirdi. Ekonomik bakımdan daha muhafazakar ve rekabetçi Kuzey ve 
daha az etkili Güney bölümü bu sefer daha da çok önem kazandı. Kriz sırasında bir 
bölüm daha belli oldu: eurozone’daki üye ülkeleri (E-17 ve 2014 yılından itibaren 
E-18) ve euro’yu kabul etmemiş ülke üyeleri. “Yeni” üye ülkeleri gittikçe euro’ya geç-
tikleri için: Slovenya (2007), Kıbrıs ve Malta (2008), Slovakya (2009), Estonya (2011) 
ve Letonya (2014), yeni ve eski üyeler arasındaki bölüm daha az önemli olmaya 
başladı. Ayrıca, Polonya gibi kriz sırasında ekonomileri iyi durumda devam ettiren 
ülkeler daha fazla önem kazanmaya başladı. Şüphesiz, siyasi olarak kriz sırasında en 
çok fayda gören Almanya, çok iyi ekonomik durumda kalabildiği için  siyasi bakım-
dan en çok güçlendi.Birçok gözlemcilere göre Almanya-Fransa liderliği, Fransa’nın 
siyasi ve ekonomik zarflarından dolayı artık söz konusu değildir. Birleşik Krallık, artık 
karar verme merkezinde olma peşinde değil. AB’nin gerisinden başka yöne doğru 
gitmeyi seçti. 2013 Ocak ayında Başbakan David Cameron, vatandaşlarının 2017 
yılındaki referandumda AB üyeliğine dair karar vereceklerini ilan etti. Yeni bölümler 
yüzünden birçok ülke politikalarını yeni değerlendirmeyi karar verdi ve var olan 
pozisyonlar, ittifaklar ve koalisyonlar tekrar gözden geçirildi.
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 AB kurumları – sınavı geçebildiler mi?

 Lizbon Antlaşması’na uymaya yönelik kurumsal reformlar ve değişen 
işbirliği kuralları, ekonomik kriz yönetiminin getirdiği meydan okumalarıyla eş-
zamanlı ortaya çıktı. Bu kriz, sıkça eleştirilen birçok Avrupa liderleri için önemli bir 
sınav oldu. Fakat, unutmamak lazım ki, krizin temelleri önemli derecede maddi 
sorumlulukları üstlenmekten kaçınmaya çalışan üye ülkelerinin ulusal politikaları-
na dayalı. Yine de, ekonomik kriz, insanların AB kurumlarına karşındaki güvenliğini 
zedeledi ve ulusal egotizmleri güçlendirdi. Antlaşmalarda harekete geçmek için 
geçerli temeller bulunmadığı için AB siyasetçilerin yeterli hareket kabiliyeti yok. Bu 
nedenle bazen hükümetler arasında anlaşmalar yapmakta çözüm arandı (örneğin 
Mali Anlaşma). AB, Topluluk yerine yeni “AB” olarak kararlar vermeye başladı. 
Topluluk yöntemine alışmış Polonya gibi ülkeler, bu gelişmelere endişe ile yaklaştılar. 
Avrupa Merkez Bankası ise kriz sınavından geçmeyi başardı. 

 İklim değişikliğine karşı mücadele – yeni dönemler için yeni hevesler

 Entegrasyonun süreci başlayalı 50 sene geçtikten sonra 1950’lilerde Avru-
pa Topluluğu’nun kurulması hakkında uzun vadeli hedeflerin gerçekleştiğine dair 
his mevcuttu. Bu, topluluğun yeni hedefleri ve gelecek yıllardaki misyonu hakkında 
tartışmalara yol açtı. AB’nin siyasi ajandası gittikçe, küreselleşme dahil dış etkenler 
tarafından şekillendirilmeye başladı. Sonuç olarak küresel ısınmaya karşı mücadele 
son on yılda AB’nin ajandasında önemli rol oynamaktadır. Bu politikanın temelleri 
AB’nin genişlemesinden önce konuldu: müzakereler, salım ticareti şeması (EU ETS) 
için müzakereler 2003 yılında gerçekleşti. Küresel ısınma politikası, Avrupa Kon-
seyi, oybirliğiyle 2020 yılına kadar yeni bağlayıcı azaltma hedeflerini (3x%20) kabul 
ettiğinde 2007 yılında ciddi derecede hızını arttırdı. Bu karar, enerji ve iklim paketi-
nin müzakereleri için 2008’de gerekli altyapı oluşturdu. Polonya, diğer AB ülkelerine 
nazaran elektrik üretmek için fazla kömüre bağlı olduğu için (AB’nin ortalaması 
%30’uyken Polonya’da %90’ıydı) bu müzakereler çok zordu. Küresel ısınma konusun-
da AB’nin liderliğinin  çok önemli bir rol kazanmasına rağmen 2009’da Kopenhag’da 
fiyasko ile sona erdi. AB’nin hevesli hedefleri aynı zamanda ekonomik kriz yüzünden 
kısıtlandı. Yine de, bu konu hala gündemde ve 2030 sene için iddialı hedefleri belirt-
mek için gelecek yıllarda AB yine baskıya maruz kalacak. 

 Hayal kırıklığı ve Euro-skeptisizm – geleceğin meydan okumaları

 Vatandaşlarını ciddi bir şekilde etkilediği ekonomik kriz ve artan işsizlik 
yüzünden AB, son yıllarda daha önce hiş rastlanmamış euroskeptizm dalgasına 
maruz kaldı. Avrupalılar, ülkelerinde ve Brüksel’deki elitleriyle hayal kırıklığına 
uğradıkları için gittikçe popülist olmaya başladılar. AB için azalan destek, şimdiye 
kadar entegrasyonun liderleri olarak bilinen ülkelerde, özellikle Fransa’da, büyükbir 

sorundur. 2012 yılında Fransızların %61’i AB’ye desteklediğini söyledi, bir sene son-
ra ise yalnız %41’i. AB için desteğin en büyük düşüşü İspanya’da (2008’den bu yana 
%38 ile düştü), İsveç’te (%17’lik düşüş), Finlandiya’da (%14’lik düşüş) ve Hollanda’da 
(%11’lik düşüş)kaydedildi. Bu tür hava ulusal duygular, ksenofobi ve göçmenlere 
karşı antipati için verimli toprak oluşturuyor. Üye ülkelerinde AB için azalan destek, 
AB’deki pozisyonlarını etkiliyordu. Polonya’da AB için nispeten yüksek ve sabit 
destek, popülist etkilere ve değişen siyasi havalara karşı koymayı başardı. Bu destek 
olmadan Avrupa politikasını Polonya’da yere getirmek benzersiz bir şekilde zor olur-
du. 
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 Ekonomi: büyümenin 10 yılı
 Başarı için makroekonomik şartlar
 Polonya, Avrupa Birliği’nin üyesi olduğundan bu yana Polonya ekonomisi 
çok önemli derecede ilerledi. Bu olağanüstü ilerleme, özellikle Polonya’nın üyeliğin-
den önce, kolayca öngörülmüyordu. Ekonomik çıkarlara dair beklentiler oldukça 
tedbirliydi ve ekonomik başarının ancak uzun vadede ortaya çıkacağı bekleniyordu. 
Fakat son on yılı Polonya’nın AB üyeliğinden çok faydalandığını gösteriyor. En önemli 
başarılarımız arasında: önemli ekonomik ilerleme, toplumun artan zenginliği ve 
yabancı ülkelerde ürünlerini pazarlamayı ve satmayı başaran Polonya şirketlerinin 
rekabet yeteneği.  

 Ekonomik büyümenin lideri
 Bölgenin diğer ülkelerinin tecrübeleri, AB’nin ortak pazarına veya fonlarına 
erişim süründürülebilir gelişimin garantisi olmadığını gösteriyor. Polonya’nın deney-
imleri, AB’de başarının temeli yalnız akıllı ekonomik politika değil siyasi istikrarı da 
olduğunu ispatladı. 
 Ekonomik indekslerin basit bir analizi, Polonya’nın AB’ye gireli ne kadar 
değiştiğini ve AB üyeliğinden ne kadar faydalandığını gösteriyor. Bizim 10 yıllık 
üyeliğimizin değerlendirmesi aynı senede AB’ye üye olan ülkelerle karşılaştırma 
yapmak için iyi bir fırsattır (EU-9)

Grafik 1. 2004-2013 döneminde bölgedeki GSYİH’in toplam büyümesi 

Kaynak: Eurostat, GSYİH (24.03.2014. tarihine göre)

2004-2013 yıllarında Polonya’nın GSİYH’si Slovakya’nınki gibi bölgedeki bütün üye 
ülkeleri arasında ve bütün AB’de en yüksek artış kaydetti. On sene içinde 
Polonya’nın ekonomisi %48.7 ile büyüdü. Orta ve Doğu Avrupa’daki diğer ülkeler 
daha yavaş gelişiyorlardı – ortalaması %27 idi. AB’nin bütün yeni üye ülkelerinin 
(Macaristan hariç) ortalama büyüme artışının %11’ine sahip olan eski üyelere göre 
daha yüksek artış kaydettiklerinivurgulamak da lazım.
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Grafik 2. 2004-2013 döneminde GSİYH’deki değişim (önceki yıl = 100)

Kaynak: Eurostat, GSYİH: önceki döneme göre % değişimi (24.03.2014. tarihine göre)

 2004-2013 yıllarındaki Polonya’nın ekonomik büyümesinin değerlendirme-
sini, değişen global durumu yansıtmak için iki döneme ayırarak yapmak lazım: ilk 
dönem 2004-2008 yılların kapsıyor, diğeri ise 2009 ve sonrasıdır. 2010 yılında Avru-
pa’da kamu borcu krizine dönüşen 2008’deki global mali krizin başlangıcı iki dönem 
arasında ayrım tarihidir. İkinci krizin sonuçları, AB’de hala hissediliyor.

 2004-2008 yılları arasında Polonya
 Polonya’nın AB üyeliğinin makroekonomik sonuçları en çok 2004 ile 2008 
yılları arasında belli oldu. Yatırım çekiciliği ve mali güvenilirlik önemli derecede 
artınca Polonya, yatırım yeri olarak yabancı şirketler için daha cazip gelmeye başladı. 
Sermaye akışı için engeller kaldırıldı ve ticari işlemler daha güvenli hale geldi.
2004 ile 2008 yılları arasındaki dönem Polonya için iyiydi. Polonya, ekonomisini 
modernleştirmeye başladı, iş gücünün eğitimine yatırım yaptı, ekonomik çevresinin 
kalitesini ve istikrarını geliştirdi ve yatırım harçlarını ve risklerini azalttı. Bu olumlu 
yatırım havası, düşük enflasyon ve Polonya’nın iyi mali durumu gibi  başka uygun 
eğilimler tarafından da oluşturuldu. Polonya’nın AB üyeliğinin ilk seneleri, Polonya’nın 
pozisyonunu yabancı şirketler için çekici yatırım istikameti olarak oluşturdu ve 
sağlamlaştırdı. AB fonlarıyla birlikte ekonomik büyümenin temelleri güçlendirildi. 
Bunların sayesinde kriz döneminde bile Polonya ekonomici çok iyi durumdaydı.

 AB’ne üyelikten sonra Polonya Sermaye Pazarı – Hazine Tahvilleri

 Avrupa Birliğine üyelik 2004 Nisan ayından 2005 ayına kadar tarihi bir 
düşüş ile % 7’den % 4,5’a düşen 10 yıllık Polonya devlet tahvillerinin getirisi üzerinde 
doğrudan etkisi olmuştur. Polonya tahvillerinin ikinci düşüşü, % 3.3’lük en düşük 
seviye ile 2013 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve Avrupa Bölgesi ülkelerinin tahvil getiri-
sine yaklaşmıştır. Polonya Hazine tahvilleri tüm Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
tahvil getirisinde en fazla düşüşü göstermiştir. Bunun kredi maliyetlerinde olum-
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lu etkisi olmuş ve Polonya’ya borçlarının yönetiminde maliyeti düşürme olanağı 
sağlamıştır.

 Polonya 10 yıllık tahvil getirileri ve avrupabölgesi tahvil getirileri 2004 
Nisan ayı ile 2013 Aralık ayı arasında. 
Chart “Capital market” from Excel file “Charts 1-32”

Kaynak: Eurstat (24.01.2014 itibari ile)

 Polonya tahvilleri Polonya’nın Avrupa Birliğine üye olmasının ardından 
ilk defa düşmüş ve bu da mali piyasaların ülkemize yönelik güveninin arttığının bir 
işareti olmuştur. Tahvil getirilerinini ikinci defa düşmesi, Polonya’nın iyi ekonomik 
durumunun bir sonucu olup bunda ülkenin para politikalarının ve siyasi kararlılığın 
da etkisi olmuştur.

 Ülkenin Polonya’nın Avrupa Birliğine girmesi ile sonuçlanan arttırılmış 
kredi değerlendirmesi hazine tahvillerinin değerlerinin ortalama yüzde 0.2-
0.5 puan düşmesine yol açmış ve bu da tahmini yıllık borçlanma maliyetinde 
2004-2013 arası için toplam 8.5 milyon Polonya Zloti tasarrufu sağlamıştır (yani 
GSHM’nin % 0,64-1,60’ı arasında)

 Kriz dönemi: 2009-2013
 Ağustos 2008’de başlayan ekonomik krizin etkileri Polonya’da da hissedildi. 
Uluslararası ticaret ve dolaylı olarak finansal piyasalar en fazla etkilendiği için banka-
lar gittikçe daha az kredi vermeye başladı. Ayrıca, 2009’daki eurozone’daki ekono-
mik duraklama Polonyalı girişimcilerin yatırımlarını yavaşlattı ve zaman içerisinde 
Polonya’daki tüketimi de azalttı.

 Diğer 9 yeni üye aksine Polonya’nın ekonomik büyümesinin nispeten yük-
sek hızı, iç veya dış dengesizliğe yol açmadı. Dengeli ekonomi temelleri sayesinde 
krizin en kritik dönemleri bile Polonya’da pek fazla hissedilmedi ve ekonomik durak-
lamaya yol açmadı. 
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 Doğal olarak 2009-2013 yıllarında GSİYH artışı yavaşladı ama AB ortala-
masına ayak uydurma süreci pek etkilenmedi. Son on yıl boyunca Polonya’nın 
ekonomik büyümesi AB’nin ortalamasının üstünde olmaya devam etti ve 2008-
2012 yıllarında yeni üye ülkelerinin ortalamasını da geçti. Nispeten yüksek ekono-
mik büyüme bizim faydamıza işledi ve gelişme aralığını kapatmakta  yardımcı oldu. 
Eurozone’daki ekonomik duraklama da bizim yararımıza işledi.
 Orta ve Doğu Avrupa’nın bütün ülkeleri arasında Polonya global ekonomik 
kriz tarafından en az derecede etkilendi. AB ülkeleri arasında ekonomik duraklama 
etkisi altında kalmayan tek üyeydik. Polonya’nın AB üyeliğinin ilk yıllarını kendi 
faydasına kullanması başarının önemli etkenlerinden biridir.
 Polonya, AB yapısal fonlarını kullanmayı başardı. Polonya, bu fonları altyapı 
reformlarını yere getirmek için ve insan kaynaklarının potansiyelini artırmak için 
kullandı. 
 AB bütçe fonları, Polonya’nın kendi kaynaklarıyla birlikte kriz sırasında 
ekonomik büyüme sürecini olumlu bir şekilde etkileyen yatırımları getirdi. Ekono-
mik krizi önlemekte yardımcı olan diğer faktörler arasında değişen döviz kuru ve iş 
piyasasında nispeten sağlam durum söze getirmeye değer.
 Polonya’daki ekonomik krizin etkilerini azaltan dış etkenler arasında Polo-
nya’nın ekonomisinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha kapalı olması ve özellikle 
sanayi sektöründe yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesidir. Diğer ülkeler genel 
olarak hizmet sektöründe yatırımlara odaklıydı.
 Sağlam banka sektörü, kamu sektöründe nispeten düşük borç seviyesi 
ve dış borçların da pek düşük olması gibi faktörler Polonya’daki krizi önlemek-
te önemli rol oynadı. Polonya bankaları, muhafazakar politikayı uygulayıp türev 
spekülasyonundaki global ticaretin parçası olmadı. Ayrıca, Polonyalı mali yetkilileri, 
özel sektörünün fazla borç almasını önledi. 
 Krizden önce alınan stratejik kararlar, Polonya’yı 2008’den sonraki ekono-
mik duraklama için hazırladı. Polonya’nın esnek döviz kurlarından faydalanması 
ekonomisini ve maaş seviyelerini zor dönemin şartlarına uyarlamasını kolaylaştırdı. 
Aynı zamanda ekonomik kriz sırasında Polonya, sistematik bir şekilde yapısal 
reformları yere getirmeye devam etti.

 Varşova Borsası – Merkez ve Doğu Avrupa’nın genç lideri

 Avrupa Birliğine üyelik Polonya Borsasının konumu ve önemi üzerinde çok 
olumlu bir etki yapmıştır. Avrupa Birliği ile entegrasyon Varşova Borsasının Merkez 
ve Doğu Avrupada (Piyasa değeri, borsaya kote olma ve ilk halka arz açısından) en 
büyük borsa olmasını daha kolaylaştırmıştır. Kısa bir süre içinde Varşova Borsası 
Avrupanın en dinamik gelişen sermaye piyasalarından biri haline gelmiş ve 2008 
yılında Viyana borsasını geçerek borsaya kote şirketlerin değer açısından Merkez ve 
Doğu Avrupanın lideri olmuştur.
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Tablo 1. Varşova Borsasının 2003-2013 arası temel göstergeleri

      2003   2013     % artış
  WIG      14.367   51.284     % 357
  WIG20      1.176   2.401     % 204
  Toplam şirket sayısı    203   450     % 222
  Yabancı şirket sayısı    1   47     % 4.700
  Polonya firmalarının milyon PLN cinsinden değeri 140.001  593.464     % 424
  Yabancı firmaların milyon PLN cinsinden değeri 27.715  247.316     % 892
  Hisselerin milyon PLN cinsinden toplam cirosu 40.118  256.147     % 638

Kaynak: WSE (31.12.2013 itibari ile)

 Polonya’nın Avrupa Birliğine girişinin ardından, Varşova Borsası yabancı 
firmaların borsaya kote olması açısından büyük bir artış göstermiştir, bu sayı 1’den 
47’ye artmıştır (kote olan tüm firmaları % 10’u). Bu aynı zamanda firmaların toplam 
değerini neredeyse altı kat arttırmış ve yabancı firmaların toplam değerini dokuz kat 
arttırmıştır. Şuna da dikkat edilmelidir ki, Polonya Borsasının bölgedeki başarısı 
Avrupa sözleşmeleri tarafından güvenceye alınan serbest sermaye dolaşımı 
sayesinde olmuştur.

Grafik 3. %’de 2004-2012 döneminde Polonya’nın GSİYH’nin gerçek seviyesi (önceki yıl = %100)

Kaynak: CSO (31.12.2013. tarihine göre)

 Fırsatı yakalamak
 AB’nin üyesi olunca Polonya, uluslararası yatırımcılar tarafından daha çekici 
ve sağlam bir ülke olarak algılanmaya başladı. 2004-2008 yıllarında yatırımlar çok 
yüksek seviyeye çıktı ve 2007 yılında GSİYH’nin %17’sini oluşturuyorlardı. Artan 
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kamu yatırımları, genel yatırım oranını de etkiledi. Tahminlere göre sayelerinde 
Polonya’nın GSİYH’si %1’i ile büyüdü.
 Uluslararası ticaret, 2003 yılından bu yana Polonya’nın GSİYH’sinin 
büyümesinde önemli rol oynadı. Polonya ekonomisi, AB’nin iç piyasasının parçası 
olmaktan ve ayrıcalıklı gümrük vergilerinden çok faydalandı. Polonya AB’ye girer 
girmez ihracat dinamikleri %10’unu aştı. Eurozone’daki ekonomik durgunluk, 
özellikle Orta ve Doğu Avrupa’ya ihracatını yükseltti. 

Grafik 4. 2003 ile 2012 yılları arasında EU-27’de ortalama kişi başıGSİYH

Kaynak: Eurostat

 Polonya’nın AB üyeliği, “eski” AB üye ülkelerine nazaran gelişim aralığını 
kapatmakta yardımcı oldu. 2004 ile 2013 yılları arasındaki Polonya’nın ekonomik 
gelişimi sayesinde Batı Avrupa’daki ekonomilere ayak uydurmaya başladı.
2012 yılında satın alma gücüne göre Polonya’nın GSİYH’si AB ortalamasının 
%66.9’uydu. 2003 yılına göre Polonya, %18.1’i ile büyüdü. 2004 yılında AB orta-
lamasının %62.5’ine ve şu an %66.5’ine sahip olan Macaristan’ı geçtik. AB ekono-
misine ayak uydurma hızı konusunda Lituanya, Slovakya, Letonya ve Romanya’dan 
sonra Orta ve Doğu Avrupa’da beşinciydik. %4.4 ayak uydurma hızıyla EU-9 
ortalamasının üstündeydik.
 Son on yılda bölgemizin ülkelerinin çeşitli şekillerde ve seviyelerde AB 
üyeliklerinden faydalandıklarına tanık olduk. 2012 yılında hepsi, AB’nin kişi başı 
GSİYH’sinin üçte ikisini geçtikleri halde ekonomik entegrasyondan kaynaklanan 
kazançları Polonya’dakilerle eşit değildir. Başlangıçta AB’nin uyandırdığı trans-
formasyonun liderleri olan Çek Cumhuriyeti, Slovenya veya Macaristan, kendi 
ekonomilerini geliştirmek için AB ile entegrasyonunu yeterince kullanmayı 
beceremeyip AB’nin ortalamasının hızıyla gelişmeye devam ettiler. Bu nedenle 
diyebiliriz ki, “yeni” ile “eski” AB arasındaki gelişim aralığını kapatmakta başarı, 
AB entegrasyonunun sunduğu bütün fırsatları yakalama kapasitesine bağlıdır.
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Yüksek iş gücü verimliliği
 Sözü geçen etkenlere ilaveten daha yüksek iş gücünün verimliliği Pol-
onya’nın ekonomik büyümesinin yüksek hızını önemli derecede etkiledi. 2012 
yılında bütün AB’de en yüksek seviyeye çıktı ve neredeyse %5’e ulaştı. Polonya, 
iş gücü alanında bölge liderlerinden biridir. AB üyesi olduğundan itibaren Polonya 
o dönemki liderleri olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovenya’ya yetişmeyi 
başardı. Şu an Polonya’nın iş gücü verimliliği, AB ortalamasının %72 seviyesinde. 
Sayesinde Polonya ekonomisinin rekabet ve ihracat gücü arttı.
 Sadece Polonyalı sermayeye dayanan ve yabancı sermayeli şirketler arasın-
daki iş gücü verimliliğindeki farkın azalması, 1997-2004 yıllarında %100’den 2008 
yılında %64’e, çok olumlu bir eğilimdir. Verimlilikteki değişmeler Polonya 
ekonomisinin geleneksel aşamadan modern aşamaya geçtiğine işarettir. Üretim 
verimlilikte artış ve belli derecede yabancı yatırımlardan gelen sermaye sayesinde 
AB entegrasyonu süreci hız kazanabildi.
 İş gücü verimliliğinin artmasına rağmen Polonya hala birçok zorlukla karşı 
karşıyadır. Polonya’nın düşük robotlaşma endeksi endişe kaynağıdır. Uluslararası 
Robotik Federasyonu’na (IFR) göre Polonya, dünyanın en robotlaşmış ülkeleri arasın-
dadır. Polonya sadece 6500 robota sahip ve Avrupa ortalaması 77 ve dünya orta-
laması 55 iken Polonya’da her 10 000 sanayi işçisi için yalnız 14 robot mevcut. Bu 
sahada liderleri olan Almanya ve Japonya’da bu endeks, sırasıyla 261 ve 339. Orta 
ve Doğu Avrupa’da 44 endeksiyle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya listenin başında. Bu 
alanda yalnız Romanya ve Bulgaristan, Polonya’dan daha düşük pozisyonda.

Grafik 5. EU-27 ortalamasına nazaran 2003-2012 yıllarında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki iş gücü 
verimliliği

Kaynak: Eurostat, iş gücü verimliliği – yıllık verileri (24.03.2014. tarihine göre)

 Polonyalıların maaşları
 AB üyeliğinin maaş miktarına etkisi üzerine analiz, üyelik öncesi endişeler-
in temelsiz olduğunu gösteriyor. Son on yılda Polonyalıların geliri azalmayıp tam 
tersi arttı. Aynı zamanda yoksulluk sınırında yaşayan insanların sayısı azaldı. 
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 AB üyeliği, bölgedeki ülkelerindeki gelir seviyelerini (satın alma gücüne 
göre hesaplanarak) çeşitli yönlerde etkiledi. 2004 – 2012 yıllarında maaşlar, 2003 
yılındaki seviyeye göre ters oranda arttı. Başka bir deyişle, AB entegrasyonundan 
önce Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi oldukça yüksek satın alma 
gücüne sahip ülkelerde, bölgedeki diğer ülkelere göre maaşlar daha yavaş artış 
kaydediyorlardı. Polonya’da net maaşlar %51’i ile arttı.

Grafik 6. 2004-2012 yıllarında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde net maaşların dinamikleri ve işgücü 
maliyeti (2003 = 100)

*Slovakya, Slovenya ve Estonya için bilgiler yok. Polonya için veriler 2005 yılına göre.

Kaynak: Eurostat, Yıllık net gelir – net gelir – çocuksuz bekar (24.03.2014. tarihine göre)

 2004 ile 2013 yılları arasında Polonya’daki asgari ücret iki kata çıktı – 2003 
yılında PLN 800’ken 2013 yılında PLN 1600’e çıktı. Ortalama maaşı ise 2003’te PLN 
2201.47’den 2013’te PLN 3667.47’ye çıktı. Nominal maaş artışı %66 idi (enflasyo-
na uyarlandıktan sonra %27). Girişimcilik sektöründe durum benzerdi – Ağustos 
2004’ten Kasım 2013’e kadar bu sektördeki maaşlar, %62.5 ile arttı (enflasyona 
uyarlandıktan sonra %27).
 2003 ile 2012 yılları arasında Polonya’nın çalışan toplumunun yarısı tarafın-
dan kazanılan brüt maaş, sırayla PLN2059 ve PLN3115 idi. Demek ki, maaşların 
ortancası yalnız %14.6 ile arttı (sene başı %1.62). İşgücü maliyeti, ekonomik ve mali 
krizden dolayı Polonya’da düşük seviyede. Bu nedenle Polonya, iş pozisyonlarının 
sayısına göre daha kolayca maaşları ayarlamayı başardı. Başka bir deyişle, 2009’dan 
sonra yükselen işsizlik, maaş artış baskısını dondurdu.
 İşgücü maliyetinde değişiklikler, Polonya toplumunun satın alma gücü daha 
yüksek maaşlardan kaynaklı değil diğer ülkelere göre daha düşük fiyat artışına bağlı 
olduğunu gösteriyor. Böylece Polonya ekonomisi rekabet gücünü devam ettirmeyi 
başardı. 
 Polonya toplumunun zenginleştiğine dair varsayım, 2003-2012 yıllarında 
kişi başı gelir ve gider analizi tarafından desteklemektedir. Yukardaki grafiğe göre 
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Polonya’daki kişi başı gelir neredeyse iki kata çıktı: PLN700’den PLN1300’e. 
 Polonya’yı başka AB ülkeleriyle karşılaştırırsak Polonya’daki aileler, zenginlik 
seviyesinde en yüksek artışlardan birin kaydetti – 2005 senesiyle kıyasla %50’den 
fazla artış – önümüzde yalnız Slovenya ve Bulgaristan bulundu. Kişi başı gider, kişi 
başı gelire göre daha yavaş artıyordu. AB üyesi olmadan ortalama bir Polonyalı, 
yaşam masraflarını karşılamak için bütün maaşını harcıyordu. 2012’den sonra 
maaşların neredeyse %20’si kullanılabilir gelir olarak elinde kalıyordu. Bu nedenle 
Polonya’daki gelir seviyesi, yaşam masraflarına göre daha hızlı yükseldiğinde 
göre sonuç olarak Polonyalıların zenginlik seviyesi arttı.

Grafik 7. 2003-2012 yıllarında kişi başı ortalama aylık gelir ve gider ve gelirde giderin seviyesi

Kaynak: 2012 ev ekonomisi bütçeleri, Polonya İstatistik Kurumu, Varşova 2013, s.47

 Dahası, Polonyalıların artan zenginliği tasarruflarının seviyesinden de belli. 
On sene boyunca bunlar iki kata çıktı – 2003 yılında kişi başı PLN 15 700’den 2013 
yılında PLN 37 000’e. Fakat, Polonyalılar tasarruf yapmaya ciddi eğilimi göstermiyor-
lar. AB’nin ortalaması  GSİYH’nin %217’siyken tasarrufları yalnız GSİYH’nin %88’i.

 Olumlu toplumsal değişimler
 Bir toplumun zenginlik seviyesini değerlendirirken eşitsizliği ölçen Gini 
katsayısına bakmakta fayda var. AB üyesi olalı Polonyalılar arasındaki eşitsizlik azaldı 
– Gini katsayısı 2005 yılında 35.6 seviyesinden 30.9 seviyesine düştü. Gelir 
eşitsizliğin azalması daha hızlı ekonomik büyüme ve işsizlikte düşüş sayesinde 
gerçekleşti. Her iki etken en yoksul Polonyalıların zenginlik seviyesini olumlu bir 
şekilde etkiledi. Eşitsizlik azaltmakta önemli rol oynayan diğer etken göçtü (düşük 
maaşlara çalışan birçok genç Polonyalı Polonya’dan göç etti) ve Polonyalı göçmen-
lerden gelen para havaleleri. Ayrıca, Polonya’nın en çeşitli grubu olan tarımcıların 
direk olarak AB fonlarından faydalanabilmesi de önemli bir etkendi.
 Toplumsal ve ekonomik eşitliğe bakarsak son on yılda Polonya, 30.5 olan 
AB’nin ortalama seviyesine yaklaştı. 2009 yılından beri Gini katsayısının düşüş 
seviyesi zayıfladı fakat ters çevrilmedi. 
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 Polonya ve Letonya, en zenginlerle ile en yoksullar arasındaki oransı-
zlığı azaltmayı başaran bölgedeki tek iki ülke (4 ünite ile azaldı). Diğer 9 yeni üye 
ülkesinde gelir orantısızlığı yalnız azalmadı; tam tersine Bulgaristan ve Romanya gibi 
ülkelerde büyüdü.
 AB üyeliğinden dolayı Polonya’nın yoksulluğunun artmasına dair korkular 
temelsiz ortaya çıktı. Tam aksine, elimizde olan bütün göstergelere göre 1 Mayıs 
2004 tarihinden bu yana Polonya’daki yoksulluk oranı önemli derecede azaldı. Bu 
bağlamda Polonya’nın iş piyasasının esnekliği, istihdam oranında artış ve iş gücünün 
gittikçe ekonominin daha verimli sektörlerine transferi önemli faktörler arasındaydı.
Polonya’da yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların oranı AB ortalamasıyla aynı. AB 
entegrasyonundan beri Polonya’daki yoksulluk oranı fark edilir şekilde düştü – 2005 
yılında %20.5’ten 2012 yılında %17.1’e.  Başka bir deyişle, 2005 yılına nazaran yedi 
sene sonra 1.3 milyon daha az Polonyalı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. 

Grafik 8. 2005 ve 2012 yıllarında yoksulluk riski seviyesinde yaşayan toplumun % oranı

Kaynak: Eurostat, Yoksulluk hattı riskinin oranı (24.03.2014. tarihine göre)

 Aşırı yoksullukta yaşayan Polonyalıları oranı, %10.9’undan (2005’te) 
%6.7’una (2012’de) düştü. Polonyalıların eşit fırsatları ve yaşam şartlarının 
ilerlemesi, asgari ücretin artması sayesinde mümkün oldu.2013’te bu artış bütün 
bölgedeki ülkelere arasında Slovenya’dan sonra en yüksek oldu.
 Yoksulluk hattı ve toplumsal dışlama tehlikesinde yaşayanların sayısı 
7 milyon ile azaldı. 2005 yılında  Polonyalıların 17 milyonu veya başka bir deyişle 
toplumun %45.3’ü böyle insanlardan oluşuyordu. 2012 yılında bu sayı, yaklaşık 10 
milyona düştü, bütün toplumun %26.7’sine.
 Yoksulluk hattı tehlikesinde insanların yaşam şartlarının ilerlemesi 
konusunda Polonya bütün bölgenin lideri oldu - %3.4 ile yükseldi. Diğer Orta ve 
Doğu Avrupa ülkelerinde en yoksul toplum gruplarının yaşam standardı %1 ile 
yükseldi (%1.9 artışını kaydeden Letonya istisna bu konuda) veya azaldı. 

 Yükselen fiyatların mitini yerle bir etmek
 Polonya’nın AB üyeliği, ürünlerin ve hizmetlerin fiyat artışına dair 
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endişelere yol açtı. dış rağbet yüzünden gıda fiyatlarının artışı ve KDV vergisi oran-
larında değişiklikler nedeniyle 2004 yılının ile aylarında enflasyon artmışsa da bu 
kara senaryo gerçek olmadı.

Grafik 9. 2004-2012 yıllarında enflasyon (önceki yıl = 100)

Kaynak: Eurostat, Enflasyon oranı, Yıllk enflasyon oranın değişimi (24.03.2014. tarihine göre)

 2007 yılına kadar ürün ve hizmet fiyatları nispeten yavaş hızla atıyorlardı ve 
2005-2006 yıllarında AB ortalamasının aşağısına düştü.  2007 yılından sonra küresel 
ekonomik kriz daha yüksek enflasyona ve dolayasıyla gıda, meşrubat ve enerjinin 
daha yüksek fiyatlarına yol açtı.

Grafik 10: 2004-2013 yılları arasında kümülatif enflasyon oranı 

Kaynak: Eurostat, Enflasyon oranı, Yıllk enflasyon oranın değişimi (24.03.2014. tarihine göre)

Polonya, AB üyesi olalı mali, politikasının baş hedefi, fiyatları aynı seviyede tutmaktı. 
Sonuç olarak 2004-2013 yıllarındaki kümülatif enflasyon oranı %33 
seviyesindeydi ve EU-9 ülkelerine nazaran neredeyse %2 daha düşüktü 
(Çek Cumhuriyeti ve Slovenya daha düşük seviyeleri kaydetti).
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Grafik 11. Polonya’daki evlerin giderlerinde seçilmiş ürünlerin payı

Kaynak:  Polonya İstatistik Kurumu (24.03.2014. tarihine göre)

 Polonya’daki evlerin giderlerinin ön araştırması, 2003 senesine göre gıda 
ve alkolsüz içecek payı ve ev ve enerji harçlarının daha az yük olduğunu 
gösteriyor. Gıda ve alkolsüz içkiye harcamalar %4 ile düşüp bütün harcamaların 
%25’idir. Polonyalı evlerin maddi durumunun ilerlediğini ve Polonyalıların tüketici 
kararlarının temel ihtiyaçları karşılamakla dikte edilmediğini ispatlıyor.
 Zengin toplumların özelliği olan lüks ürünlerde tüketiminde artış 
kaydedildi. 2003 yılından bu yana eğlence, kültür, restoranlar ve oteller için har-
camalar, %2 ile arttı. Yıllar süren ekonomik durgunluktan sonra 2005’ten bu varlıklı 
ve zengin insanların oranı arttı. 2004 yılında yaklaşık 300 000 kişilik gruptu. Son 
tahminlere göre 2013 yılında bu grupta 800 000’den fazla Polonya vatandaşı olacak.

 Ticaret: ekonomik gelişimin motoru

 Son birkaç yılda diğer ülkeler ekonomik kriz tarafından olumsuz etkilen-
mişken Polonya istikrarlı bir şekilde ekonomik büyümeyi kaydediyordu. Bu büyüme 
Polonya ürünlerinin ve hizmetlerinin dinamik bir şekilde büyüyen ihracatına 
bağlanabilir.2004-2013 yıllarında ihracat GSİYH’e göre iki kat daha hızlı büyüyordu. 
Bu nedenle vurgulamak lazım ki, Polonya AB üyesi olduğunda ihracat, Polonya 
ekonomisinin gelişiminin baş motorlarından biri oldu.

 Rekor kıran ihracatların dönemi
 AB üyeliğin son 10 yılında Polonya diğer AB üye ülkeleriyle GSİYH’nin 
%1’ine eşit pozitif dış ticaret dengesini tutturmayı başardı. Üyelik önceki yılları 
kıyasla (1996-2003 dönemi) bu daha iyiye bir değişme – o dönemde %0.5’ine eşit 
zarar kaydedildi. AB üyeliğinden sonra AB üyesi olmayan ülkelerle ticaret dengesi 
negatif kalmışken AB üye ülkeleri ile ticaret önemli derecede arttı ve dolayısıyla 
Polonya’nın GSİYH’si de yükseldi. 2009 ve 2012 yıllarında Polonya’daki rağbet gücü 
azalmaya başlayınca GSİYH’nin düşüşünü önleyen en önemlietken AB ülkelerine 
ihracattı. 
 Ticaret yoğunluğu Polonya’nın diğer AB ülkeleri ve AB üyesi olmayan 
ülkelerle ilişkilerinde artıyordu. Polonya AB’ye girmeden önce Polonya ihracat 
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ürünlerinin yeterince rekabetçi olmadıklarına dair ve indirgenmiş tarife engellerinin 
ithalatta aşırı artışa neden olacağına dair endişeleri söze getirenler hatalı ortaya 
çıktı. 2004-2013 yıllarında Polonya’nın total ihracatı ithalata göre çok daha hızlı 
artıyordu – 2003 senesine göre sırayla yaklaşık %220 ve %160 ile ve 2013 yılında 
EUR152.8 milyar seviyesine ulaştı.
 Polonya’nın iyi ihracat sonuçları her şeyden önce AB üye ülkeleriyle 
pozitif ticaret eğilimlerine dayanıyordu. 2004-2013 yıllarında Polonya’nın AB’ye 
ihracat oranı 2003 senesiyle kıyasla üçe katladı; aynı dönemde ithalat artışı arkada 
kaldı. Bir tek istisna, AB ile ticaretin azaldığı ve ekonomik krizin yılı olan 2009’du.
AB üyeliğinin ilk on yılı rekor kırma dönemiydi. 2013 yılında Polonya’nın AB’ye 
ihracat değeri tarihi rakam olan EUR114 milyara ulaştı (2003 yılında bu rakam 
EUR38.4 milyardı). AB üyeliği sayesinde Polonya, AB ülkeleri ile ticaret dengesini 
ilerletmeyi başardı. 2003 yılında zararımız EUR3.3 milyarken ihracatımız hız kazandı 
ve 2013 senesini EUR24 milyar değerinde pozitif bakiyeyle kapattık.

Grafik 12. AB üye ülkeleri ile Polonya’nın ticareti (EUR milyonlarda)

Kaynak: Merkezi İstatistik Ofisi, Ekonomi Bakanlığı (20.03.2014. tarihine göre)

 EU-10’da Polonya’nın gücü
 Polonya’nın AB üyeliği Orta ve Doğu Avrupa diğer ülkeleriyle ticaretimizi 
artırdı. 2003 ile 2013 yılları arasında EU-10’a EUR6.2 milyardan EUR25.3 milyara 
çıktı. Bu %300’den fazlalık bir yükselme ve ticaret dengesindeki 10 katlık artıştır: 
EUR1.1 milyardan EUR10.5 milyara. 
 Bu başarı, Polonya’nın en önemli ticari partnerlerinden biri olan Çek Cum-
huriyeti’ne ihracat değerini dörde katlayarak elde edildi. 2013 yılında Çek Cumhuri-
yeti, bölgeye Polonya ihraç ürünlerinin %37’si için istikametti. 

Exports
Imports
Balance

-‐5000	  

15000	  

35000	  

55000	  

75000	  

95000	  

115000	  

135000	  

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

İhracaat	   İthalat	   Denge	  

Grafik 13: Bölgedeki ülkelerle Polonya’nın ihracatın değeri

Kaynak: Merkezi İstatistik Ofisi, Ekonomi Bakanlığı (20.03.2014. tarihine göre)

 Ticaret değeri Polonya ile eşzamanlı AB’ye giren bütün ülkelerde arttı. 
Polonya, bölgenin ülkeleri arasında lider ihracatçı pozisyonunu sağlamlaştırmayı 
başardı. Polonya’dan ihracat her sene artıyordu – 2013 yılındaki değeri 2003 yılın-
dakinin üç katıydı. 
 Malların serbest dolaşımı sayesinde, AB üyeliğinin 10 yılı içinde Polonyalı 
ihracatçılar AB ihracatının payını %2’den %4’e attırdı – Hollanda’dan sonra bütün 
AB ülkeleri arasında en yüksek artışıydı. Karşılaştırmak istersek, bölgenin diğer 
ülkelerin AB içinde ihracat payı daha yavaş artıyordu (Çek Cumhuriyeti - %2’den 
%3.5’a artış, Macaristan %1.7’den %2.2’ye artış). 
 Günümüzde Polonya bütün EU-10 bölgesinin ihracat değerinin dörtte 
biri ile (yaklaşık %27) sorumlu. Fakat, bu yine de bölgenin total ekonomik potan-
siyelinde payımızdan daha az – 2013 yılında Polonya’nın GSİYH’si bütün EU-10 
bölgesinin GSİYH’sinin %39’unu oluşturuyordu.

Grafik 14. EU-10 ülkelerinin AB’ye toplam ihracat (EUR milyonlarında)

Kaynak: Eurostat  (20.03.2014. tarihine göre)
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 Fakat, ihracata çok fazla dayanarak bölgenin bazı ülkeler, uluslararası piyas-
alardaki ekonomik duruma bağlı kalmanın riskine giriyorlar. Bunun en iyi göstergesi 
2009 yılındaki ekonomik krizdi – o sene Polonya’nın ihracatı bölge  ülkelerine kıyasla 
daha az azaldı (Romanya hariç)

Grafik 15. AB içindeki ihracat EU-10 ülkelerinin payı 

Kaynak: Eurostat  (20.03.2014. tarihine göre)

 AB üyeliği, AB üyesi olmayan bölgedeki diğer ülkelerle kayda değer 
ticaretteki artışa yol açtı. Polonya, bu alanda lider oldu. AB üyesi olmayan ülkelere 
EU-10 ülkelerinin ihracatlarının %27’si Polonya’dan geliyordu. 2004-2013 yıllarında 
üçüncü ülkelere ihracat değeri dört katına çıktı ve bu ülkelerle ticaret alanında 
AB ülkelerindeki Polonya’nın payı 2003’te %1’inden 2013’te %2.2’sine çıktı.

Grafik 16. EU-10 üye ülkelerinin AB üye olmayan ülkelere ihracat (EUR milyonlarında)

Kaynak: Eurostat  (20.03.2014. tarihine göre)

 Dahası, Polonya’nın ekonomisi gittikçe daha uluslararası oluyor – 2013 
yılında GSİYH’a göre ürün ve hizmet ihracatı oranı %47.8 idi ve 2003 yılına göre 
%14.5 fazlaydı. AB’ye ihracat en önemli rol oynadı – Polonya’nın GSİYH’sine göre 
değeri %35.6’ya çıktı (2003 yılı ile kıyasla %8.7 daha fazlaydı).
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Grafik 17: 2003 ve 2013 yılında İhracat/GSİYH oranı 

Kaynak: Eurostat verilerine göre kendi hesaplarımız (20.03.2014. tarihine göre)

Grafik 18: EU-10 ülkelerinde 2003 ve 2013 yılında ticarette ihracat/GSİYH oranı 

Kaynak: Eurostat verilerine göre kendi hesaplarımız (20.03.2014. tarihine göre)

 Üçüncü ülkelerin artan önemi
 AB üyesi olduktan sonra Polonya Ortak Ticari Politikanın (Common 
Commercial Policy) parçası oldu. Ortak Ticari Politikanın yalnız en güçlü ülkelerin 
taleplerini yerine getireceği ve Polonya’nın AB olmayan ülkelerden rekabetten 
yeterli şekilde korunmayacağına dair endişeler mevcuttu. Fakat, AB’nin iç pazarında 
pozisyonumuzu güçlendiren Polonya’nın AB üyeliği, AB dışındaki kilit 
partnerlerimizle temaslarımızı zayıflatmadı.
 Sonuç olarak, dış ticaretin serbestleştirilmesinin olumlu etkileri Polonya ve 
diğer EU-10 ülkeleri için hem AB içinde ve dışında uzun vadede söz konusu olabilir. 
2013 yılında AB olmayan ülkelere Polonya’nın ihracatları 2003 yılıyla kıyasla üç 
kata çıkıp EUR 38.6 milyar değerine ulaştı. 2004-2013 yıllarında AB olmayan ülkel-
ere Polonya’nın ihracatı AB üye ülkelerine göre daha hızlı artıyordu. Bu, Polonyalı 
ihracatçıların büyüyen potansiyeline ve üçüncü ülkelerin pazarlarına daha kolay 
erişimine bağlıydı. 
 Eş zamanlı olarak AB olmayan ülkelerle Polonya’nın ticaret bilançosu azaldı 
ve 2013 yılında EUR 27 milyarlık zarar kaydetti. Sebeplerden biri, ithalattaki keskin 
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artıştı – diğer AB ülkelerinde olduğu gibi Polonya’nın negatif ticaret dengesi rafine 
edilmemiş minerallere ve mineral yakıtlara bağlıydı. Bu iki ürün grubu sayılmayınca 
AB olmayan ülkelerle Polonya’nın ticaret bilançosu çok daha iyi gözüküyor. 2003 
yılında ticaret zararı EUR4.5 milyarken 2013 yılında EUR 5 milyarlık kâr söz konusuy-
du.
 Polonya ekonomisinin AB iç pazarındaki güçlü pozisyonu sayesinde 
Polonyalı ihracatçıların potansiyeli önemli derecede arttı ve üçüncü ülkelerle 
ticaretteki olumlu gelişmelere yol açtı – ticaret dengesindeki zarar artık büyümüyor 
aksine Polonya’nın ihracat potansiyelini geliştirmek için ve yeni piyasalara girmek 
için yeni fırsatlar ortaya çıkıyordu.

Grafik 19. AB üyesi olmayan ülkelerle Polonya’nın ticareti (EUR milyonlarında)

Kaynak: Merkezi İstatistik Ofisi, Ekonomi Bakanlığı (20.03.2014. tarihine göre)

 Polonyalı ihracatçılar, ticari hareketlerini global piyasalardaki eğilimlere 
göre uyarlamaya başladılar. Sonuç olarak üçüncü ülkelere Polonya’nın ihracatlarının 
payı %20.3’ten (2003) %25’e arttı.

Grafik 20. Polonya’nın toplam ticaretinde üçüncü ülkelerle ticaretin payı

Kaynak: Merkezi İstatistik Ofisi, Ekonomi Bakanlığı (20.03.2014. tarihine göre)
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 AB üyeliği sayesinde Polonya üçüncü ülkelerle ticari antlaşmaları daha 
kolay bir şekilde hayata geçirdi. Bu tür ticari antlaşmalar, Polonya’nın 2004te 
imzaladığı anlaşmalara göre alakalı piyasalara erişim sağlıyor, daha fazla konu ve 
daha geniş coğrafyayı kapsıyor. Örneğin, Türkiye, Meksika, Şile, Fas ve Güney Afrika 
gibi AB’nin serbest ticaret alanını veya gümrük bölgesini kurduğu ülkelere daha iyi 
erişim kazandık.

 İstikrar ve denge
 GSİYH’ye göre daha hızlı büyüyen ihracat Polonya ekonomisi hakkında bize 
nasıl bir mesaj veriyor? Rekabetçi olduğunu ve Polonya ürünlerine ve hizmetlerine 
yurtdışındaki rağbetin arttığını gösteriyor. Fakat, ihracat önemli büyüme faktörü olsa 
da Polonya döviz kurları dahil sadece piyasa şartlarına veya yurtdışındaki müteah-
hitlerden siparişlere bağlı değildir. Eşzamanlı ithalattaki artış Polonyalı tüketicilerin 
ve üretim araçları için üreticilerin artan rağbetin göstergesidir. Ham maddeler ve 
yatırım mallarının ithalatı, teknolojilerini modernleştirmek için ve üretimlerini daha 
rekabetçi hale getirmek için üreticilere faydalı oldu.  
 GSİYH’ye göre ihracat ve ithalat oranları, ekonomik durumlarının yurtdışı 
piyasalarındaki değişimlere bağlı olduğu küçük ülkelerde yaygın. Romanya hariç, 
bölgeminiz bütün ülkelerinde GSİYH/ihracat oranı Polonya’ya göre daha yüksek-
ti. Bu kategoride 2013 %98’lık oranla Slovakya rekor kırdı. Polonya’daki nispeten 
düşük ihracat/GSİYH oranı, istikrar ve dengenin göstergesi olarak algılanabilecek 
Polonya ekonomisinin çeşitlendirmesini yansıtıyor. Bu da yurtdışı piyasalarındaki 
krizlere karşı Polonya’yı belli derece koruyor. 
 Polonya’nın durumunu bölgenin gerisiyle karşılaştıracak olursak bizim 
ihracat potansiyelimiz yurtdışı mallarına daha az derecede bağlı. AB üyeliğinden 
sonra Polonya küresel üretim zincirindeki payını artırınca ulusal modernleşme bu 
süreçten olumlu bir şekilde etkilendi. Yine de Polonyalı ihracatlarının katma 
değerinin %70’inden fazla Polonya’da çalışan şirketler tarafından üretiliyor. 
Karşılaştıracak olursak Çek Cumhuriyeti’nde ve Macaristan’da yaklaşık %60’ı ve 
Slovakya’da - %56’si. Polonyalı şirketleri sayesinde diğer EU-10 ülkelerine göre 
Polonya’da ihracat ülkenin ekonomik büyümesinde daha önemli rol oynuyor.

Grafik 21. 2009’da ihracatlarda yerli katma değerinin payı

Kaynak: OECD verilerine göre kendi hesaplarımız (20.03.2014 tarihine göre)
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 Hizmetler ticaretinde bölge lideri
 Diğer AB üyelerine göre Polonya hizmetlerin ticaretinde bölgenin lid-
eri pozisyonunda. 2012 yılında AB’ye EUR20.7 milyar değerinde ve bütün EU-
10 ülkelerinin payının %30’u olan hizmetler sağladı. Bölgenin diğer ülkelerle 
karşılaştıracak olursak 2004’ten 2012’ye kadar AB’ye hizmet ihracatlarımız %160’a 
ulaşıp Lituanya’dan sonra en yüksek hızla büyüdü. 

Grafik 22. 2004 ve 2012 yılında AB’ye sağlayan hizmetler (EUR milyonlarında)

* 2005 için bilgi
Kaynak: Eurostat (20.03.2014 tarihine göre)

Grafik 23. 2012 yılında AB’ye hizmet ihracatında EU-10 ülkelerinin payı

Kaynak: Eurostat (20.03.2014 tarihine göre)

 Polonya’nın ihracat ürünleri
 2004-2013 yıllarında Polonya, AB üye ülkelerine birkaç gruba ait ürünleri 
ihraç etti. 2013 yılında ihracatların tümünde %37’lik payına sahip olan elektrik 
makineleri, bu ürünler arasında en önemliydi. Aynı dönemde ihraç ürünlerinin 
değeri %170’ten fazla ile arttı – EUR15.5 milyardan EUR42 milyara. İhracatın artış 
lideri, 2003’ten bu yana EUR2.7 milyardan EUR15.5 milyara artan ve ihracat değer-
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leri beş kata çıkan tarım ve gıda ürünleriydi. Aynı zamanda %330’luk artışla ve 
2013 yılında EUR16.3 milyarlık değeriyle kimya sanayi ürünleri de Polonya ihracat 
ürünleri arasında da önemli yer aldı. 

Grafik 24. Ürün gruplarına göre 2003-2013 yıllarında AB’ye Polonya’dan ihracat (EUR milyonlarında)

Kaynak: Merkezi İstatistik Ofisi, Ekonomi Bakanlığı (20.03.2014. tarihine göre)

 Araçlar, özellikle arabalar, ve parçaları Polonya için hala önemli ihraç ürün 
grubu Bu gruptaki ticaret, 2003 ile 2013 yıllar arasında %200 ile arttı.
 Diğer Polonyalı ihraç ürün grupları bu önem sırasıyla azalıyor: mobilya, TV, 
petrol ürünleri ve benzeri, bilgi işlem teçhizatı, iç yakımlı makinalar, bakır. Bu 10 en 
önemli ürün 2013 yılındaki AB’ye ihracatın %30’unu oluşturuyor. 
2004’teki AB’nin genişlemesinden bu yana bazı sektörler önemli derecede üretimi-
ni genişlettiler. Son on yılda Polonya, aşağıdaki kategorilerde AB’nin top ihra-
catçılarının grubunun parçası oldu:
• Ev aletleri – 2012 yılında bütün AB’de en fazla ev eşyası ürettik (yaklaşık 
EUR3 milyarlık değerinde)
• Mobilya – 2012 yılında Polonya, miktar bakımından Çin’den sonra 
dünyanın en büyük mobilya ihracatçı oldu (yaklaşık 2.7 milyon ton)
• Otomotiv sanayi ürünleri – araç parçalarının önde gelen ihracatçısıyız ve 
AB’nin en büyük otobüs ve mikrobüs ihracatçısıyız
• Televizyon ve LCD – radyo ve televizyonların Avrupa’nın önde gelen üretici 
ve ihracatçısıyız (2012 yılında Polonya’da 20 milyon televizyon üretildi)
• Kozmetik – son birkaç yılda Polonya AB’nin en hızlı gelişen kozmetik 
üreticisi ve ihracatçısı oldu (2012 yılında EUR 2 milyar değerinde kozmetik üretildi)
• Tarım ve gıda ürünleri – çavdar ve dondurulmuş meyve ihracat lideri ve 
kümes hayvanlarının eti, yumurta, meyve suları, hazırlanmış sebze ve meyve ve 
tütün önemli ihracatçısıyız.
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 İhracat yenilikçiliğine etki
 Polonya, AB üyesi olduktan sonra ihraç ürünlerimiz daha yenilikçi ve 
teknoloji bakımında daha gelişmiş oldu. Örneğin, high-tech ve medium-tech ürün-
lerinin payı %40’tan (2000) %50’ye çıktı (2010). Bu gelişme, belli derecede R&D’nin 
Polonya’daki artan rolünden kaynaklanıyor.

Grafik 25: 2003 ve 2012 yılında ihraç ürünlerinde high-tech ürünlerinin payı 

Kaynak: Dünya Bankası, Eurostat (20.03.2014. tarihine göre)

 Diğer önemli eğilim, genel ürün ihracatında Polonyalı high-tech ürünlerinin 
payının artışıdır. 2003 ile 2012 yıllar arasında Polonya’nın oranı %2.5’ten %5.9’a 
yükseldi. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Estonya gibi ülkeler için high-tech 
indeksleri daha yüksek olsa da Polonya düzenli olarak arayı kapatmaya çalışıyor.
İç üretim sektöründe modernleşmeyi teşvik eden İhraç ürünlerinde yenilikçilik 
önemli derece yabancı sermayenin akışına bağlıdır. Fakat, vurgulamak lazım ki, Po-
lonyalı ihracat ürünleri Polonya’nın üretim sektörlerinin teknoloji bakımından daha 
az teknolojik gelişmiş ve daha emek yoğun oldukları için daha rekabetçi pozisyona 
sahip – elbette, işçilik masrafları arttıkça bu eğilim gücünü kaybediyor. Sonuç olarak, 
ülkemiz ihracat ürünlerini teknoloji açısından daha gelişmiş üretmek için ve Polonya 
ile diğer AB ülke üyeleri arasındaki aralığı kapatmak için çaba sarf ediyor.

 Yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke olarak Polonya

 Doğrudan yabancı yatırımcı için Orta ve Doğu Avrupa’nın lideriyiz. 2007 
senesi bu konuda en başarılı seneydi. Ekonomik krize rağmen sonraki yıllarda yalnız 
Avrupa’da değil dünya çapında  ülkemiz, en cazip yatırım istikameti oldu.
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Grafik 26. 2004 ile 2012 yılları arasında Polonya’ya doğrudan yabancı yatırım akışı (EUR milyonlarında)

Kaynak: Polonya Ulusal Bankası (20.03.2014. tarihine göre)

Yabancı yatırımların büyük kısmı - %85’inin fazla – AB üye ülkelerinden geldi.  
  Polonya, diğer EU-10 ülkeleri arasında lider pozisyonunda. 2012 
yılında  bölgede AB ülkelerin tarafından yapılan bütün doğrudan yabancı yatırım-
larının %34’ü – yaklaşık EUR  157 milyar Polonya’da yapıldı. 
 Bölgedeki diğer ülkelere göre Polonya’daki yatırımlar daha az derecede 
maruz kalmışsa da yabancı sermayeye dayalı şirketler, otomotiv sektör dahil, küresel 
ekonomik krize büyük tepki verdi. Ulusal şirketlerden farklı olarak yabancı ser-
mayeye dayalı şirketler, her şeyden küresel rağbete ve dış finansmanına bağlıydı. 
Yatırımlardaki düşüş, Polonya’nın yatırımcılar için daha az cazip olduğundan kaynak-
lanıp azalan yabancı rağbetin sonucuydu.  

Grafik 27. 2003 ve 2012 yıllarında EU-10 bölgesinde doğrudan yabancı yatırım (EUR milyonlarında)

Kaynak: Eurostat (20.03.2014. tarihine göre)
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 Yabancı yatırım bölgenin bütün ülkeleri için önemli olsa da ekonomik etkisi 
ülkeden ülkeye değişiyor. GSYİH karşısında yatırımların payı Polonya’da artışta – 
2003 ile 2012 yılları arasında bu pay ikiye katlandı. Vurgulamak lazım ki ihracatlar 
konusunda olduğu gibi Polonya ekonomisi için doğrudan yabancı yatırımların önemi 
istikrarlı bir düzeydedir. Demek ki eğer birden bütün yabancı yatırımlar kesilse 
Polonya’nın ekonomisi, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan veya Slovakya’nın 
ekonomileri kadar kritik bir şekilde etkilenmeyecek.

Grafik 28. Seçilen ülkelerde 2003 ve 2013 yıllarında GSYİH karşısında doğrudan yabancı yatırım 

Kaynak: Eurostat (20.03.2014. tarihine göre)

Grafik 29. AB ülkelerinden doğrudan yabancı yatırımlarda EU-10 ülkeleri arasında Polonya’nın payı

Kaynak: Eurostat (20.03.2014. tarihine göre)
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 1995 yılından başlayarak ekonominin iyi durumu sayesinde Polonya 
yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyordu. AB ile yakın işbirliği sayesinde müstakbel 
AB üyeliğimiz  daha 1990’lı yılların başında ülkemize doğrudan yabancı yatırımların 
akışını olumlu bir şekilde etkiledi. Fakat hiç şüphe yok ki, Polonya’nın AB ile 
entegrasyonu bu süreci en fazla hızlandırdı. Sebebi bellidir. Polonya, AB’nin tek 
pazarının parçası olunca ve daha derin ekonomik entegrasyon ve istikrar hukuki 
rejim gibi belli avantajlardan faydalanmaya başlayınca Polonya’nın yatırım çeki-
ciliği önemli derecede arttı. Bu nedenle Polonya, AB’den yatırımlar için en önemli 
istikametlerden biri oldu. En önemli güç yanlarımız arasında, büyük ve açık iç piyas-
ayı (yaklaşık 38 milyonluk nüfus) ve iş gücü piyasasının potansiyelini  (30 milyondan 
fazla çalışan nüfus) saymak lazım.  
 Yabancı sermayeye dayalı şirketler, üretimlerini artırmak için ve 
ürünlerini AB piyasalarında satmak için Polonya’nın AB üyeliğinden hemen 
faydalanmaya başladılar. Yalnız Polonyalı sermayesine şirketler de Polonya’nın AB 
üyeliğinden yararlandı. Yabancı şirketlerden gelen baskı yüzünden kendilerini mo-
bilize etmek ve modernleştirmeyi zorunda kaldılar. Diğer önemli faktör Avrupa’nın 
tek piyasasının parçası olmak ve AB fonlarına erişim kazanmaktı. Bunlar sayesinde 
Polonya kendine özgü alanlarda lider üretici ve ihracatçı oldu. 
 Ayrıca, Polonya’nın üyeliği, diğer AB ülkelerindeki ticaret engelleri atlatmak 
isteyen AB üye olamayan ülkelerden yatırımları artırtmak olabilir.

 Yabancı yatırımların faydaları
 AB girişimden hemen sonraki yıllarda doğrudan yabancı yatırımların akışın-
dan sonra (özellikle 2008 senesine kadar) son birkaç yılda Polonya 
ekonomisi yabancı yatırımlarla kısmen doygun hale geldi. 2008-2009 yıllarında 
Polonya ekonomisindeki yabancı sermayeye dayanan şirketlerin payı %40’a yakın 
seviyede sağlamlaştırıldı. Aynı zamanda yabancı şirketlerdeki istihdam payı arttı 
(2004-2013 yılları arasında yaklaşık 170 000yeni iş yeri ortaya çıktı).
 Son yıllarda yeni yatırımların önemi azaldıysa da yabancı şirketlerin 
kazançların büyük kısmını tekrar yatırmaya devam etti (ekonomik krizin senesi 
olan2008 tek istisnaydı). Bu, yatırımcıların Polonya ekonomisinin istikrarını takdir 
ettiklerini ve uzun vadeli yatırımlar yapmaktan çekinmediklerini gösteriyor. 
Yeniden yatırımlar, Polonya’nın son yıllardaki doğrudan yabancı yatırımların olumlu 
sonuçları için önemli derecede sorumluydu. 2014 Bloomberg sıralamasına göre 
Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Polonya yatırımlar için en çekici ülkeydi. Dünya çapın-
da 26. pozisyondaydık.
Polonya nasıl bu kadar iyi sonucu elde etmeyi başardı? En büyük avantajlarımız 
bunlardır:
• İç pazarımız Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’ın birleştirilmiş iç 
pazarları kadar büyük;
• Siyasi istikrar;
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• Yükselen pazarlar arasında en istikrar para birimine sahibiz (özellikle eu-
ro’ya göre)
• Yollar altyapımız önemli derecede modernleşti (azalan seyahat masrafları 
alanından Türkiye’den sonra ikinci pozisyondayız)
• OECD ülkeleri arasında 2009-2012 yılları arasında iş gücü verimliliğinde en 
yüksek artış kaydettik  

 Ayrıca, Polonya, iş gücü piyasasının büyük potansiyeli sayesinde yabancı 
yatırımlar için çekici bir ülke oldu – birçok alanda hem işçiler hem de uzmanlar 
mevcut. 
 Doğrudan yabancı yatırımların en önemli faydalarından biri, üretim ve iş 
gücü verimliliği alanındaki Polonyalı şirketlerinin üzerine kurulan ve onları rekabete 
doğru iten baskıydı. Modern üretim ve iş organizasyonu yöntemleri uygulanarak 
Polonya’nın ticaret piyasası çok daha rekabetçi hale geldi. Başka bir deyişle, 
yabancı sermaye Polonya’ya aktıkça Polonya ekonomisinin modernleşmesince 
gittikçe önemlirol oynuyordu.
 Yabancı sermayeye dayalı şirketler Polonyalı şirketlere göre iş gücü ve üre-
tim verimliliği konusunda kayda değer, fakat son zamanlarda azalan avantaja sahip. 
Bunu sintetik avantaj endeksi bize gösteriyor. 2009 yılında bu endeks doğrudan 
yabancı yatırım sektörü için 233.3 idi (Polonyalı şirketler için 100 idi) ve en yüksek 
seviyeye çıktığı 2004 yılına göre 35 puan ile azaldı. Orantısızlıkta bu düşüş,  son yıl-
larda Polonyalı şirketlerinin verimliliğini ve üretim kalitesini arttırdıklarını gösteriyor. 
 Doğrudan yabancı yatırımlar, Polonya’nın ihracat potansiyeli için önemli 
teşvik tedbirleri sunmaya devam ediyor. Yabancı sermayeye dayanan şirketler 
ihracatçıların %30’u olsa da Polonya ihracatlarında payı %60 idi. Fakat, Polonyalı 
sermayesine dayanan şirketler son yıllarda performanslarını geliştirmeye devam 
ediyorlar. Sonuç olarak, yabancı sermayeye dayanan şirketlerin toplam ürün ve 
hizmet ihracatındaki payı gittikçe azalıyor - %62’den (2005 yılında) yaklaşık %59’a 
(2012). Demek ki Polonya’nın ekonomik büyümesi son yıllarda daha dengeli oldu 
ve yabancı ve ulusal sektörlerin hareketleri kıyaslanabilir hale geldi.

 Sanayiden hizmet sektörüne geçiş
 Son yıllarda sektöre göre yabancı yatırımların yapısı değişim yaşamaktadır. 
Hizmet sektörünün önemi gittikçe artarken sanayi sektöründeki yatırımların önemi 
azalıyor. Yine de sanayi, ekonomileri geçiş döneminde olan ülkeler için hala kayda 
değer rol oynamaya devam ediyor.
EU-10 grubunun en büyük ülkelerinde imalat sanayindeki doğrudan yabancı 
yatırımların payı 2004-2012 yıllarında gittikçe azalıyordu. Bölgenin diğer ülkeleriyle 
kıyasla Polonya’da bu alandaki düşüş nispeten düşüktü - %36’dan (2003) %32’ye 
(2012). Aynı dönemde Macaristan’da bu oran %40’tan %19’a düştü; Çek Cum-
huriyeti’nde ise %42’den %33’a. Bu verilere göre Polonya’daki sanayi sektöründeki 
yatırımlar nispeten istikrar seviyededir.

 Sanayi projelerinin daha az önemli olduğunu ve hizmet sektöründeki 
yatırımların gittikçe ön plana geçtiğini görebiliriz. Ayrıca, Polonya’da ihracata bağlı 
sektörlerdeki yatırımlar (otomotiv, elektronik ve beyaz eşya sektörleri) giderek 
azalıyor. Biznes ve R&D hizmetlerindeki yatırımlar ise yükselişte. Sanayi yatırımlarına 
göre daha küçük çapta olsalar da bu projeler daha fazla iş yeri yaratıyor.

 Polonya: AB’nin hizmet merkezi
 Polonya, Orta ve Doğu Avrupa’nın biznes ve hizmet  merkezlerinin merkez 
noktasına dönüşüyor. Bu tür merkezler ilk defa 1990’lı yıllarda Polonya’da kurulmaya 
başladı ama modern biznes hizmetleri merkezleri, Polonya’nın AB üyeliğinden sonra 
büyük sayıda ortaya çıkmaya başladı. Polonya’da bulunan her dört hizmet ve biznes 
merkezinden üçü, 2004’ten sonra kuruldu. Polonya’nın AB üyeliği ülkeyi yatırımcılar 
için her bakımdan daha güvenilir kıldı ve iş yapmak için hukuki çerçevesinin mod-
ernleşme sürecini hızlandırdı. 2005 ile 2011 yılları arasında Polonya’da 250 hizmet 
merkezi kuruldu ve sayısı gittikçe artıyor. 2013 yılının ilk aylarında neredeyse 400 
hizmet merkezi faaliyet halindeydi. Bu sayı, bölgenin bu tür yatırımlarının %40’ı 
temsil ediyor. Yatırımların çoğu Batı Avrupalı ve Amerikalı şirketler tarafından 
yapıldı.
Grafik 30. 2003 ile 2012 yılları arasında Polonya’daki yabancı hizmet merkezleri

Kaynak: PAIiIZ, Varşova 2013.

 Modern biznes hizmetlerindeki tanık olduğumuz yükseliş, iş gücü piyasası 
için çok olumlu bir gelişme. 2013 yılının ilk aylarında yabancı sermayeye dayanan 
biznes ve hizmet servisleri yaklaşık 110 000 kişiye istihdam veriyordu. Orta ve 
Doğu Avrupa’da bu sektördeki istihdamının neredeyse %40’ı. Polonya’da bu 
merkezdeki iş olanakları artmaya devam ediyor ve ortalama olarak sene başı %20
’lik artış kaydediyor. Bu oran, bölgenin bütün ülkelerine göre en istikrar seviyede. 
Modern biznes hizmetlerindeki iş olanaklarının çoğu Krakov’da bulunmaktadır. 
Krakov, Orta ve Doğu Avrupa’nın ilk şehri olarak top 10 biznes hizmetleri 
outsourcing istikameti sıralamasında yer aldı.
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Harita 1. 2011 yılında Orta ve Doğu Avrupa’da modern biznes hizmetleri.

Kaynak: PAIiIZ, Varşova 2012.

 Polonya’nın AB üyeliği, hizmet yatırımlarını daha kapsamlı ve yenilikçi 
hale getirdi. Hizmet sektörümüz şimdiden gelişimin daha olgun seviyesine çıktı. 
Ayrıca, biznes hizmetlerini Batı Avrupa’dan Polonya’ya taşımak için başka nedenler 
de mevcut. 2004-2007 yılları arasında düşün iş gücü maliyeti en önemli etkendi. 
Sonraki yıllarda hizmet merkezleri daha karışık mali ve muhasebe konularıyla 
ilgilenecek uzman çalışanları aramaya başladı. Sonuç olarak, yabancı şirketler, 
otomotiv firmalar ve telekomünikasyon hizmetleri sağlayan şirketler için software 
gelişimi gibi alanlarda uzmanlaşan offshore merkezlerinin sayısı Polonya’da 
büyümeye başladı.Ardında merkezleri Batı Avrupa’da ve ABD’de olan hizmet ve 
biznes merkezleri kurulmaya başladı. Polonya’da çalışan bu tür merkezlerin 
%70’inden fazla Batı Avrupa ülkelerine hizmet veriyor.

 Son teknoloji sektöründe artış
 Her şeyden önce yabancı sermayeye dayanan şirketler sayesinde trans-
formasyon döneminde Polonya’nın ekonomisi high-tech ürünlerinin üretimine 
geçiş yaptı. Son yıllarda medium-tech ürünlerinden low-tech ve medium-low-tech 
ürünlerine geçiş kaydedilmişse de AB’nin üyeliği, sözü geçen eğilimi devam ettirme-
kte yardımcı oldu. Bu gelişmeler, her şeyden önce global pazarlardaki duruma ve 
high-tech ürünleri için azalan rağbete bağlıydı. Kayda değer ki, yabancı sermayeye 
dayanan şirketlerin ihracat yapısı gerilerken Polonyalı sermayeli şirketlerinde tam 
tersine tanık olduk. Bu fenomen, rekabetçiliği teşvik eden yabancı yatırımcıların 
baskısının sonucuydu. Sonuç olarak Polonya pazarındaki yabancı yatırımcılar 
sayesinde Polonya üretimi daha rekabetçi hale geldi. Bu, özellikle araç üretimi, met-
al olmayan ürünlerin üretimi, temel metallerin üretimi ve plastik üretimiiçin geçerli. 
Üretimde yabancı yatırımların yarısı low-tech ve medium tech sektörlerinde olsa da 
bilgisayar, ilaç, tıbbı ve optik ürünler imalatı gibi medium-tech ve high-tech sek-
törlerinde doğrudan yabancı yatırımların payı yükselişte. Aynı zamanda Polonya, 
software gelişimi ve havacılık endüstrilerinin bölge liderine dönüşüyor.
Grafik 31. Teknoloji yoğunluğuna göre Polonya’daki yabancı yatırım

Kaynak: Merkezi İstatistik Ofisi bilgilerine göre kendi hesaplarımız (20.03.2014. tarihine göre)
 2004 ile 2012 yılları arasında Polonya işleme sanayisindeki yabancı 
sermaye gittikçe emek ve madde yoğun sektörlerden sermaye ve teknoloji yoğun 
sektörlere geçti. Bu, yabancı yatırımların artan sayısının ileri üretim sektörlere doğru 
geçtiğinin anlamına geliyor.Parçaları tedarik etmeye dayalı teknoloji yoğun sektörl-
er, en büyük yükseliş gördü - %11’den (2003) %15’e (2012). Teknoloji yoğunluğuna 
yabancı sermaye yapısına bakarsak teknoloji yoğun ve sermaye yoğun sektörlere 
yatırılan sermaye, Polonya teknolojisinin endüstri yapısının dönüşmesine hizmet 
ediyor. Bu, daha fazla modern endüstri branşlarının ortaya çıkmalarına yol açıyor.
 Yabancı şirketler sadece Polonya’da yatırım yapmıyorlar; aynı zaman-
da R&D harcamalarını arttırıyorlar (sermayenin çıkış ülkesi faaliyetlerinin odak 
notası olsa da). 2012 yılında Polonya R&D harcamalarında toplam payı %13.3 idi. 
Karşılaştıracak olursak 2003 yılında bu sayı %4.3 idi. 2004-2012 yıllarında biznes 
sektörünün Polonya’daki R&D finansmanının %30’unu temsil ettiğini düşünürsek 
yabancı şirketlerinin Polonya’dakilerine göre daha yenilikçi oldukları belli.
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 Yatırımcıların dikkatini çekmek
 Gelir vergi indirimi, özellikle rekabet yaratan başka avantajlar yokken, bir 
ülkede sermaye yatırmak için bir girişimci için hoş görülen teşvik edici etkendir. 
Polonya’da, diğer EU-10 ülkelerine göre bu hizmet daha az yaygındı ve önemli 
derecede özel ekonomik bölgelere sınırlıydı. Doğrudan yabancı yatırım artışta 
olsa da yabancı yatırımcıların vergi indiriminin kullanılması son birkaç yılda pek 
değişmeyen seviyedeydi. 2005 ile 2012 yılları arasında sene başı PLN 0.6 milyar ile 
PLN 2.9 milyar arasında vergi indirimi olarak talep edildi. Aynı zamanda, yatırımcılar 
gittikçe özel ekonomik bölgelere daha az ilgi göstermeye başladılar ve şu an sadece 
yatırımların üçte biri ekonomik bölgelerde yer alıyor. Bu, vergi indirimlerinin yatırım 
yapmak için en önemli teşvik edici etken olmadığını gösteriyor. 

Grafik 32. 2004-2012 yılları arasında EU-10 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar – vergi indirimi oranı 

Kaynak: Eurostat verilerine göre kendi hesaplarımız (20.03.2014. tarihine göre)
 Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde başka bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan’da özel ekonomi bölgeler yok; 
onların yerine yatırımcıların dikkatini çekmek için başka yöntemler kullanıyorlar. Bazı 
ülkelerin vergi indirimi sistemi Polonya’dakine göre çok daha geniş. Sayesinde ya-
bancı yatırımcılar, geniş yelpazeden vergi indirimlerinden faydalanabiliyor. Örneğin, 
Macaristan’da 10 sene boyunca yatırımcılar %80 vergi indiriminden yararlanabiliyor; 
Slovakya ve Bulgaristan’da ise CIT vergisinden tamamen muaf olabilirler. 2012’den 
beri Çek Cumhuriyeti vergi dönemini 5 seneden 10 seneye uzattı ve stratejik 
yatırımlar için yatırım fonlarını yere getirdi. Bulgaristan ise yeni yatırımlar için 
uygunluk kriterlerini daha kolaylaştırdı.  Yüksek sayıda vergi indirimini ve yatırımları 
teşvik eden diğer etkenleri sunarak bölgemizdeki ülkeler, daha fazla potansiyele ve 
uzman iş gücüne sahip olan Polonya’nın sunduklarını aşmaya çalışıyorlar. Polon-
ya’daki özel ekonomik bölgelerdeki CIT muafiyeti, geçerli maliyetin sayısı ve konum-
dan konuma göre değişen en ziyade bölgesel destekle sınırlıydı (yatırımcılar için 
işleri için sınırsız destek imkanı mevcut değildi).
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  Polonya’nın Modernizasyonu
 AB’nin fonları Polonya’nın modernizasyonunu yönlendiriyor

 2013 Aralık ayının sonu ile 1 Mayıs 2004 tarihleri arasında Polonya AB 
bütçesinden 92.4 Milyar avro kaynak almıştır. Bu kaynak aktarımı ülke tarihinde daha 
önce görülmemiş bir modernizasyonun yapılmasına yardımcı olmuştur. Desteğin 
ölçüsünü en iyi şekilde betimlemenin diğer bir yolu ise AB’nin toplam finansal 
yardımının Polonya’nın 2013 yılındaki GSYİH’sının %25’i civarına eş değer olduğunu 
söylemek olacaktır. 
 Toplam finansal destek uyum politikası için 58.7 milyar avro, ortak tarım 
politikası için 29.4 milyar avro ve arta kalan transferler için ise 850 milyon avroyu 
kapsamaktadır. Aynı dönem içinde Polonya üye ülke katkısı olarak AB bütçesine 30.9 
milyar avro ödemiştir. Bunun anlamı ise Polonya ile Ab arasındaki 10 yıllık finansal 
transfer bilançosu 61.4 milyar avro olarak pozitiftir.
 Polonya’nın AB’ye üye olmasından önce endişelerin seslendirilmesine 
rağmen, henüz tam bir katılımcı olamadık. Üyeliğin ilk yılında yalnızca AB hazine-
sine ödediğimizden daha çok AB hazinesinden para kazandık. 2009 yılından iti-
baren AB ve Polonya arasındaki finansal akıştaki fazlalık ikinci büyük tam üye olarak 
yararlananın, örneğin Yunanistan (2009-2011) ve Portekiz (2012), miktarından iki 
kat daha fazladır. 2014-2015 Ab bütçesi görüşmelerinin sonucu (Çok Yıllı Finan-
sal Çalışma Çerçevesi) Polonya’nın yakın gelecekte de pozisyonunu koruyacağını 
gösteriyor (tam üye olarak en fazla yararlanan ülke).
 Son on yılda, AB’den olan transferlerde, 2004’te 2,5 milyar avro iken 2013 
yılında ise 15,6 milyar avro olarak, azımsanmayacak bir artış gözlemledik. Ab fonları  
 Polonya’nın GSYİH’nı sırasıyla 2004 yılında %1.21, 2013 yılında ise %4.02 
artırdı.  Ortak fon sağlamadaki bu artış çok yıllı finansal programlama ve büyük al-
tyapısal projelerinin kilit uygulama döneminin açıklanması (2007-2013 AB bütçesin-
den fonlandı) gibi kaynakların etkili kullanımı (kırsal gelişim ve uyum politikaları 
altında), Polonyalı çiftçilerin direkt ödemelerinin bir parçası olarak tek sahibi olduğu 
geçiş dönemi sonu sayesiyle gerçekleşmiştir. 

 2011 yılından itibaren her yıl Polonya diğer AB üyelerinden daha çok AB 
fonlarını almaktadır.

 Örneğin, Ödenek ayrılma sırasında Polonya’dan ardında bulunan İspan-
ya, Fransa ve Almanya geçen birkaç yıl içerisinde Polonya’dan en az 1 ila 2 milyar 
arasında avro az ödenek almıştır. Avrupa Komisyonun hesaplamalarına göre ise 
2004-2012 yılları arasında 190 milyar avroluk bir toplam AB bütçesinden 
bölgemizdeki ülkelere tahsis edilmiş Polonya ise bu miktarın %41.3 almıştır.
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Grafik 33. Polonya ve AB arasında 2004-2013 yılları arası finansal akış bilanosu

Kaynak: ”AB Fonlarının aktarımı şartnamesi” (Aralik 2013), Maliye Bakanlığı

Grafik 34. AB bütçesinden Polonya’ya toplam transferler ve 2004-2012 yılları arasında AB-9 (Milyon Avro)

Kaynak: 2004-2012 yılları için Avrupa Komisyonu mali raporları 

 AB bütçesine Polonya katkısı
 AB üyeliğinin 10. Yılının sonunda, Polonya AB bütçesine 30.9 milyar avro 
katkıda bulunmuştur.  Bu miktar Polonya’nın GSMH’na dayanan kendi kaynakların-
dan 21.1 milyar avro, KDV kaynaklarından 4.6 milyar avro ve diğer geleneksel 
kaynaklarından 3.2  avro ve diğer ülkelerin geri ödemesinden (özellikle Birleşik 
Krallık geri ödemesi) sağlanan 2.0 milyar avrodan oluşmaktadır.

 Uyum Politikasından Sağlanan Kazançlar

 Polonya ve Avrupa Birliği arasında fon transferi finansal boyuttan daha 
fazla anlam taşımaktadır. AB bütçesi fonları sayesinde Polonya çok önemli 
yatırımlarda bulundu, yaşam standartlarını yükseltti, modernizasyon çalışmalarına 
devam etti, ekonomik büyümeyi destekledi ve ekonomisini daha rekabet edebilir bir 
hale getirdi.
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 Üyeliğin ilk yıllarında, örneğin 2004-2006 yıllarında, uyum politikaların 
uygulanması için yaklaşık 20 milyar avro ödenek ayrıldı. Bu miktarın yaklaşık 14 
milyar avrosu AB fonları olarak hesaplanmıştır.

Tablo 2: Finansal kaynaklar dahil olmak üzere Polonya’ya 2004-2006 yıllarında uyum politikası toplam 
ödeneğindeki özel operasyonel programlarının payları. 

Kaynak:  Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Mayıs 2013

85 milyarlık tutar 2007-2013 yılları arasında Polonya’da uyum politikasının 
uygulanması için sırasıyla sarf edildi. AB fonları bu tutarın yaklaşık 67,5 milyar 
avrosu olarak hesaplanmıştır. 
 2004-2013 yılları arasında AB fonları 160 projenin uygulanmasına yardım 
etmiş ve bunları bazıları hala uygulanmaktadır. Bu durum GSYİH’mızın dinamik 
büyümesi üzerinde olumlu bir etki yaratmış ve Polonya ekonomisinin 
rekabetçilik açısından gelişmesini sağlayarak girişimcilik müessesesinin artış 
göstermesini sağlamış ve yeni iş imkanları sağlamıştır. AB fonları sadece daha iyi 
altyapı imkanları ( yeni yollar, arıtma tesisleri vs.) sağlamakla kalmadı ayrıca AB bilgi 
erişimi, girişimcilerin eğitilmesi, geniş bantlı internet erişimi dahil olmak üzere tüm 
Polonyalıların yaşam kalitesini geliştirdi. 

AB	  bütçesine	  Polonya	  katkısı	  
AB	   üyeliğinin	   10.	   Yılının	   sonunda,	   Polonya	   AB	   bütçesine	   30.9	   milyar	   avro	   katkıda	  

bulunmuştur.	   	   Bu	  miktar	   Polonya’nın	   GSMH’na	   dayanan	   kendi	   kaynaklarından	   21.1	  milyar	  
avro,	   KDV	   kaynaklarından	   4.6	  milyar	   avro	   ve	   diğer	   geleneksel	   kaynaklarından	   3.2	   	   avro	   ve	  
diğer	  ülkelerin	  geri	  ödemesinden	  (özellikle	  Birleşik	  Krallık	  geri	  ödemesi)	  sağlanan	  2.0	  milyar	  
avrodan	  oluşmaktadır.	  
	  

Uyum	  Politikasından	  Sağlanan	  Kazançlar	  
	  

Polonya	   ve	  Avrupa	  Birliği	   arasında	   fon	   transferi	   finansal	   boyuttan	  daha	   fazla	   anlam	  
taşımaktadır.	  AB	  bütçesi	   fonları	  sayesinde	  Polonya	  çok	  önemli	  yatırımlarda	  bulundu,	  yaşam	  
standartlarını	   yükseltti,	   modernizasyon	   çalışmalarına	   devam	   etti,	   ekonomik	   büyümeyi	  
destekledi	  ve	  ekonomisini	  daha	  rekabet	  edebilir	  bir	  hale	  getirdi.	  

Üyeliğin	   ilk	   yıllarında,	   örneğin	   2004-‐2006	   yıllarında,	   uyum	   politikaların	   uygulanması	  
için	  yaklaşık	  20	  milyar	  avro	  ödenek	  ayrıldı.	  Bu	  miktarın	  yaklaşık	  14	  milyar	  avrosu	  AB	  fonları	  
olarak	  hesaplanmıştır.	  
	  
Tablo	  2:	  Finansal	  kaynaklar	  dahil	  olmak	  üzere	  Polonya’ya	  2004-‐2006	  yıllarında	  uyum	  
politikası	  toplam	  ödeneğindeki	  özel	  operasyonel	  programlarının	  payları.	  	  
	  

Operasyonel	  Program	   Kaynakların	  Toplam	  
Ödeneğindeki	  Program	  Payı	   Finansal	  Kaynak	  

Uyum	  Fonunun	  Kullanım	  
Stratejisi	  	  

Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  
%39.6	  (	  5.4	  milyar	  avro)	  

Uyum	  Fonu	  

Ekonomik	  Olarak	  Rekabetçiliğin	  
Artırılması	  

Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  %8.8	  
(1.2	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

İnsan	  Kaynaklarının	  
Geliştirilmesi	  

Toplam	  Finansal	  Ödeneğinin	  
%10.3	  (1.5	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Sosyal	  Fonu,	  Avrupa	  
Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

Kırsal	  gelişimin	  ve	  Gıda	  
Sektörünün	  Yeniden	  
Yapılandırılması	  ve	  
Modernizasyonu	  

Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  %8.4	  
(	  1.1	  milyar	  avro)	  	  

Avrupa	  Tarım	  Rehberliği	  ve	  
Garanti	  Fonu	  (İdari	  Bölümü)	  

Su	  Ürünleri	  ve	  Balık	  Prosesi	  	   Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  %14	  
(179	  milyon	  avro)	  

Su	  Ürünleri	  İdaresi	  için	  Finansal	  
Enstrüman	  

Entegre	  Bölgesel	  Operasyonel	  
Programı	  

Toplam	  Finsansal	  Ödeneğin	  
%20.8	  (	  2.9	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Sosyal	  Fonu,	  Avrupa	  
Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

INTERREG	  III	  A	   %1.2	  (	  177	  milyon)	   Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  
Teknik	  Destek	   Toplam	  Ödeneğin	  %0.2	  (	  28	  

milyon	  avro)	  
Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

Kaynak:	  	  Bölgesel	  Kalkınma	  Bakanlığı	  Mayıs	  2013	  
	  

85	   milyarlık	   tutar	   2007-‐2013	   yılları	   arasında	   Polonya’da	   uyum	   politikasının	  
uygulanması	  için	  sırasıyla	  sarf	  edildi.	  AB	  fonları	  bu	  tutarın	  yaklaşık	  67,5	  milyar	  avrosu	  olarak	  
hesaplanmıştır.	  	  

2004-‐2013	   yılları	   arasında	   AB	   fonları	   160	   projenin	   uygulanmasına	   yardım	   etmiş	   ve	  
bunları	   bazıları	   hala	   uygulanmaktadır.	   Bu	   durum	   GSYİH’mızın	   dinamik	   büyümesi	   üzerinde	  
olumlu	   bir	   etki	   yaratmış	   ve	   Polonya	   ekonomisinin	   rekabetçilik	   açısından	   gelişmesini	  
sağlayarak	   girişimcilik	   müessesesinin	   artış	   göstermesini	   sağlamış	   ve	   yeni	   iş	   imkanları	  
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Tablo 3. Finansal kaynaklar dahil olmak üzere Polonya’ya 2007-2013 yıllarında uyum politikası toplam 
ödeneğindeki özel operasyonel programlarının payları. 

Kaynak : Bölgesel Kalkınma Bakanlığı 2007 Mayıs ayı

 Polonya Fonları En İyi Kullanan Lider Ülkeler Arasında
 Uyum politikası altında, 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren Avrupa 
Komisyonu peşin ve aralıklı ödemeler olarak toplamda 210.3 milyar avro ödeme 
yaptı. Bu, Polonya için tahsis edilmiş olan en büyük fon (44.9 milyar avro) 
2007-2013 finansal perspektifi kapsamındaki görevlerin ifa edilmesi içindi. Ayrıca bu 
veri AB’den aldığımız toplam finansal ödeneğin %66.8’ini oluşturmaktadır. Bu şekil-
de hesaplandığında, Polonya’nın aldığı fonları etkili bir şekilde kullanmasının AB-27 
ortalamasından (&60.8) %6.0, ve bölgemizin ortalamasından (%58.4) %8.4 daha iyi 
olduğunu gösterir. 
 Aynı zamanda, AB fonlarından faydalanan ülkeler arasında yapılan 
anlaşmalar 2007-2013 yılları arasında Polonya’nın ödeneğini %96.5 olarak 
hesapladı.  Kalan kullanılabilir kaynaklar, %3.5 civarında, hibe anlaşmalarını 
aşamasında olan, imzalanmış bireysel projeler, onaylanıp 2015 sonuna dek 
uygulanacak diğer ek projeler olmak üzere seçilen projeler için harcanacaktır. 
 Polonya’nın AB içerisindeki ilk on yıllık başarısı AB fonlarının en iyi şekilde 
kullanılması ile ilişkilidir. Polonya’nın bunu başarmasının birkaç sebebi vardır: 
- Polonya’nın üyelik süreci öncesinde PHARE, SAPARAD ve ISPA fonlarını iyi 
kullanması fonların iyi kullanılmasında büyük deneyim kazandırmıştır. 
- Uyum politikası altında fonların önemli payının programlanması ve uygulanması 
için tam sorumluluğu taşıyan bir bakanlığın kurulması.
- Merkezi ve özerk yerel yönetimlerin yöneticiliği, uyum politikasının programlan-
masında ve uygulamasında yer alan personelin nitelikleri teknik destek fonundan 
bazı eş finansman kapsamı içinde sistemli olarak geliştirilmesi.
- Özerk yönetime sahip voyvodalıkların aşamalı olarak uyum politikası fonlarının 
programlanması ve uygulanması konusunda sorumlu yapılması.
- Kalkınma Politikasının yasal çalışma çerçevesinin aşamalı olarak oluşturulması.

sağlamıştır.	   AB	   fonları	   sadece	   daha	   iyi	   altyapı	   imkanları	   (	   yeni	   yollar,	   arıtma	   tesisleri	   vs.)	  
sağlamakla	   kalmadı	   ayrıca	   AB	   bilgi	   erişimi,	   girişimcilerin	   eğitilmesi,	   geniş	   bantlı	   internet	  
erişimi	  dahil	  olmak	  üzere	  tüm	  Polonyalıların	  yaşam	  kalitesini	  geliştirdi.	  	  

	  
Tablo	  3.	  Finansal	  kaynaklar	  dahil	  olmak	  üzere	  Polonya’ya	  2007-‐2013	  yıllarında	  uyum	  
politikası	  toplam	  ödeneğindeki	  özel	  operasyonel	  programlarının	  payları.	  	  
	  

Operasyonel	  Program	  
Kaynakların	  Toplam	  

Ödeneğindeki	  Program	  
Payı	  

Finansal	  Kaynak	  

Altyapı	  ve	  Çevre	   Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  
%41.9	  (	  27.9	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu,	  
Uyum	  Fonu	  

Bölgesel	  Operasyonel	  
Programlar	  

Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  
%24.9	  (	  16.6	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

Beşeri	  Sermaye	   Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  
%14.6	  (	  8.3	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Sosyal	  Fonu	  

İnovatif	  Ekonomi	   Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  
%12.4	  (	  8.3	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

Doğu	  Polonyanın	  Kalkınması	   Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  %3.4	  
(2.3	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

Teknik	  Destek	   Toplam	  Finansal	  Ödeneğin	  %1.8	  
(	  Yarım	  milyar	  avro)	  

Avrupa	  Bölgesel	  Kalkınma	  Fonu	  

Kaynak	  :	  Bölgesel	  Kalkınma	  Bakanlığı	  2007	  Mayıs	  ayı	  
	  

Polonya	  Fonları	  En	  İyi	  Kullanan	  Lider	  Ülkeler	  Arasında	  
Uyum	  politikası	  altında,	  1	  Aralık	  2013	  tarihinden	  itibaren	  Avrupa	  Komisyonu	  peşin	  ve	  

aralıklı	   ödemeler	   olarak	   toplamda	   210.3	  milyar	   avro	   ödeme	   yaptı.	   Bu,	   Polonya	   için	   tahsis	  
edilmiş	   olan	   en	   büyük	   fon	   (44.9	  milyar	   avro)	   2007-‐2013	   finansal	   perspektifi	   kapsamındaki	  
görevlerin	   ifa	   edilmesi	   içindi.	   Ayrıca	   bu	   veri	   AB’den	   aldığımız	   toplam	   finansal	   ödeneğin	  
%66.8’ini	   oluşturmaktadır.	   Bu	   şekilde	   hesaplandığında,	   Polonya’nın	   aldığı	   fonları	   etkili	   bir	  
şekilde	   kullanmasının	   AB-‐27	   ortalamasından	   (&60.8)	   %6.0,	   ve	   bölgemizin	   ortalamasından	  
(%58.4)	  %8.4	  daha	  iyi	  olduğunu	  gösterir.	  	  

Aynı	  zamanda,	  AB	  fonlarından	  faydalanan	  ülkeler	  arasında	  yapılan	  anlaşmalar	  2007-‐
2013	   yılları	   arasında	   Polonya’nın	   ödeneğini	   %96.5	   olarak	   hesapladı.	   	   Kalan	   kullanılabilir	  
kaynaklar,	  %3.5	  civarında,	  hibe	  anlaşmalarını	  aşamasında	  olan,	  imzalanmış	  bireysel	  projeler,	  
onaylanıp	  2015	  sonuna	  dek	  uygulanacak	  diğer	  ek	  projeler	  olmak	  üzere	  seçilen	  projeler	   için	  
harcanacaktır.	  	  

Polonya’nın	  AB	  içerisindeki	  ilk	  on	  yıllık	  başarısı	  AB	  fonlarının	  en	  iyi	  şekilde	  kullanılması	  
ile	  ilişkilidir.	  Polonya’nın	  bunu	  başarmasının	  birkaç	  sebebi	  vardır:	  	  
-‐	   Polonya’nın	   üyelik	   süreci	   öncesinde	   PHARE,	   SAPARAD	   ve	   ISPA	   fonlarını	   iyi	   kullanması	  
fonların	  iyi	  kullanılmasında	  büyük	  deneyim	  kazandırmıştır.	  	  
-‐	   Uyum	  politikası	   altında	   fonların	   önemli	   payının	   programlanması	   ve	   uygulanması	   için	   tam	  
sorumluluğu	  taşıyan	  bir	  bakanlığın	  kurulması.	  
-‐	  Merkezi	  ve	  özerk	  yerel	  yönetimlerin	  yöneticiliği,	  uyum	  politikasının	  programlanmasında	  ve	  
uygulamasında	   yer	   alan	   personelin	   nitelikleri	   teknik	   destek	   fonundan	   bazı	   eş	   finansman	  
kapsamı	  içinde	  sistemli	  olarak	  geliştirilmesi.	  
-‐	   Özerk	   yönetime	   sahip	   voyvodalıkların	   aşamalı	   olarak	   uyum	   politikası	   fonlarının	  
programlanması	  ve	  uygulanması	  konusunda	  sorumlu	  yapılması.	  

Grafik 35. 2007-2013 yılları arasında uyum politikası altında peşin ve taksitli ödemeler ( Üye Ülkelerin 
ödeneklerinin yüzdesi

Kaynak: Avrupa Komisyonu (1 Aralık 2013’ten itibaren)

 Altyapının Geliştirilmesi  
 Otoyol ve Ekspres Yollar
 Polonya’da taşımacılık sistemi üzerinde Avrupa Birliğinin fonlarının gerçek-
ten etkisinin görüleceği alanlardan birisidir. AB fonları diğer şeyler arasında otoyol 
ve ekspres yolların modernizasyonlaştırılmasında da harcandı. Harika bir şekilde 
gelişen tüm hareketlilik imkânlarından bizi yararlandırdı. Büyük şehirler arasında 
yolculuk 20-30 dakika daha kısaldı, trafik daha güvenli hale geldi, ve ölümle 
sonuçlanan trafik kazalarını azalttı.
 2004-2013 yılları arasında Polonya taşımacılık altyapıları için 28.7 milyar 
avrodan faydalandı. Bu havuzdan 5.4 milyar avro 2004-2006 yılları arasında ödenek 
alındı ve 2007-2013 yılları arasında 23.3 milyar avro daha alındı. 
 İkinci aşama boyunca, 16 milyar avroluk otoyol ve ekspres yollar 
Polonya’da inşa edildi ve modernize edildi. Bunun yaklaşık 10 milyar avrosu AB 
tarafından eş finansman olarak verildi. 2004 yılından itibaren 673 km. oto yol inşa 
edildi ve 808 km Ekspres yol inşa veya modernize edildi. Bu durum 2003 yılıyla 
karşılaştırıldığında ise sırasıyla %165 ve %375 oranlarında büyük bir değişime neden  
 olduğunu gösteriyor. Merkezi İstatistik Kurumuna göre, o zamanlar Polonya 
yalnızca 405 km otoyol ve 226 km. ekspres yola sahipti. Polonya’nın gelecekteki yol 
altyapısı yatırımları ise 2014 ile 2020 arasında olmak üzere planlanıyor. Bu 
planlamalar da AB tarafından eş finansal destek görecektir ve tıpkı 2004-2013 
yıllarında uygulandığı ölçüde uygulanacaktır. 
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Harita 2. Ulusal yolları ağı. Otoyollar, expresyollar ve diğer ulusal yollar

Lejant: 
OTOYOLLAR, EXPRESSYOLLAR VE DİĞER ULUSAL YOLLAR
Var olan
Otoyolların ve ekspres yolların planlanmış sistemi
Diğer 1 ve 2. Taşımacılık yolları
Voyvodalıkların sınırları, Poviyat hakları ile birlikte GDDKİA şehirleri
Hazırlanışı 2014

Kaynak: Ulusal Yollar ve Otoyollar Genel Müdürlüğü kaynakları

 Yol ağının modernizasyonu Polonya’da sürüş yapma güvenliğini artırırken 
yolları daha konforlu hale getirdi ve ana taşımacılık yollarında yatırım yapma alan-
larına olan ilgili artırdı. Üstelik bu modernizasyon taşımacılığın doğal çevre 
üzerindeki olumsuz etkisini azalttı. Bir PwC raporuna göre, 2007-2012 yılları 
arasında kilometre sayısını %106 olarak artırarak Polonya otoyol yapımı konusunda 
AB lideri oldu. 

Grafik 36. 2004-2011 yılları arasında otoyol inşası dinamikleri

Kaynak: Eurostat

 Ülkemizin gelişimi otoyol ve ekspres yol ağının genişletmesine rağmen, 
Polonya’nın yatırım ihtiyaçları temel konu olarak kalmaya devam etmektedir. AB 
üyesi olmadan önce bile, bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, örneğin Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan, Polonya’dan daha gelişmiş otoyol ağına sahiptiler. 
Bu durum bizim neden hala otoyol ağının kesin yoğunluğunu açısından ( Her 1000 
kilometrekarede bir otoyolların uzunluğu) bölgede düşük sırada (7. Sıra) olduğu-
muzu açıklamaktadır. Bu durum üzerinde düşünülmüş bir strateji sayesinde ayrıca 
büyütülebilir, bundan dolayı sadece otoyollarla değil ayrıca çok daha ucuz olan 
ekspres yollar Polonya’da inşa edildi.

Grafik 37. Her 1000 kilometrekare başına otoyolların uzunluğu ( 2011 verileri)

Kaynak: Eurostat
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 Polonya’da Seyahat: hızlı ve daha güvenli
 Ab desteği ile inşa edilmiş daha iyi yollar güvenli seyahat etmek için daha 
fazla kapasite sunmaktadır. Polonya’da 2007-2012 yılları arasında, yaklaşık %25 
civarında kaza oranlarında düşüş gözlemlenirken aynı zamanda ulusal yollarda 
yaşanan kazalarda ölüm oranı %37 azalma yaşanmıştır. 

Grafik 38. Ölümcül Kaza Oranları (100.000’de bir)

Kaynak: “Ulusal Kalkınma Stratejisinin 2007-2013 arası gerçekleştirilmesine dair rapor”

 Daha iyi yol altyapısı sadece sürücülerin zaman kazanması ve güvenliklerinin 
artması anlamına gelmemekte ayrıca devletin bu durumdan daha fazla kar sağla-
masına sebep olmaktadır. 2007 ile 2013 yılları arasında tamamlanan ulusal yol-
ların beş seçilmiş bölgesi üzerinden zaman kazanarak yıllık olarak, 1.3 milyar ila 
2.1 milyar zloti tasarruf yapılmıştır bu da GSYİH’nın %0.1 yaklaşık olarak denk 
gelmektedir. Bütün otoyollar ve ekspres yollar hayata geçirildiğinde ise kar edilen 
rakam GSYİH’in %0.3 denk gelecektir. Belirli yol kesimlerinde zamanın kısaltılmasıyla 
birlikte yıllık tasarruf edilen kazanç 152 milyon zloti ( Gorzow Wielkopolski –Szczecin 
yolu için minumum değer) ile 618 milyon zloti (Poznan – Swiecko yolu için 
maksimum değer) arasında değişmektedir.
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Tablo 4. 2007-2012 yılları arasında bitirilen otoyollar ve ekspres yolların seçilmiş bölümlerinden tahmini 
edilen kar oranları

Bölümler Zaman Tasarrufu OAS yolculu araçlar OAS kamyonlar
Gdarisk – Torun 40 dk. 11 000 3.500
Varşova- bodz 30 dk. 17 000 8.500
Poznan- Swiecko 40 dk. 10 000 10 000
Gorzow WIlpk- Szczecin 30 dk. 8.500 3 000
Krakov - Tarnow 20 dk. 15 000 5 000
  OAS: 24 saatlik yol boyunca yolda bulunan araç ortalaması
Kaynak: Polonya’da yol inşası: Gerçekler, efsaneler, deneyimler, bakış açıları

 Polonya ulaşım altyapısının inşasında harcamalarını ekonomik bir şekil-
de yaptığının üzerinde durmak gerekir. 2008 yılında yapılan bir ekspres yolun bir 
kilometresinin maliyeti ortalama 12.6 avro ve bir otoyolunki ise 15.1 avrodur. 2012 
yılında ise bir ekspres yolun bir kilometresinin maliyeti 8.7 milyon avro iken bir 
otoyolun bir kilometresi ise 9.6 milyon avrodur. Bu açıkça bize gösteriyor ki otoyol-
un bir kilometresinin maliyeti %36 düşerken ekspres yolunkinin ise %31 düşmüştür.

Grafik 39. Polonya ve yurtdışında otoyolun bir kilometresinin maliyeti (Avro)

Kaynak: Polonya’da yol inşası: Gerçekler, efsaneler, deneyimler, bakış açıları

Kaynak:	  Eurostat	  
	  

Ülkemizin	   gelişimi	   otoyol	   ve	   ekspres	   yol	   ağının	   genişletmesine	   rağmen,	   Polonya’nın	  
yatırım	   ihtiyaçları	   temel	   konu	   olarak	   kalmaya	   devam	   etmektedir.	   AB	   üyesi	   olmadan	   önce	  
bile,	  bazı	  Orta	  ve	  Doğu	  Avrupa	  ülkeleri,	  örneğin	  Çek	  Cumhuriyeti	  ve	  Macaristan,	  Polonya’dan	  
daha	   gelişmiş	   otoyol	   ağına	   sahiptiler.	   Bu	   durum	   bizim	   neden	   hala	   otoyol	   ağının	   kesin	  
yoğunluğunu	  açısından	  (	  Her	  1000	  kilometrekarede	  bir	  otoyolların	  uzunluğu)	  bölgede	  düşük	  
sırada	   (7.	   Sıra)	   olduğumuzu	   açıklamaktadır.	   Bu	   durum	   üzerinde	   düşünülmüş	   bir	   strateji	  
sayesinde	  ayrıca	  büyütülebilir,	  bundan	  dolayı	   sadece	  otoyollarla	  değil	  ayrıca	  çok	  daha	  ucuz	  
olan	  ekspres	  yollar	  Polonya’da	  inşa	  edildi.	  
	  
Grafik	  37.	  Her	  1000	  kilometrekare	  başına	  otoyolların	  uzunluğu	  (	  2011	  verileri)	  
	  
Kaynak:	  Eurostat	  
	  

Polonya’da	  Seyahat:	  hızlı	  ve	  daha	  güvenli	  
Ab	   desteği	   ile	   inşa	   edilmiş	   daha	   iyi	   yollar	   güvenli	   seyahat	   etmek	   için	   daha	   fazla	  

kapasite	   sunmaktadır.	   Polonya’da	   2007-‐2012	   yılları	   arasında,	   yaklaşık	   %25	   civarında	   kaza	  
oranlarında	   düşüş	   gözlemlenirken	   aynı	   zamanda	   ulusal	   yollarda	   yaşanan	   kazalarda	   ölüm	  
oranı	  %37	  azalma	  yaşanmıştır.	  	  
	  
Grafik	  38.	  Ölümcül	  Kaza	  Oranları	  (100.000’de	  bir)	  
	  
Kaynak:	  “Ulusal	  Kalkınma	  Stratejisinin	  2007-‐2013	  arası	  gerçekleştirilmesine	  dair	  rapor”	  
	  

Daha	  iyi	  yol	  altyapısı	  sadece	  sürücülerin	  zaman	  kazanması	  ve	  güvenliklerinin	  artması	  
anlamına	   gelmemekte	   ayrıca	   devletin	   bu	   durumdan	   daha	   fazla	   kar	   sağlamasına	   sebep	  
olmaktadır.	   2007	   ile	   2013	   yılları	   arasında	   tamamlanan	   ulusal	   yolların	   beş	   seçilmiş	   bölgesi	  
üzerinden	  zaman	  kazanarak	  yıllık	  olarak,	  1.3	  milyar	  ila	  2.1	  milyar	  zloti	  tasarruf	  yapılmıştır	  bu	  
da	   GSYİH’nın	   %0.1	   yaklaşık	   olarak	   denk	   gelmektedir.	   Bütün	   otoyollar	   ve	   ekspres	   yollar	  
hayata	   geçirildiğinde	   ise	   kar	   edilen	   rakam	   GSYİH’in	   %0.3	   denk	   gelecektir.	   Belirli	   yol	  
kesimlerinde	   zamanın	   kısaltılmasıyla	   birlikte	   yıllık	   tasarruf	   edilen	   kazanç	   152	  milyon	   zloti	   (	  
Gorzow	  Wielkopolski	   –Szczecin	   yolu	   için	   minumum	   değer)	   ile	   618	   milyon	   zloti	   (Poznan	   –	  
Swiecko	  yolu	  için	  maksimum	  değer)	  arasında	  değişmektedir.	  
	  
Tablo	  4.	  2007-‐2012	  yılları	  arasında	  bitirilen	  otoyollar	  ve	  ekspres	  yolların	  seçilmiş	  
bölümlerinden	  tahmini	  edilen	  kar	  oranları	  
	  

Bölümler	   Zaman	  Tasarrufu	   OAS	  yolculu	  araçlar	   OAS	  kamyonlar	  
Gdarisk	  –	  Torun	   40	  dk.	   11	  000	   3.500	  
Varşova-‐	  bodz	   30	  dk.	   17	  000	   8.500	  

Poznan-‐	  Swiecko	   40	  dk.	   10	  000	   10	  000	  
Gorzow	  WIlpk-‐	  

Szczecin	  
30	  dk.	   8.500	   3	  000	  

Krakov	  -‐	  Tarnow	   20	  dk.	   15	  000	   5	  000	  
	  	  OAS:	  24	  saatlik	  yol	  boyunca	  yolda	  bulunan	  araç	  ortalaması	  
Kaynak:	  Polonya’da	  yol	  inşası:	  Gerçekler,	  efsaneler,	  deneyimler,	  bakış	  açıları	  
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 Lider taşımacılık projeleri AB ile birlikte uygulandı

A1 otoyol, Pyrzowice – Maciejow – Sosnica bölümü inşası
Toplam proje değer: 5.9 milyar zloti
AB desteği: 4.4 milyar zloti
Projenin amaçları: Polonya’nın bir parçası ve Silesian Bölgesinin temel yolu olarak 
A-1 otoyolunun bir bölümünü inşa etmek. Bu otoyol bölümü projelendirilmiş 
gidiş-geliş yol bölümü olarak uyarlanması dahil yüksek hızlarda uzun mesafeli yol 
trafiğinin konforunu ve güvenliğini sağlamak için tasarlandı. 

Vroklav (Psie Pole) – Sycow bölümü S-8 ekspres yol inşası
Toplam proje değeri: 1.1 milyar zloti
Ab desteği: 0.8 milyar zloti
Özel amaçlar:
Yüksek hızlarda uzun yol trafiğinin konforunu ve güvenliğini sağlamak için güvenli 
bir yol inşası.
Projelendirilmiş gidiş gelişlerin yol bölümü uyarlaması
Yürürlükte olan yasal düzenlemeler için yolun uyarlanması
Çevre bölgedeki ihtiyaçları, özellikle yerel trafik yollarının inşasını karşılama.

Sycow – Kepno – Wieruszow- Walichnowy bölümü S-8 ekspres yol inşası
Toplam proje değeri: 1.3 milyar zloti
En yüksek AB desteği: 1 milyar zloti
Projenin amaçları: S8 ekspres yolunun inşası bölgeye daha erişebilir hale getirdi, 
yolun kullanıcılarının güvenliğini ve trafiğin güvenliğini artırdı, zamandan tasarruf 
edilmesini sağlamakla birlikte 115 kN/ aks dingil ağırlının uyumlu yol kapasitelerini 
artırdı. Ayrıca trafikteki aksamaları önleyerek sakinlerinin yaşam koşullarını artıran 
bölgeye ekonomik refah getiren Wielkopolskie ve Lodzkie Voyvodalığının varlığını ve 
planlanmış yatırım bölgelerini aktifleştiren kapasitesini de geliştirdi ve yolculara ve 
turistlere kaliteli hizmetlerin sağladı. Projenin diğer bölümleri ise bölge üstü, ulusal 
ve uluslararasıdır. 

Grojec – Bialobrzegi bölümü S-7 ekspres yolu inşası
Toplam proje değeri: 0,5 milyar zloti
En yüksek AB desteği: 0,4 milyar zloti
Projenin amaçları: 
  Bir ekspres yolunun parametrelerine ulaşılması için Grojex – Bialobrzegi 
bölümü boyunca 7. Numaralı ulusal yolun büyütülmesinin amaçlarından bazısı 
yolun projelendirilmiş trafik yoğunluğuna adapte edilmesi ve yüksek hızlarda uzun 
mesafe taşımacılığında konforun sağlanmasıdır. Modernizasyon ise bir Express yolun 
parametrelerine ulaşılması için 7 numaralı ulusal yolun dönüşümünü daha geniş 
kapsamlı bir programın parçasıdır.

 Çevrenin korunması
 Polonya’nın AB’ye üye oluşundan sonra, artıma hacminde artış oldu ve 
arıtmanın etkinliği ise yükseltildi. Bu değişim çevre korunması için yapılan altyapılar 
ve özellikle arıtma tesislerinin modernizasyonun yatırımlarıyla mümkün oldu. 
2003 yılında Polonya’da, 2761 kentsel arıtma tesisi mevcuttu. 2013 yılının sonunda 
ise, AB fonlarının yardımları 683 adet arıtma tesisinin ya modernizasyonun da ya da 
inşasında rol aldı. Dahası AB’nin desteği ile birlikte 36.000 km kanalizasyon inşa ve 
modernize edildi.
 Atık su boşaltımı ve arıtması kırsal alanların gelişimde katkıda bulundu. 
2004 ve 2011 yılları arasında toplam 7518 çiftlik tipi arıtma tesisi ( yerleşime uygun 
bir bina ve çiftlik tesislerini içine alan ev tipi arıtma tesisleri) ve 2624 ev tipi arıtma 
tesisi ( yalnızca yerleşime uygun bina içerir) bu alanlara inşa edildi.

Grafik 40. Arıtma tesisi altyapısında kullanılan yatırımların başlıca kaynakları (2004-2011 yıllarından 
alınan ortalamalar)

Kaynak: Merkezi İstatistik Dairesi yayınları Çevre 2005 ve Çevre 2012 esasında

 2013 yılında, Polonyalıların %54.7 arıtma sistemine ulaşırken, 2012 yılına 
gelindiğinde ise bu oran %64ç3 yükseldi. Yıllık olarak neredeyse %96 atık arıtıldı. 
(2004 %91.02, 2006 %92.13, ve 2009 %93.82)
 Arıtma tesislerine yapılan inşa modernizasyon yatırımları arıtma işlemlerini 
oldukça olumlu bir şekilde etkiledi. Aynı zamanda 2004-2013 yılları arasında arıtma 
oranlarının toplamı kayda değer bir şekilde artış gösterdi (%4.2) bu hiç arıtılmayan 
atık hacminde neredeyse %20’lik bir düşüş gösterilmesini sağladı. Söz konusu 
dönemde diriltgeni kaldırarak arıtılmış atığın hacminde önemli bir artış (neredeyse 
%20) gözlenmiştir. Bu, nitrojen ( neredeyse 2 kat daha az) ve fosfor (neredeyse 3 
kat daha az) gibi maddelerin konsantrasyonunda büyük bir düşüşe neden olmuştur. 
Ayrıca arıtılmış atıkla birlikte doğaya bırakılan diğer kirleticilerin miktarını da azalt-
mıştır. 
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Grafik 41. 2003 ve 2011 yıllarında atık arıtmanın etkinliği (hm3)

Kaynak: Merkezi İstatistik Dairesi yayınları Çevre 2005 ve Çevre 2012 esasında

Grafik 42. 2003 ve 2011 yıllarında atık arıtımından sonra kirletici madde yüklerinin sulara ve toprağa 
boşaltımı

Kaynak: Merkezi İstatistik Dairesi yayınları Çevre 2005 ve Çevre 2012 esasında

AB fonlarıyla birlikte atık arıtma projelerinin uygulanmasında liderlik

Varşova’daki Czajka atık arıtma tesisindeki büyütmeye finansal destek sağlan-
ması
 1 ve 2. Aşama – Modernizasyonun maliyeti : 189 milyon avro, yatırımın 
uygun maliyetinin %62 için 100 milyon avrodan fazla olarak AB uyum fonu tarafın-
dan fonlanacaktır. Aşamalar Varşova’nın su temini ve arıtma sistemlerini modernize 
etmeyi ve su kalitesini ile dağıtımını artırmayı hedefliyor.
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 3. Aşama: Tahmin edilen maliyet: 405 milyon avro. ‘’Czajka’’ 248 milyon 
avrodan fazla olmak üzere %62.5’lik bir düzeyde uyum politikası altında uygulama 
için finansal destek almıştır.
 4. Aşama Projenin uygulanması için tahmini toplam maliyet: 192 mily-
on avro. AB fonları 164 milyon avro olarak yatırım değerinin %85’inden fazlasını 
karşıladı.
Sonuç: Tesisin büyütülmesi 2012 yılında tamamlandı. Bugün modernize edilmiş 
‘‘Czajka’’ her gün 435.000 metreküp atık işleyebiliyor. Atık arıtma tesisi Legionowo, 
Zielonka, Marki, Varşova bölgelerinden nehrin sağ kıyısından atık su ve  Wielisze-
wo’dan ( 685.000 kişi yaşamaktadır) katı çöp işlemektedir. 

Szczecin’de bulunan ‘’Pomorzany’’ atık arıtma tesisinin inşasına finansal destek 
sağlanması
 Projenin uygulanmasının toplam maliyeti 282.2 milyon avro. AB fon-
ları yatırım değerinin %66’sını karşılamaktadır ki bu 186.2 milyon avroya tekabül 
etmektedir. ‘’Pomorzany’’ tesisi ‘’Szczecin için su kalitesini artırmak’’ projesinin bir 
parçasıydı. ‘’Pomorzany’’ tesisinden hariç, proje ayrıca ‘’Zdroje’’ arıtma tesisinin 
inşasını, 200km yeni su hattı ve kanalizasyon hattını ve 57 km eski su hatlarını ve 
ana tesisatının modernizasyonunu da içeriyordu. 
Sonuç: Tesis 400.000 Szczecin sakininin ( yani tüm şehrin) atık sularını işleyebiliyor.

 Enerji Sektörü
 Polonya’nın Ab üyeliği gerçekleştikten sonra ülke çapında enerji alt yapısı 
modernizasyonu başlatıldı. O tarihten sonra, altyapı AB’nin organizasyonel ve 
finansal desteği ile birlikte gelecek yıllarda da devam edecek olan komşu ülkelerle 
bağlantılı olan bir sürece bağlandı. Bu Polonya’nın Avrupa Ortak Pazarında özgürce 
enerji ticareti yapabilmesi için imkan ve enerji güvenliği desteği sağlamaktadır.

 Gaz Altyapısı 
 Gaz sektörü taşımacılık ve depolama imkanı sunan teknik bir alt yapıya 
dayanır. Batı Avrupa yerel pazarlar arasında sistemler arası bağlantısının yoğun 
bir ağına sahip iken, Polonya dahil Doğu ve Orta Avrupa’daki aktarım altyapısının 
haritası tarih bakımından etkilenmiştir ( doğudan Avrupa’nın batısına gaz transferi) 
ve modern ekonominin ihtiyaçlarını veya enerji güvenliği gerekliliklerini hepsini 
karşılayamamaktaydı.  Transfer ağının yanlış bir altyapısı enerji piyasası için engeller-
in var olmasına neden olmuştu ve önemli dış tedarikçilerin dominant pozisyonlarını 
güçlendirmişti.
 Polonya’nın tam üye olacağı AB iç pazarını garantiye almak tamamen işlev-
sel ve operasyoneldir ve sınır ötesi bağlantıların kurulması gerekmektedir. Bunlar 
önemli bir role sahipler ve Üye Ülkeler arasında sorunsuz gaz akışını sağlayacak-
lardır. Ayrıca bu gibi bağlantılar Polonya’nın Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda gibi 
rekabetçi pazarlara erişimini de sağlayacaklardır. Bu ayrıca Polonya’nın gaz tedarik 
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kaynaklarını çeşitlendirecek ve ülkenin enerji güvenliğini garanti altına alacaktır.
AB’ye katıldığımızdan beri, Polonyalı gaz şirketleri – devlet tarafından desteklenmek-
tedirler – gaz alt yapısını geliştirmek amacıyla Ab programlarını aktif olarak kullan-
maktadırlar.
 Aşağıda bulunan üç kategori gaz altyapısı için destek ölçeğini ve en-
strümanlarını en iyi şekilde tasvir etmektedirler:
 1)TEN-E (Trans-Avrupa Ağları– Enerji) Avrupa enerji altyapısını modernize 
ve büyütmeyi hedefleyen bir AB programıdır. 2007-2013 yıllarında proje ön yatırım 
çalışması ödeneği olarak ayrılan yaklaşık 20 milyon avroluk yıllık küçük bir bütçeye 
sahipti. Ancak, proje özellikle Ab üye ülkeleri için çok umut verici olduğunu kanıt-
ladı. TEN-E Polonya’ya 7.32 milyon avroyu Polonya ağını Danimarka, Litvanya ve Slo-
vakya bağlaması için projelerin fizibilite çalışmalarını ve araştırmalarını yapması için 
hibe olarak verdi. Fonlar Çek Cumhuriyeti ve Almanya ile birlikte gaz bağlantılarının 
genişletilmesinde yardımcı oldu.
 2)2007-2013 yılları arasındaki uyum politikası fonları en önemli ulusal 
gaz alt yapısını, özellikle gaz boru hatları ve gaz depolama tesislerini, inşa edilmesi, 
büyültmesi ve modernizasyonu için özellikle önemliydi. Bu dönem boyunca, Altyapı 
ve Çevre Operasyonel Programı enerji sektörü için 1 722.32 milyon avro ödenek aldı 
ve bunun 2.3 milyar zlotilik miktarı gaz altyapısında kullanıldı. Swinoujscie bulunan 
LNG terminali bu program altında fonlanan başlıca projedir (456 milyon zloti) Bu kil-
it ağ yatırımları Polonya’nın kuzey doğusunda bulunan ve Polonya’nın kuzey güney 
ekseni boyunca uzanan gaz borularını içermektedir. Doğal gaz için yer altı depolama 
tesisleri ayrıca büyütüldü.
 3)Avrupa’yı vuran ekonomik krizin akabinde, ek kaynaklar Destek için Avru-
pa Enerji Programı  (EEPR) adı altında özel bir fonla ilişkili olarak ödeneği verildi. Bu 
programdan sağlanan destek ortaklaşa fonlama ile 79.6 milyon fon alan Swinnouj-
scie’de yer alan LNG terminal inşasında özellikle önemli bir katkı sağladı.

AB fonlarıyla birlikte başı çeken gaz altyapısı projelerinin uygulanması

Strachocina, Wierzchowice, Kossakowo ve Husow bölgelerinde bulunan yer altı 
doğalgaz depolama tesisleri

 750 milyon zlotilik bir tutar Strachocina, Wierzchowice, Kossakowo ve Hu-
sow bölgelerindeki depolama kapasitelerine ödenek olarak verildi (Wierzchowice – 
512.8 milyon zloti, Kossakowo – 130.5 milyon zloti, Strachocina – 69.7 milyon zloti, 
Husow -38.2 milyon zloti). 2004 yılından itibaren Polonya’daki depolama kapasitesi 
300 milyon metreküpe kadar yükseltildi ve şu an 1817.89 milyon metreküptür.

Swinoujscie’deki LNG terminali

 2014 yılında yapımı tamamlanan Swinoujscie’deki LNG terminali gaz tedar-

iği kaynaklarının ve yollarının çeşitlendirilmesini artırarak Polonya’nın enerji güven-
liğini yeniden tanımlamak adına Avrupa’daki tarafımız adına ilk yatırımdır. Ayrıca 
bu terminal Polonya’nın küresel LNG pazarına açılan kapısıdır. Üstelik Swinoujscie 
terminali bugün bütün bölgenin gaz tedariği kaynaklarını çeşitlendirilmesinde katkı-
da bulunabilecek tek AB projesidir. Gelecekte Tesis potansiyel olarak tüm Visegrad 
( Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya) ve Baltık Ülkeleri (Litvanya, Letonya ve 
Estonya) için yeniden gaz kapasitelerini dizayn etmeyi sağlayacaktır.

 Elektrik Altyapısı
 Polonya’nın elektrik aktarım şebekesinin büyük bir bölümü 40 yıllık veya 
daha da eskidir. Bundan dolayı, en büyük zorlu görev Polonya’nın elektrik güç 
sisteminin eski alt yapısını modernize etmektir. Dahası, Polonya gün boyunca en 
yüksek enerji isteğinde bulunan kullanıcıları ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çabuk 
enerji üreten azami güç adıyla anılan güç taleplerinin artışıyla karşı karşıyadır. Bunun 
ayrıca önemi komşu ülkelerle sınır ötesi bağlantıların uygulanması, yenilenebilir 
enerji kaynakları (RES) gelecekte yapılacak olan Nükleer Enerji Santrali dahil olmak 
üzere dağıtım şebekesi için yeni enerji santrallerinin bağlantısı için planlardır. Bu, 
Şehir bağlantılarında ve elektrik altyapısının genişletilmesi ihtiyacının büyük olduğu 
kuzey doğu Polonya’da bulunmaktadır.
 2008 yılından itibaren Leh dağıtım ağı operatörü Polonya ve Litvanya’nın 
elektrik güç sistemlerini bağlayan bir proje ortaya koydu. Proje TEN-E fonundan ve 
uyum politikası fonundan destek aldı. 2015 yılında neredeyse 400kV’lık 1800 km 
hat operatörün dağıtım şebekesine eklenecekken dağıtım kapasitesi neredeyse 
220kV’lık 190 km olarak artacaktır.
 Buna ek olarak, özel faz değiştiriciler Polonya’nın batı sınırına yerleştirilece-
kler. Bu değiştiriciler Leh şebekelerini zora sokacak planlanmamış enerji transfer-
lerini yani akım döngülerini sınırlamasına yararken ve Kuzey Almanya’da bulunan 
RES’ten gelecek olan ‘’yeşil’’ enerjinin azami üretimi sırasında devreye gireceklerdir.
Aşağıda mümkün olduğunca Leh dağıtım ağındaki değişiklerin yapacaklarını açıkla-
maya çalıştık:
 -2015 yılına kadar projelendirilmiş elektrik enerjisi talebiyle kapasitesini 
dengelemek
 -Elektrik şebekesi ile RES’in tahmini 5 000 MW bağlantısını kurmak
 -Dağıtım şebekesiyle konvansiyonel kaynakların tahmini 3 5000 MW 
bağlantısını kurmak
 -Daha bağlantısı kurulmamış yeni kaynaklardan enerji şebekesine besleme 
yapma koşullarını yaratmak
 -Polonya Litvanya sınırları arası enerji akışının sistemlerinin uygulanması: 
enerji akım döngülerini kontrol altına alarak Alman sistemleriyle enerji alışverişini 
etkili bir şekilde sağladı
 -Büyük şehir alanlarında enerji güvenirliliğini artırdı.
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AB fonlarıyla birlikte öncü elektrik projelerinin uygulanması

Litvanya Polonya arasındaki elektrik güç sistemlerinin arasında bağlantıların 
kurulması
 Proje görevlerinin toplam eş fonlanması 725.4 milyon zloti, birinci aşama-
da proje geliştirilirse toplam 1.7 milyar zloti.
 Birinci aşama aşağıda yer alan yatırımları içermektedir: 400/220/110 kV 
Oltarzew istasyonun inşası, 400kV Ostroleka-Narew hattının inşası, 220/110 kV Os-
troleka istasyonun 400/110 kV istasyonu içerecek şekilde büyütülmesi, 400/110 kV 
Narew istasyonundaki 400 kV manevra istasyonun genişletilmesi, 400 kV Elk Bis-Lo-
miza hattının inşası, 400/110 kV Elk Bis istasyonunun inşası, 400kV veya 400/110 kV 
Lomza istasyonun inşası, 400 kV Milsona-Siedlce Ujrzanow hattının inşası, 400/110 
kV Siedlce Ujrzanow istasyonun inşası, 400 kV ElBis-Polish sınırı ( Alytus yönü) hat-
tının inşası, 400 kV Stanislawow istasyonun inşası.
 Projenin Leh tarafındaki büyük bir parçasıulusal ağı genişletmek üzer-
ine olacak. Örneğin, 120.1 milyon zloti 400 kV Milsona-Siedlce Ujrzanow hattının 
inşasına, 254.4 milyon zloti Ostroleka-Narew istasyonlarının büyütülmesi dahil 
Ostroleka-Narew hattınının inşasına, 116.2 milyon zloti 400/220/110 kV Oltarzew 
bağlantısına harcandı.

Slupsk alt istasyonunun büyütülmesi
 Proje  Slupsk Rüzgar santrali, Potogowo Rüzgar santrali ve Drzezewo IV 
rüzgar santrali gibi toplam kapasitesi yaklaşık 66MW olan Polonya’nın kuzeyinde 
bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının arasında bağlantı kurmayı içermektedir. 
Proje Altyapı ve Çevre Programından 14.25 milyon zloti ödenek almıştır.

Polonya’daki yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi
 Polonya’nın AB’ye üye olmasından itibaren, önde gelen yatırımlar 
yenilenebilir enerji kaynakları için alt yapı konusunda yapıldı. 2004 yılında, 964 MW 
enerji Polonya’da bulunan RES tarafında üretildi. 2013 yılının sonuna gelindiğinde 
ise bu rakam 5 511 MW yükseldi. Toplam %584 artış gözlendi. 
RES sektörünün yapısı yer altında olmak üzere hidro güçten modern rüzgar gücüne 
ve biyo yakıta dönüştürüldü. 2004 yılında yenilenebilir enerji genellikle hidorelektrik 
güç santrallerinde üretiliyordu. Bugün rüzgar enerjisinin üretilmesi RES’leri artırdı. 
Geçtiğimiz on yılda rüzgardan üretilen enerjinin oranı %8472 artarken 40 MW’den 
3 390 MW yıllık olarak artırıldı. Bu veri ayrıca biyo yakıtlardan üretilen modern 
yenilenebilir enerjinin dinamik artışına da dikkat çekmektedir. Biyo yakıt kullanan 
enerji santrallerinin kapasitesi 24 MW’dan 455 MW 2012 yılı içerisinde artış 
gösterdi. Bu ise neredeyse %1 900 oranla bir artışa tekabül etmektedir.
 Enerji üretiminde RES’in toplam payı 2004 yılındaki %5.5 oranı 2012 yılında 
%11 üzerine çıktı. Bu durum Polonya’nın enerji bağımsızlığını güçlendirirken çevre 
üzerindeki yükünü azalttı.

 Sınırsız Eğitim
 Çok iyi eğitilmiş toplumlar ülkelerinin ekonomi rekabeti ve uluslararası 
alanda ülkelerinin tüm başarıları için gittikçe önemli olmaya başlamışlardır. Bu 
nedenden dolayı eğitim Avrupa Birliği politikasında ve uzun vadeli sosyal ve e
konomik kalkınma stratejisinde önemli bir role sahiptir. ( Lizbon Stratejisi ve 
Avrupa’nın 2020 stratejisi.)
 AB’ye üye olmakla birlikte, Polonya AB’nin sosyal ve ekonomik stratejisi ve 
eğitim politikasının uygulanmasının bir parçası olmuştur. Birliğin 2020 yılına kadar 
ulaşmayı hedeflediği amaçlar arasında olan temel eğitim hedefleri okulu bırakma 
oranını %10’un altına düşürmek ve 30-34 yaşları arasındaki üniversite mezunu 
insanların oranını en az %40’ın üzerine çıkartmaktır. 
 Polonya’nın ise daha hırslı hedefleri bulunmaktadır; Polonya okulu bırakma 
oranını %4,5 çekmeyi ve 30-34 yaş aralığında bulunan üniversite veya dengi bir 
mezuniyet insanların oranını %54’e çıkartmayı hedeflemektedir. Okulu erken 
terk etme konusunda Polonya AB’ye katılmadan önce iyi performans göstermiş 
2003 yılında 2020 Avrupa stratejisindeki %10’luk oranın altına düşürme hedefini 
başarmıştır ve bu rakam ulusal hedefin çok üstünde de değildir.  Ayrıca bizler yüksek 
eğitime sahip olan insanların oluşmasında baya ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız 
( bölgedeki en iyi olanlarından biriyiz.) 2003 yılında, yukarıda bahsedilen oranın 
%17.2 Polonya’da başarıldı. 2012 yılına gelindiğinde ise zaten %39.1 oranıyla üniver-
site mezunu olan insanlara sahip olmakla birlikte bahsi söz konusu olan hedefe çok 
yaklaşmış bulunmaktayız. 
 Daha da ötesi, Polonya OCED’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
(PISA) Programının 3 kategorisinde çok iyi bir iş çıkarttı. Okuma ve anlama becerile-
rinde 2003 yılında OECD’nin listesinde ortalama bir yerde yer alırken 2012 yılına ge-
lindiğinde ise AB içerisinde sıralamanın il üçünde yer aldı ( Finlandiya ve İrlanda’dan 
sonra 3. oldu.). Bunun yanı sıra, Polonya PISA 2012 verilerine göre matematik 
konusunda AB ülkeleri arasında zirveyi paylaştı ( Hollanda, Estonya ve Finlandiya ile 
birlikte). Doğa Bilimlerinde ise, AB ülkeleri arasında 3. sırada ( Finlandiya ve Eston-
ya’dan sonra). Küresel sıralamada ise Polonya 14. sırada.
 Eğitim politikasının Üye Ülkelerinin temel liyakatı olsa bile, Polonya’nın 
eğitim konusunda Avrupa İşbirliğine katılması bireylerde ( anaokulu ve ilkokul, 
ortaokul ve lise, üniversite öğrencileri ve okutmanlar esaslı olarak yararlananlardır) 
ve toplum düzeyinde oldukça yararlı olmuştur. Örneğin, Polonya eğitim kalitesine 
aktif olarak ulaşmak için ve modern ekonominin gerekliliklerine uyum sağlamak için 
Üye Ülkelerin çalışmasının etkin bir parçası olmuştur. Polonya ayrıca Leh öğren-
cileri arasında oldukça popüler olan Erasmus gibi AB eğitim programlarına eğitim 
konusunda destek için imkan sağlayan Yapısal Fonlara erişim imkanı sağlamaktadır.
AB’ye üye olduktan sonra Polonya’nın eğitim sistemi uluslararası temaslara daha 
açık olmaya başlamıştır. Anaokulu ile ilköğretim öğrencileri, öğrencileri ve akademik 
personel uzun vadeli bilgi, deneyim ve öğretim yöntemlerine katılmasına sağlayan 
hareketliliğe katılmaktadırlar.  Öğrenciler ve akademik personel bu durumdan iyi bir 
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şekilde yararlandılar. 1 Mayıs 2004 tarihinden sonra Leh öğrenciler diğer Üye 
ülkelerde o ülkelerin öğrencilerinin hakları ve koşullarıyla eşit olmakla birlikte 
üniversitelere girmeyi hak kazandılar. Bunun anlamı ise Leh öğrenciler eğitim 
ücretsiz olduğu yerlerde ücretsiz, öğrenimin ücretli olduğu yerlerde ise o ülkenin 
öğrencileriyle aynı ücreti ödeyerek eğitim görme hakkını kazandıklarıdır. 2004 
yılından sonra, yabancı ülkelerdeki üniversiteler kapılarını büyük bir çoğunluğa 
açtılar ancak Eurobarometer verilerine göre Lehlerin yurtdışı eğitim imkânlarından 
yararlanmaya karar verme oranı %13’tür. Bu kategoride, Polonya Ab sıralamasında 
en son sıralardan birini işgal etmektedir.  Bunun temel sebebi ise yurtdışı eğitiminin 
aşırı pahalı olması ki bunu ne Leh öğrenciler ne de aileleri ödeyebilmektedir. Avrupa 
Birliğinde, öğrencilerin %65’i yurt dışında kalma masraflarını ya özel özel gelirlerden 
veya birikimlerinden karşılayabilmektedirler.

 Erasmus kadar popüler
 AB’ye entegre olmanın etkilerinden biri eğitimsel değişim programlarına 
katılma şansını kapsıyor olmasıdır. Erasmus hala genç Avrupalılar arasında en çok 
bilinen ve meşhur olan programdır. 2003/2004 ve 2012/2013 yılları arasında, 
Erasmus Programı Antlaşmasına sahip olan Leh üniversite sayısı 151’den 324’e 
çıkarak ikiye katlandı. Bunun anlamı ise Erasmus Programı altında yurtdışında eğitim 
gören ve yaşayan öğrenci sayısı sistemli olarak artmaktadır. Ayrıca bu artış Avrupa 
Üniversitelerinde eğitim gören Leh okutmanlar sayısında da gözlenmektedir. 
 2012/2013 akademik yılında, 16 221 genç Leh eğitim görmek için Avrupa 
Birliği ülkelerine gitti. Bu rakamı üyeliğin ilk yılları ile karşılaştırdığımızda %158’lik, 
bir yıl içerisinde altı binden fazla öğrenci Erasmus programı altında yurtdışında 
öğrenim almaya karar vermiştir, bir artış ile karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Bu 
dönem içerisindeki program süresine dahil olan toplam Leh öğrenci sayısı yaklaşık 
120.000’dir. Bunların çoğunluğu İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Birleşik 
Krallıktaki üniversiteleri tercih etmiştirler. 
 2003/2004-2011/2012 yılları arasında Polonya’da eğitim görmeye karar 
veren Üye Ülkelerin öğrenci sayısında 6 kat artış görülmüştür: başlangıçta 1 500 
olan bu sayı son yıllarda 9 000’e ulaşmıştır. Polonya’nın üniversiteleri çoğu İspanya, 
Türkiye, Almanya, Portekiz ve Fransa’dan olmak üzere toplamda 42 500 yabancı 
üniversite öğrencisini kabul etmiştir. Buna ek olarak, ilginç bir trend tespit edildi: 
yurtdışından gelen öğrenci sayısıyla orantılı olarak yurtdışına eğitim görmeye giden 
öğrenci sayısı arasında paralellik gözlendi. Bu Polonya’nın sadece turizm ve iş açısın-
dan değil ayrıca eğitim açısından da çekici bir ülke olduğunu kanıtlamaktadır. 
Leh öğrencileri arasında yurtdışında eğitim görme trendi istikrarlı olarak devam 
etmektedir. Polonya Erasmus Programı altında yurtdışına dönemlik çalışmaya veya 
eğitim görmeye giden öğrenci sayısında üye ülkeleri arasında yüksek bir sıralamada 
bulunmaktadır. İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya’dan sonra 5. sırada bölgemizde 
ise birinci sırada bulunmaktayız (aşağıdaki tabloya bknz.)

Grafik 43. Rakamlarla Erasmus -  burslu

*2007/08 akademik yılı itibariyle, rakamlar eğitim ve çalışmak için giden ve gelen öğrencilerin bir 
toplamıdır.
Kaynak: Eğitim Sistemi Geliştirmesi Temelleri istatistikleri

Tablo 5. 2010/2011 ve 2011/2012 akademik yıllarında AB-10 öğrencilerinin Erasmus programı dâhilinde 
yurtdışına (eğitim ve çalışmak için) gitme istatistikleri

Kaynak: Avrupa Komisyonu, ‘’İlk 3 milyonda bulunan Erasmus öğrencilerinin sayısı’’ yayım tarihi 8 
Haziran 2013

 Leh öğretim üyeleri de ayrıca Erasmus programından yararlanmaktadır-
lar. Tüm Avrupa Birliği Üye Devletlerinin açık eğitim piyasasına erişimin anlamı ise 
2012/2013 öğretim yılında 26 500 daha fazla akademik personelin 2003/2004 
eğitim yılına göre yabancı üniversitelerde eğitim gördüğüdür. Bu rakam 2003/2004 
akademik yılından 4 kat fazla olduğunu yani sayının 946’dan 4 442’ye çıktığını 
gösteriri. Buna ek olarak, personel eğitiminde de bir artış olmakla birlikte 10 
000’den fazla Leh böyle bir eğitimin parçası olmak için karar verdi; 2007/2008 
akademik yılında 651 olan sayı 2012/2013 akademik yılında 2 800’e ulaştı.
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Grafik	  43.	  Rakamlarla	  Erasmus	  -‐	  	  burslu	  
	  
*2007/08	  akademik	  yılı	  itibariyle,	  rakamlar	  eğitim	  ve	  çalışmak	  için	  giden	  ve	  gelen	  öğrencilerin	  bir	  
toplamıdır.	  
Kaynak:	  Eğitim	  Sistemi	  Geliştirmesi	  Temelleri	  istatistikleri	  
	  
Tablo	  5.	  2010/2011	  ve	  2011/2012	  akademik	  yıllarında	  AB-‐10	  öğrencilerinin	  Erasmus	  
programı	  dâhilinde	  yurtdışına	  (eğitim	  ve	  çalışmak	  için)	  gitme	  istatistikleri	  
	  

Ülke	   2010/11	   2011/12	   Yıllık	  Büyüme	  
Polonya	   14234	   15315	   %7.6	  

Çek	  Cumhuriyeti	   6433	   7004	   %8.9	  
Romanya	   4604	   4578	   -‐%0.6	  
Macaristan	   4164	   4361	   %4.7	  
Letonya	   3417	   3548	   %3.8	  
Slovakya	   2458	   2685	   %9.2	  
Litvanya	   1959	   2194	   %12.0	  

Bulgaristan	   1837	   1852	   %0.8	  
Slovenya	   1480	   1735	   %17.2	  
Estonya	   1028	   1092	   %6.2	  

	  
Kaynak:	  Avrupa	  Komisyonu,	  ‘’İlk	  3	  milyonda	  bulunan	  Erasmus	  öğrencilerinin	  sayısı’’	  yayım	  
tarihi	  8	  Haziran	  2013	  
	  

Leh	   öğretim	   üyeleri	   de	   ayrıca	   Erasmus	   programından	   yararlanmaktadırlar.	   Tüm	  
Avrupa	  Birliği	  Üye	  Devletlerinin	  açık	  eğitim	  piyasasına	  erişimin	  anlamı	  ise	  2012/2013	  öğretim	  
yılında	   26	   500	   daha	   fazla	   akademik	   personelin	   2003/2004	   eğitim	   yılına	   göre	   yabancı	  
üniversitelerde	   eğitim	   gördüğüdür.	   Bu	   rakam	   2003/2004	   akademik	   yılından	   4	   kat	   fazla	  
olduğunu	   yani	   sayının	   946’dan	   4	   442’ye	   çıktığını	   gösteriri.	   Buna	   ek	   olarak,	   personel	  
eğitiminde	  de	  bir	  artış	  olmakla	  birlikte	  10	  000’den	  fazla	  Leh	  böyle	  bir	  eğitimin	  parçası	  olmak	  
için	   karar	   verdi;	   2007/2008	   akademik	   yılında	   651	   olan	   sayı	   2012/2013	   akademik	   yılında	   2	  
800’e	  ulaştı.	  
	  
Grafik	  44.	  Rakamlarla	  Erasmus	  –	  Polonya’ya	  gelen	  ve	  giden	  akademik	  personel	  
	  
Kaynak:	  Eğitim	  Sisteminin	  Gelişimi	  Kurumu	  İstatistikleri	  
	  
	  
Grafik	  45.	  Erasmus	  Programı	  altında	  yurtdışına	  giden	  akademik	  personel	  sayısı	  (eğitim	  veren	  
ve	  eğitime	  katılan)	  –	  Top	  10’da	  bulunan	  ülkeler	  	  
	  
Kaynak:	  Eğitim	  Sisteminin	  Gelişimi	  Kurumu	  İstatistikleri	  
	  

Polonya’ya	   gelen	   akademik	   personel	   sayısı	   bu	   dönem	   içinde	   ayrıca	   yükseldi.	  
2003/2004	   yılları	   arasında,	   üye	   ülkelerden	   gelen	   749	   okutman	   Polonya’yı	   ziyaret	   etti;	  
2011/2012	  yıllarında	   ise	  bu	   rakam	  2138	  yükseldi	   (	   toplamda	  14	  000	  yakın	  kişi).	  Polonya’ya	  
personel	   eğitimi	   için	   gelen	   insan	   grubu	   da	   ayrıca	   2007/2008	   ylındaki	   155	   sayısından	  
2011/2012	  yılında	  473’e	  yükseldi.	  Bu	  toplamda	  bizlere	  1500	  sayısını	  vermektedir.	  	  
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Grafik 44. Rakamlarla Erasmus – Polonya’ya gelen ve giden akademik personel

Kaynak: Eğitim Sisteminin Gelişimi Kurumu İstatistikleri

Grafik 45. Erasmus Programı altında yurtdışına giden akademik personel sayısı (eğitim veren ve eğitime 
katılan) – Top 10’da bulunan ülkeler 

Kaynak: Eğitim Sisteminin Gelişimi Kurumu İstatistikleri

 Polonya’ya gelen akademik personel sayısı bu dönem içinde ayrıca 
yükseldi. 2003/2004 yılları arasında, üye ülkelerden gelen 749 okutman Polonya’yı 
ziyaret etti; 2011/2012 yıllarında ise bu rakam 2138 yükseldi ( toplamda 14 000 
yakın kişi). Polonya’ya personel eğitimi için gelen insan grubu da ayrıca 2007/2008 
ylındaki 155 sayısından 2011/2012 yılında 473’e yükseldi. Bu toplamda bizlere 1500 
sayısını vermektedir. 
 Yurtdışına eğitime giden akademik personel sayısında Polonya son yıllarda 
Avrupa listesinin başında yer almaktadır.
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Grafik 46. Erasmus Programının uygulanması için Polonya’ya ayrılan ödenek bütçesi  (milyon avro)

Kaynak: Eğitim Sisteminin Gelişimi Kurumu İstatistik verileri

 Bugün, Polonya Erasmus fonlarını kullanmada bir liderdir; geçtiğimiz 
yıllarda bizlere ayrılan ortalama bütçenin %99’unu kullandık. Aşağıda yer alan 
şablon ayrılan ödeneklerin toplamını göstermektedir.

 Eğitimde Yapısal Fonların Kullanılması
 Polonya’nın AB’ye üye olmasıyla birlikte, eğitim sektörü AB Yapısal Fon-
larından, örneğin Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 
(ERDF) finansal destek almıştır.
 Fonlar yatırımlar sayesinde diğer şeylerle birlikte yeni labarotuvarlar ve 
modern dersliklere yatırım yaparak eğitimsel ve bilimsel altyapının büyütülmesine 
olanak verdi. AB fonları modern ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim için 
yeni alanların açılmasına da olanak sundu ( ihtiyaca özel programların finansman-
lanması).
 Ab fonları eğitimsel altyapının modernizasyonu ve kurulumu için destek 
sundu. ESF okul öncesi, ilk, orta-lise, yüksek okul ve ileri derecelerdeki eğitimlerle 
ilgili projelere fon sağladı. Diğer şeyler arasından, bu destek aşağıda yer alanlara 
imkan sağladı:
 -2800 okul öncesi merkezi kuruldu ve okul öncesi çocuklar için yeni yerler 
inşa ederek 2200 enstitüden fazlasına destek sağladı;
 -Kütüphanelerde 11 700 internet multimedya bilgi merkezi kurdu;
 -Leh okullarının yarısından fazlasını bilgisayar laborotuvarlarıyla 
donattı – 250 000 çalışma istasyonu kuruldu.
 -Bilgisayar ekipmanları ile birlikte 565 psikolojik destek ve eğitim 
danışmanlığı merkezi sağladı;
 -2013 sonu itibariyle birlikte, yüksek eğitim enstitüleri 306 kalkınma 
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projesi uyguladı. Amaçları var olan eğitim alanlarında yeni çalışmaları ve özelliklerin 
yeni alanları yaratılmasını sağlamak için lisansüstü çalışmaları desteklemek; eğitim 
fırsatlarını büyütmek; akademik personelin becerilerini geliştirmek ve yüksek eğitim 
enstitülerinde eğitim çalışması kalite yönetiminin modellerini uygulamaktır.

 2007-2013 yılları arasında, ERDF eğitim altyapısının modernizasyonu ve 
inşası için binden fazla projeye ödenek vermiştir. Bu destekten yararlananların 
arasında toplamda 830 projeyi uygulayan 160 yüksek eğitim enstitüsü bulunmak-
tadır. 
 Bazı AB fonları AR&GE çalışmalarını desteklemek için kullanılmıştır. 
2007-2013 yılları arasında, ERDF Polonya’da AR&GE ve altyapı çalışmalarına 15.4 
milyar zloti ödenek vermiştir. Bunun yanında, ESF diğer şeylerde olduğu gibi AR&GE 
çalışma sonuçlarının bilimsel araştırma yönetimi ve ticari hale getirilmesi eğitimi 
için finans katkısı sağlamıştır. Eğitimi %6’sı Ar&GE çalışanları olmak üzere dokuz bin 
sektör çalışanı tamamlamıştır. 
Avrupa Sosyal Fonundan gelen para bilgi temelli ekonomide önemli bir rol 
oynayan fakülte mezunlarının sayısını yükseltilmesi için harcandı. Alana özel 
eğitim yüksek eğitim kurumlarına en iyi öğrenciler için burs programları sağlaması-
na yardım etmektedir; Şirketlerde stajyerlik ve çıraklık eğitimi, eğitim ziyaretleri 
ve bilim öğrencileri için telafi kursları. Ayrıca bu çalışma alanlarını daha çekici 
kılmak için yeni müfredatlar yaratmak veya var olan müfredatı değiştirme imkanı 
da sunmaktadır. 2008 yılından beri, her zamankinden daha çok öğrenci Polonya’da 
alana özel programlar seçmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak, Matematik, Teknik ve 
Doğa Bilimleri alanlarında aday öğrenci yüzdesi 2007 yılında olan  %25.1’den  2012 
yılındaki %32.9’ a yükselmiştir.
 Bazı Avrupa Sosyal Fon kaynakları Leh öğretim elemanlarının niteliklerini 
yükseltmek için vakfedilmiştir.  2004/-2013 yılları arasında, genel ve mesleki eğitim 
alanındaki öğretmenleri ve pratik eğitim veren eğitimcileri kapsayan 243 000 kişiyi 
kapsamıştır. AB’nin hibeleri sayesinde, öğretmenler kariyer danışmanlığı, bilişim 
ve iletişim teknolojileri, yabancı diller ve uzaktan eğitime devam etme gibi önemli 
ve umut vadeden alanlarda lisansüstü eğitimlerini alabilmişlerdir. Ayrıca bu kişiler 
müfettiş olma gibi şanları elde etmiş ve şirketlerde staj ve eğitimlere katılmışlardır. 
 Bununla birlikte, ESF mesleki eğitim değerlerine de ödenek sunmuştur. Bu 
destek mesleki eğitimin yapısını değişmesinde yardımcı olmuş ve temel müfredatın 
ve mesleki sınavların modernize olmasına da destek sunmuştur.
 Polonya’daki tüm eğitim sektörüne fonlanan ödenekleri toplamını tasvir 
edebilmek için, mevcut enstrümanların en geniş kapsamını göz önüne almak gerek-
mektedir. Bundan dolayı, 2007-2013 yıllarının finansal perspektifinde, Polonya’nın 
yüksek eğitim kurumlarının ve bilim kurumları dört operasyonel programın altında 
bulunan Yapısal Fonlardan 18.6 milyar zloti almıştır (28.02.2014 tarihinden itibar-
en).

 Yüksek Eğitim Masrafları
 Yukarıda bahsedilen Yapısal Fonlardan hariç, devlet bütçesi yüksek eğitim-
de kamu yatırımının temel kaynağıdır. GSYİH’ya bağlı olarak 2003-2012 yıllarında bu 
sektör üzerinde nıminal harcamalar artarken, yatırım 2005’den beri gerilemektedir: 
2005 yılında %0.99 iken 2012 yılında %0.65’e gerilemiştir.

Tablo 6. Polonya’da yüksek eğitim için kamu harcamaları (%)

Kaynak: Merkezi İstatistik Kurumu, 2012 yılında Yüksek Eğitim Kurumları ve Finansmanları

Yüksek eğitim kurumlarındaki yatırım harcamaları 2012 yılı hariç son 10 yıl 
içerisinde yükselmiştir (aşağıda bulunan tablodaki veriye bakınız).

Tablo 7. 2003-2012 yılları arasında Polonya’daki eğitim kurumlarındaki yatırım harcamaları (Milyon zloti)

Kaynak: Merkezi İstatistik Kurumu, 2012 yılında Yüksek Eğitim Kurumları ve Finansmanları
 Aşağıdaki tablo sırasıyla eğitim hizmetlerini sırasıyla kullanan insanların 
yüzdesini son yıllarda çok az değiştiğini göstermektedir.

kursları.	  Ayrıca	  bu	  çalışma	  alanlarını	  daha	  çekici	  kılmak	  için	  yeni	  müfredatlar	  yaratmak	  veya	  
var	  olan	  müfredatı	  değiştirme	  imkanı	  da	  sunmaktadır.	  2008	  yılından	  beri,	  her	  zamankinden	  
daha	   çok	  öğrenci	   Polonya’da	   alana	  özel	   programlar	   seçmişlerdir.	   Bunun	  bir	   sonucu	  olarak,	  
Matematik,	   Teknik	   ve	   Doğa	   Bilimleri	   alanlarında	   aday	   öğrenci	   yüzdesi	   2007	   yılında	   olan	  	  
%25.1’den	  	  2012	  yılındaki	  %32.9’	  a	  yükselmiştir.	  

Bazı	  Avrupa	  Sosyal	  Fon	  kaynakları	  Leh	  öğretim	  elemanlarının	  niteliklerini	  yükseltmek	  
için	   vakfedilmiştir.	   	   2004/-‐2013	   yılları	   arasında,	   genel	   ve	   mesleki	   eğitim	   alanındaki	  
öğretmenleri	  ve	  pratik	  eğitim	  veren	  eğitimcileri	  kapsayan	  243	  000	  kişiyi	  kapsamıştır.	  AB’nin	  
hibeleri	  sayesinde,	  öğretmenler	  kariyer	  danışmanlığı,	  bilişim	  ve	  iletişim	  teknolojileri,	  yabancı	  
diller	   ve	   uzaktan	   eğitime	   devam	   etme	   gibi	   önemli	   ve	   umut	   vadeden	   alanlarda	   lisansüstü	  
eğitimlerini	   alabilmişlerdir.	   Ayrıca	   bu	   kişiler	   müfettiş	   olma	   gibi	   şanları	   elde	   etmiş	   ve	  
şirketlerde	  staj	  ve	  eğitimlere	  katılmışlardır.	  	  

Bununla	   birlikte,	   ESF	  mesleki	   eğitim	   değerlerine	   de	   ödenek	   sunmuştur.	   Bu	   destek	  
mesleki	   eğitimin	   yapısını	   değişmesinde	   yardımcı	   olmuş	   ve	   temel	   müfredatın	   ve	   mesleki	  
sınavların	  modernize	  olmasına	  da	  destek	  sunmuştur.	  

Polonya’daki	   tüm	   eğitim	   sektörüne	   fonlanan	   ödenekleri	   toplamını	   tasvir	   edebilmek	  
için,	  mevcut	   enstrümanların	   en	   geniş	   kapsamını	   göz	   önüne	   almak	   gerekmektedir.	   Bundan	  
dolayı,	  2007-‐2013	  yıllarının	   finansal	  perspektifinde,	  Polonya’nın	  yüksek	  eğitim	  kurumlarının	  
ve	  bilim	  kurumları	  dört	  operasyonel	  programın	  altında	  bulunan	  Yapısal	  Fonlardan	  18.6	  milyar	  
zloti	  almıştır	  (28.02.2014	  tarihinden	  itibaren).	  
	  

Yüksek	  Eğitim	  Masrafları	  
Yukarıda	   bahsedilen	   Yapısal	   Fonlardan	   hariç,	   devlet	   bütçesi	   yüksek	   eğitimde	   kamu	  

yatırımının	   temel	  kaynağıdır.	  GSYİH’ya	  bağlı	  olarak	  2003-‐2012	  yıllarında	  bu	  sektör	  üzerinde	  
nıminal	  harcamalar	  artarken,	  yatırım	  2005’den	  beri	  gerilemektedir:	  2005	  yılında	  %0.99	  iken	  
2012	  yılında	  %0.65’e	  gerilemiştir.	  
	  
Tablo	  6.	  Polonya’da	  yüksek	  eğitim	  için	  kamu	  harcamaları	  (%)	  
	  

Yıl	   GYSİH’daki	  kamu	  
harcamalarının	  payı	  

2003	   0.84	  
2004	   0.96	  
2005	   0.99	  
2006	   0.94	  
2007	   0.93	  
2008	   0.88	  
2009	   0.88	  
2010	   0.71	  
2011	   0.67	  
2012	   0.65	  (başlıca	  tahmin	  edilen)	  

Kaynak:	  Merkezi	  İstatistik	  Kurumu,	  2012	  yılında	  Yüksek	  Eğitim	  Kurumları	  ve	  Finansmanları	  
	  
Yüksek	   eğitim	   kurumlarındaki	   yatırım	   harcamaları	   2012	   yılı	   hariç	   son	   10	   yıl	   içerisinde	  
yükselmiştir	  (aşağıda	  bulunan	  tablodaki	  veriye	  bakınız).	  
	  

Tablo	  7.	  2003-‐2012	  yılları	  arasında	  Polonya’daki	  eğitim	  kurumlarındaki	  yatırım	  harcamaları	  
(Milyon	  zloti)	  
	  
	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
Toplam	   1478.9	   1785.8	   1958.7	   2036.0	   2246.9	   2394.8	   2624.3	   4950.8	   4963.2	   4411.2	  
Devlet	  
Yüksek	  
Eğitim	  
Kurumları	  

1142.5	   1452.2	   1690.7	   1823.8	   2008.2	   2065.0	   2275.5	   3847,8	   4640.1	   4264.5	  

Özel	  
Yüksek	  
Eğitim	  
Kurumları	  

336.4	   333.6	   268.0	   212.2	   238.7	   329.8	   348.8	   1103.0	   323.1	   146.7	  

	  
Kaynak:	  Merkezi	  İstatistik	  Kurumu,	  2012	  yılında	  Yüksek	  Eğitim	  Kurumları	  ve	  Finansmanları	  
	  
Aşağıdaki	  tablo	  sırasıyla	  eğitim	  hizmetlerini	  sırasıyla	  kullanan	  insanların	  yüzdesini	  son	  yıllarda	  
çok	  az	  değiştiğini	  göstermektedir.	  
	  
Tablo	  8.	  	  Eğitim	  hizmetlerini	  kullanan	  insanların	  yüzdesi	  	  
	  
	   2003	   2005	   2007	   2009	   2011	   2013	  
Toplam	  
nüfusun	  
yüzdesi	  

23.91	   27.94	   26.60	   25.80	   24.10	   23.30	  

	  
Kaynak:	  “Sosyal	  Tanı”esasında	  (IX	  2013)	  

	  
Tarım	  Sektöründe	  (D)evrim	  

	  
Polonya’nın	   AB’ye	   üye	   olmasından	   önce,	   AB	   karşıtları	   ‘’Polonya	   rekabetçi	   baskı	  

karşısında	  dayanamaz,	   ve	  piyasamız	  Batıdan	  gelen	  ucuz	  mallar	   tarafından	   işgal	  edilecektir’’	  
savını	   iddia	   ederek	   Leh	   tarım	   ve	   gıda	   sektörüyle	   çok	   ilgiliydiler.	   Referandum	   evresinde	   AB	  
karşıtları	   tarafından	   desteklenen	   Leh	   çiftçiler	   üretimlerini	   düşürmekten	   ve	   bundan	   dolayı	  
kazanç	  kaybı	  yaşamaktan	  dolayı	  çok	  korkuyorlardı.	  

	  
Faydalanan	  olarak	  Leh	  çiftçiler	  
Polonya’nın	  entegrasyonun	  ilk	  on	  yılı	  bu	  tarz	  korkuların	  yersiz	  olduğunu	  kanıtladı.	  AB	  

Ortak	   Tarım	   Politikasının	   (CAP)	   ve	   ticari	   politikasının	   enstrümanları	   Polonya’da	   yeni	   bir	  
ekonomik	  ve	  sosyal	  kalite	  yarattı.	  Katılım	  Antlaşması	  CAP’ın	  uygulanması	  için	  koşulları	  ortaya	  
koydu	   ve	   direkt	   ödemeler	   için	   10	   yıllık	   bir	   vade	   sağladı.	   Kırsal	   kalkınma	   için	   yönlendirilen	  
kaynak	  CAP’ın	  (	  AB	  ortalaması	  %23	  iken	  2007-‐2013	  yıllarında	  CAP	  fonlarının	  %40’ı	  bu	  amaç	  
için	  tahsil	  edildi)	  en	  önemli	  niteliklerinden	  biri	  haline	  geldi.	  	  

Leh	   tarımı	   üyelikten	   önce	   AB’nin	   zaten	   gereksinimi	   olan	   bir	   süreç	   olan	   geldi.	   Çok	  
pahalı	   ve	   karmaşık	   olan	   kanıtlayan	   şey	   ise	   hayvan	   üreticilerinin	   üretim	   ve	   işlemleri	   için	  
memnuniyet	   sağlamaktı.	   AB	   standartlarına	   ulaşılmıştı	   ve	   böylece	   Leh	  malları	   ortak	   pazara	  
erişim	   hakkını	   kazandı	   ve	   Leh	   tarımının	   rekabet	   gücü	   arttı.	   AB’nin	   genişlemesinden	   10	   yıl	  
sonra	   Polonya	   diğer	   AB	   ülkeleriyle	   birlikte	   tarım	   bazlı	   gıdalarını	   artırmaya	   devam	   ediyor	   (	  
2013	  yılında	  2.8	  milyon	  avro)	  ve	  kırsal	  kalkınma	  adına	  doğru	  kullanım	  için	  AB	  fonlarına	  para	  
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Tablo 8.  Eğitim hizmetlerini kullanan insanların yüzdesi 

Kaynak: “Sosyal Tanı”esasında (IX 2013)

 Tarım Sektöründe (D)evrim

 Polonya’nın AB’ye üye olmasından önce, AB karşıtları ‘’Polonya rekabetçi 
baskı karşısında dayanamaz, ve piyasamız Batıdan gelen ucuz mallar tarafından 
işgal edilecektir’’ savını iddia ederek Leh tarım ve gıda sektörüyle çok ilgiliydiler. 
Referandum evresinde AB karşıtları tarafından desteklenen Leh çiftçiler üretimlerini 
düşürmekten ve bundan dolayı kazanç kaybı yaşamaktan dolayı çok korkuyorlardı.

Faydalanan olarak Leh çiftçiler
 Polonya’nın entegrasyonun ilk on yılı bu tarz korkuların yersiz olduğunu 
kanıtladı. AB Ortak Tarım Politikasının (CAP) ve ticari politikasının enstrümanları Po-
lonya’da yeni bir ekonomik ve sosyal kalite yarattı. Katılım Antlaşması CAP’ın uygu-
lanması için koşulları ortaya koydu ve direkt ödemeler için 10 yıllık bir vade sağladı. 
Kırsal kalkınma için yönlendirilen kaynak CAP’ın ( AB ortalaması %23 iken 2007-2013 
yıllarında CAP fonlarının %40’ı bu amaç için tahsil edildi) en önemli niteliklerinden 
biri haline geldi. 
 Leh tarımı üyelikten önce AB’nin zaten gereksinimi olan bir süreç olan 
geldi. Çok pahalı ve karmaşık olan kanıtlayan şey ise hayvan üreticilerinin üretim 
ve işlemleri için memnuniyet sağlamaktı. AB standartlarına ulaşılmıştı ve böylece 
Leh malları ortak pazara erişim hakkını kazandı ve Leh tarımının rekabet gücü arttı. 
AB’nin genişlemesinden 10 yıl sonra Polonya diğer AB ülkeleriyle birlikte tarım bazlı 
gıdalarını artırmaya devam ediyor ( 2013 yılında 2.8 milyon avro) ve kırsal kalkınma 
adına doğru kullanım için AB fonlarına para yatırıyor. Bugüne dek Avrupa Komisyonu 
2007-2013 yılları arasında kırsal gelişim için ödenen %70’lik orandan daha fazlasını 
geri ödedi. AB ile entegrasyon çiftçilere ürünleri için daha fazla bedel istemesine 
olanak tanımakta, tarımsal ürünlerin fiyatları gerçek anlamda neredeyse %25 arttı.
 AB fonlarının etkili kullanımı ve daha iyi Pazar koşulları 2003 yılından beri 
çiftçilerin kazançlarını neredeyse üçe katladı. Bununla birlikte, tarım alanlarının 
fiyatları beş katına yükseldi. Büyük bir çoğunluğu için, bu yabancıların Leh toprak-
larını toplu satın almasından daha çok Leh çiftçilerinin gelirlerinin yükselmesinin 
sayesinde gerçekleşti. Leh çiftçilik yapısı aşamalı olarak değişiyor ve ayrıca elde tu-
tulan ortalama alanı 2002 yılındaki 6.59 hektardan 2010 yılında 7.93 hektara ve bir 
çiftçinin tarımsal toprak ortalama alanı 5.76 hektardan 6.81 hektara aynı dönemde 
ulaştı.

Tablo	  7.	  2003-‐2012	  yılları	  arasında	  Polonya’daki	  eğitim	  kurumlarındaki	  yatırım	  harcamaları	  
(Milyon	  zloti)	  
	  
	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
Toplam	   1478.9	   1785.8	   1958.7	   2036.0	   2246.9	   2394.8	   2624.3	   4950.8	   4963.2	   4411.2	  
Devlet	  
Yüksek	  
Eğitim	  
Kurumları	  

1142.5	   1452.2	   1690.7	   1823.8	   2008.2	   2065.0	   2275.5	   3847,8	   4640.1	   4264.5	  

Özel	  
Yüksek	  
Eğitim	  
Kurumları	  

336.4	   333.6	   268.0	   212.2	   238.7	   329.8	   348.8	   1103.0	   323.1	   146.7	  

	  
Kaynak:	  Merkezi	  İstatistik	  Kurumu,	  2012	  yılında	  Yüksek	  Eğitim	  Kurumları	  ve	  Finansmanları	  
	  
Aşağıdaki	  tablo	  sırasıyla	  eğitim	  hizmetlerini	  sırasıyla	  kullanan	  insanların	  yüzdesini	  son	  yıllarda	  
çok	  az	  değiştiğini	  göstermektedir.	  
	  
Tablo	  8.	  	  Eğitim	  hizmetlerini	  kullanan	  insanların	  yüzdesi	  	  
	  
	   2003	   2005	   2007	   2009	   2011	   2013	  
Toplam	  
nüfusun	  
yüzdesi	  

23.91	   27.94	   26.60	   25.80	   24.10	   23.30	  

	  
Kaynak:	  “Sosyal	  Tanı”esasında	  (IX	  2013)	  

	  
Tarım	  Sektöründe	  (D)evrim	  

	  
Polonya’nın	   AB’ye	   üye	   olmasından	   önce,	   AB	   karşıtları	   ‘’Polonya	   rekabetçi	   baskı	  

karşısında	  dayanamaz,	   ve	  piyasamız	  Batıdan	  gelen	  ucuz	  mallar	   tarafından	   işgal	  edilecektir’’	  
savını	   iddia	   ederek	   Leh	   tarım	   ve	   gıda	   sektörüyle	   çok	   ilgiliydiler.	   Referandum	   evresinde	   AB	  
karşıtları	   tarafından	   desteklenen	   Leh	   çiftçiler	   üretimlerini	   düşürmekten	   ve	   bundan	   dolayı	  
kazanç	  kaybı	  yaşamaktan	  dolayı	  çok	  korkuyorlardı.	  

	  
Faydalanan	  olarak	  Leh	  çiftçiler	  
Polonya’nın	  entegrasyonun	  ilk	  on	  yılı	  bu	  tarz	  korkuların	  yersiz	  olduğunu	  kanıtladı.	  AB	  

Ortak	   Tarım	   Politikasının	   (CAP)	   ve	   ticari	   politikasının	   enstrümanları	   Polonya’da	   yeni	   bir	  
ekonomik	  ve	  sosyal	  kalite	  yarattı.	  Katılım	  Antlaşması	  CAP’ın	  uygulanması	  için	  koşulları	  ortaya	  
koydu	   ve	   direkt	   ödemeler	   için	   10	   yıllık	   bir	   vade	   sağladı.	   Kırsal	   kalkınma	   için	   yönlendirilen	  
kaynak	  CAP’ın	  (	  AB	  ortalaması	  %23	  iken	  2007-‐2013	  yıllarında	  CAP	  fonlarının	  %40’ı	  bu	  amaç	  
için	  tahsil	  edildi)	  en	  önemli	  niteliklerinden	  biri	  haline	  geldi.	  	  

Leh	   tarımı	   üyelikten	   önce	   AB’nin	   zaten	   gereksinimi	   olan	   bir	   süreç	   olan	   geldi.	   Çok	  
pahalı	   ve	   karmaşık	   olan	   kanıtlayan	   şey	   ise	   hayvan	   üreticilerinin	   üretim	   ve	   işlemleri	   için	  
memnuniyet	   sağlamaktı.	   AB	   standartlarına	   ulaşılmıştı	   ve	   böylece	   Leh	  malları	   ortak	   pazara	  
erişim	   hakkını	   kazandı	   ve	   Leh	   tarımının	   rekabet	   gücü	   arttı.	   AB’nin	   genişlemesinden	   10	   yıl	  
sonra	   Polonya	   diğer	   AB	   ülkeleriyle	   birlikte	   tarım	   bazlı	   gıdalarını	   artırmaya	   devam	   ediyor	   (	  
2013	  yılında	  2.8	  milyon	  avro)	  ve	  kırsal	  kalkınma	  adına	  doğru	  kullanım	  için	  AB	  fonlarına	  para	  

 Polonya’da kırsal alanların modernizasyonu 
 Polonya’nın AB üyeliği Leh tarımcılığının modernizasyonunda önemli bir 
role sahiptir. Bazı konular hakkında en önemli değişiklikler:
 -Önceden kullanılan tarım politikası terk edildi veya devlet yardımının 
genel kurallarına engetre edildi: çiftçiler süt üretiminde uygulanan (CAP’ın birinci 
ayağı) doğrudan ödeme sistemi ve kotalar tarafında güvenceye alındı. Doğrudan 
ödemelere karşılık olarak Leh çiftçileri hayvanların sağlığını ve doğayı koruyan 
(karşılık uyum sistemi) ekim ve besleme yönetmelerini kullanmak zorundaydılar. 
Kısal alanlar önemli kırsal kalkınma fonlarından yararlandırıldı (CAP’ın ikinci ayağı). 
Kısal alanlar özellikle uyum politikası olmak üzere diğer AB politikaları altında 
desteklendiler. 
 -AB’deki tarım ürünleri ticareti vergi masrafları ve nicel sınırlar kaldırılarak 
tamamen liberal hale getirildi.  ( Üretim kotaları ise bir tür kota olmasına rağmen)
 -İşleme tesisleri AB’de uygulanan kalite, sağlık ve veterinerlik standartlarına 
uygun hale getirildi ve işleme tesisleri tarafından uygulanan AB standartları ve 
gerekliliklerini birlikte çalıştıkları çiftçilere de kazandırdılar.

Polonya AB2ye büyük bir üretim potansiyeli kazandırdı. Aşağıda yer alan tablo 
Polonya’nın diğer AB üyeleri arasındaki önemli tarımsal ürün hacimleri hususundaki 
sırasını göstermektedir.

Tablo 9. 2012 yılındaki AB’de Leh tarımının sıralamaları

Kaynak: Tarım ve Besin Ekonomileri Enstitüsü – Ulusal Araştırma Enstitüsü
 
Mayıs 2004 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Polonya’daki kırsal alanlar AB 
bütçesinden toplam 29 milyar avro ödenek almıştır. Peşin ödemeler ise bu miktarın 
yarısından fazlasını oluşturmaktadır. CAP çiftçilik sübvansiyonu Polonya’nın kırsal 
alanlarına büyük bir destek sağladı ancak diğer 15 AB ülkesine göre ödemelerin to-
plam tutarı daha düşüktür. Bunun nedeni ise Polonya katılım müzakerelerinde 2013 
yılında ulaşılması beklenen %100’lük sübvansiyonu alana dek her yıl 
sübvansiyonların artması için müzakere etmesidir.

yatırıyor.	  Bugüne	  dek	  Avrupa	  Komisyonu	  2007-‐2013	  yılları	  arasında	  kırsal	  gelişim	  için	  ödenen	  
%70’lik	  orandan	  daha	  fazlasını	  geri	  ödedi.	  AB	  ile	  entegrasyon	  çiftçilere	  ürünleri	  için	  daha	  fazla	  
bedel	   istemesine	   olanak	   tanımakta,	   tarımsal	   ürünlerin	   fiyatları	   gerçek	   anlamda	   neredeyse	  
%25	  arttı.	  

AB	  fonlarının	  etkili	  kullanımı	  ve	  daha	   iyi	  Pazar	  koşulları	  2003	  yılından	  beri	  çiftçilerin	  
kazançlarını	   neredeyse	   üçe	   katladı.	   Bununla	   birlikte,	   tarım	   alanlarının	   fiyatları	   beş	   katına	  
yükseldi.	   Büyük	  bir	   çoğunluğu	   için,	   bu	   yabancıların	   Leh	   topraklarını	   toplu	   satın	   almasından	  
daha	  çok	  Leh	  çiftçilerinin	  gelirlerinin	  yükselmesinin	  sayesinde	  gerçekleşti.	  Leh	  çiftçilik	  yapısı	  
aşamalı	  olarak	  değişiyor	  ve	  ayrıca	  elde	  tutulan	  ortalama	  alanı	  2002	  yılındaki	  6.59	  hektardan	  
2010	  yılında	  7.93	  hektara	  ve	  bir	  çiftçinin	  tarımsal	  toprak	  ortalama	  alanı	  5.76	  hektardan	  6.81	  
hektara	  aynı	  dönemde	  ulaştı.	  

	  
Polonya’da	  kırsal	  alanların	  modernizasyonu	  	  
Polonya’nın	  AB	  üyeliği	  Leh	  tarımcılığının	  modernizasyonunda	  önemli	  bir	  role	  sahiptir.	  

Bazı	  konular	  hakkında	  en	  önemli	  değişiklikler:	  
-‐ Önceden	   kullanılan	   tarım	   politikası	   terk	   edildi	   veya	   devlet	   yardımının	   genel	  

kurallarına	   engetre	   edildi:	   çiftçiler	   süt	   üretiminde	   uygulanan	   (CAP’ın	   birinci	   ayağı)	  
doğrudan	  ödeme	  sistemi	  ve	  kotalar	  tarafında	  güvenceye	  alındı.	  Doğrudan	  ödemelere	  
karşılık	   olarak	   Leh	   çiftçileri	   hayvanların	   sağlığını	   ve	   doğayı	   koruyan	   (karşılık	   uyum	  
sistemi)	  ekim	  ve	  besleme	  yönetmelerini	  kullanmak	  zorundaydılar.	  Kısal	  alanlar	  önemli	  
kırsal	   kalkınma	   fonlarından	  yararlandırıldı	   (CAP’ın	   ikinci	   ayağı).	  Kısal	   alanlar	  özellikle	  
uyum	  politikası	  olmak	  üzere	  diğer	  AB	  politikaları	  altında	  desteklendiler.	  	  

-‐ AB’deki	   tarım	  ürünleri	   ticareti	  vergi	  masrafları	  ve	  nicel	   sınırlar	  kaldırılarak	   tamamen	  
liberal	  hale	  getirildi.	  	  (	  Üretim	  kotaları	  ise	  bir	  tür	  kota	  olmasına	  rağmen)	  

-‐ İşleme	   tesisleri	   AB’de	   uygulanan	   kalite,	   sağlık	   ve	   veterinerlik	   standartlarına	   uygun	  
hale	  getirildi	  ve	  işleme	  tesisleri	  tarafından	  uygulanan	  AB	  standartları	  ve	  gerekliliklerini	  
birlikte	  çalıştıkları	  çiftçilere	  de	  kazandırdılar.	  

	  
Polonya	  AB2ye	  büyük	  bir	  üretim	  potansiyeli	  kazandırdı.	  Aşağıda	  yer	  alan	  tablo	  

Polonya’nın	  diğer	  AB	  üyeleri	  arasındaki	  önemli	  tarımsal	  ürün	  hacimleri	  hususundaki	  sırasını	  
göstermektedir.	  

	  
Tablo	  9.	  2012	  yılındaki	  AB’de	  Leh	  tarımının	  sıralamaları	  
	  

Bazı	  tarım	  ürünlerinin	  üretimi	   AB’deki	  sıralaması	  
Elma	   1	  
Çavdar	   2	  
Patates	   2	  

Şekerpancarı	   3	  
Kolza	  Tohumu	   3	  

Buğday	   4	  
İnek	  sütü	   4	  

Et	   5	  
Domuz	   6	  
Sığır	   7	  

Kaynak:	  Tarım	  ve	  Besin	  Ekonomileri	  Enstitüsü	  –	  Ulusal	  Araştırma	  Enstitüsü	  
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Grafik  47. Ulusal bütçe desteği hariç, CAP’ın 1 Mayıs 2004 ve Aralık 2013 arasındaki transferleri ( Milyon 
avro, mevcut fiyatlar)

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Grafik 48. Polonya’daki doğrudan ödemelerin uygulanma takvimi: katılım anlaşmaları sırasında üzerinde 
anlaşılan yüzdeler

Kaynak Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Ajansı

 Doğrudan sübvansiyonlar, hava değişiklikleri veya hayvanları sağlıkları 
( salgınlardan görülen hasar) gibi konulardan dolayı tarım sektörünün diğer ekonomi 
dallarından daha çok riske maruz kaldığı için çitçilere sabit bir gelir sağlayan en-
strümanlardır. Avrupa Birliğinde bulunan düşük seviyedeki çiftçilerin karıyla birlikte, 
ödemeler bir çok ülkede çiftçilik gelirlerinin önemli bir bölümü haline gelmişlerdir. 
Birlikte ele alındığında ise, 2006 yılında AB doğrudan ödemeleri bütün tarımsal 
hasılatının %19.1’e denk gelmekteydi. Sübvansiyonlar, 3. Dünya ülkelerindeki 
rakiplerine karşılık çok sıkı bir çevresel, hijyenik, sağlıksal, ve insani (hayvan sağlığı) 
standartlarına göre gıda üretimi yapan Avrupalı çiftçiler için bir teminattır ve AB 
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çiftçilerine ödenmek için fiyatlara eklenir.
 Leh çiftçiler AB bütçesinden 2004-2012 yılları arasında doğrudan olarak 
53.7 milyar zloti ( cari fiyat) almışlardır. 2013 olan ödeme ise 2014 Haziran ayında 
yapılacaktır ve aşağıdaki hesaplamalarda belirtilmemiştir.  2004 yılından 2012 yılına 
dek, doğrudan ödemeler kişi başına ortalama 38 362 zloti olmak üzere yaklaşık 1.4 
milyon çiftçiye yapılmıştır.

 Kırsal Kalkınma
 2007-2013 yılları arasında, Polonya Kırsal Kalkınma Politikasını uygulamak 
için AB bütçesinden 13.4 milyar avro (cari fiyat) almıştır. Bugün, ülkemiz bu politi-
kaya bağlı olarak AB’den en çok yararlanan ülke konumundadır. Ab sübvansiyonun 
%15’lik kısmını alıp kullanmaktayız. Zorunlu ulusal ortak fonlamasını da 
eklediğimizde Polonya’daki Kırsal Kalkınma Politikası uyarınca kamu desteğinin 
toplam değeri 17 milyar avroyu aşmaktadır. Bu fonların %40’ı kadarı Leh tarım 
sektörünün rekabetçi yapısını desteklemek için, %34’ü çevre koruması ve %19’u 
kırsal alanlardaki ekonominin çeşitlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Grafik 49. 2007-2013 yılları arası kırsal kalkınma fonlarının kullanımı ( 2007-2013 yılları için ödeneklerin 
yüzdesi olarak AB bütçesinden sağlanan ödenemeler)

Kaynak: Avrupa Komisyonunun yayınlanmamış verilerine dayanan Dışişleri Bakanlığı (31.12.2013)

 AB fonlaması  eylem gruplarını ve yerel kalkınma stratejileri için ayrılan 
ödenekleri kullanan ortaklaşa uygulama projelerini organize eden yerel kırsal 
toplulukarın kalkınmasını destekleyen LİDER ekseni de ayrıca sağladı. Tek seferlik 
etkinliklere finans desteği sağlayan en büyük AB fonları Az İmtiyazlı Bölgeler 
(yaklaşık 2 milyar avro), tarımsal alanlarda çevresel önlemler (1.8 milyar avro), 
erken emeklilik (1.6 milyar avro) ve tarım işletmelerinin modernizasyonu 
(1.3 milyar avro)  için ödenek ayıracak.
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 Bugüne dek Polonya 2007-2013 için müzakere edilen, tüm fonların 
%73.57’sini, 9.857 milyon avro, aldı. 3 Haziran 2014’e kadar, toplam ayrılan 
verilecek olan ödeneğin %91.22 iççin karar verildi ve faydalanacak olanlarla 
anlaşmalar yapıldı. 
 2007-2013 için uygulanan kırsal kalkınma programının sonuçları aşağıda  
 verildiği gibidir (30 Haziran 2013 tarihinden itibaren):
 -  41 binden daha fazla tarımsal işletme modernize edildi;
 -  23 binden fazla genç çiftçi(268) tek seferlik olmak üzere kendi tarım al  
 anını işletmesi için 75.000 zloti ödenek aldı (programın uygulanmasının   
 başında bu ödenek 50.000 zloti olarak belirlenmişti) ;
 -  6500 eğitim kursu çiftçiler ve orman sahipleri için organize edildi(269)
 -  1006 üretici gurup destek kapsamına alındı
 -  Her yıl, yaklaşık olarak 730 0000 tarım alanı dağlık ve diğer bölgelere   
 yoğun çiftçilik şartları desteği verilerek açıldı;
 -  Tarımsal Çevre desteği 2.3 milyon hektardan fazla bir alanda uygulandı 
 ( toplam tarım alanın %14’ü kadar);
 -  29 bin hektardan daha fazla bir alan ağaçlandırıldı;
 -  Ormanların 5400 hektarı restore edilip geliştirildi. 756 km yangın yolu   
 inşa edildi veya modernize edildi; 
 -  24.000 km su sağlama ağı, kanalizasyon ve yan kanal inşa edildi, 29000  
 fazla çiftlik binasının kanalizasyon sistemi kuruldu, 199 su arıtma tesisi   
                inşa edildi, 189 MW’lık yenilenebilir enerji sağlması muhtemel yaklaşık     
             243000 ton atığı yöneten bir belediyenin atık ayırma, ayrıştırma ve yok etme  
 tesisi inşa edildi; 
 -11 binden fazla insan, çiftçiler veya ailelerin üyeleri, tarım sektöründe       
               olmayan insan başka sektörlerden, genellikle hizmet sektöründen işe alındı.
 Polonya CAP uygulaması için AB bütçesinden 2014-2020 yılları için 32.1 
milyar avro (cari fiyat) alacaktır. Bu miktar geçen yedi yıla karşılık 1.7 milyar avro 
gerçek şartlarda daha fazladır. Yeni Çoklu Yıl Finansal Çalışma Çerçevesi (2014-2020) 
düzenlemeleri Polonya’da bulunan kırsal ve tarım alanlarında hızlı gelişimin devam 
etmesi için imkân sunmaktadır. Ülkemiz en büyük CAP, özellikle ikinci ayakta( AB 
harcamaları bu ayakta kısıtlanmaya gitmesine rağmen) yararlanıcıları grubunda 
olmaya devam ediyor. Leh hükümeti kırsal ve tarım alanlarının kalkınması için AB’nin 
ve ulusal fonların 42.4 milyar avrosunu tahsis etmeyi planlıyor. Yukarıda bahsi söz 
konusu olan miktar kırsal alanlarda girişimler için kenara koyulan Uyum Politikasının 
5.2 milyar avrosundan ve 32.1 milyar avroluk CAP fonlarını içermektedir. Mukayese 
etmek için, 2007-2013 yılında kırsal alanların ve tarımın kalkınması için ayrılan 
ödenek tutarı 39.2 milyar avro olduğunu bilmek gerekir. 

 Leh gıdası güçlü bir şekilde gelişiyor
 Polonya’nın üyeliğinden önce Leh çiftçilerinin seslendirdiği korkuların 
abartı ve temelsiz olduğu ortaya çıktı. Üyelikten itibaren, Polonya’nın her yerinde 

tarım bazlı gıdaların ihracatı beşe katladı; 2003 yılında 4.1 milyar avro olan ihra-
cat 2013 yılında 20 milyar avroya yükseldi. Ab Üye Ülkeleri Leh çiftçileri ve tarım 
ihracatçılarını tehdit etmedi. Bunun yerine, Leh üreticiler Avrupa piyasasında kendi 
pozisyonlarını kendileri güçlü bir şekilde inşa ettiler. 2004-2013 yılları arasında, 
tarım bazlı ürünlerin Polonya’dan AB’ye ihracatı yıl başına %20 olarak artış gösterdi.

Grafik 50. 2003-2013 yılları arasında Lehlilerin tarım bazlı ürünlerin ihracatı (milyon avro)

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Maliye bakanlığı tarafından sağlanan veri.

 Günümüzde, bu sektörden Leh ihracatlarının üç çeyreğinden fazlası 2013 
yılında değeri 15.5 milyar avro olan AB piyasasına gönderilmiştir. Polonya’nın ticari 
fazlası AB Üye Ülkeleriyle birlikte 2003 yılındaki 0.5 milyar avrodan 2013 yılında 3.8 
milyar avroya yükselmiştir.

Grafik 51. AB-10 ülkelerinden Avrupa Birliğine tarım bazlı ürünlerin ve gıdaların ihracatı

Kaynak: Eurostat
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 Polonya bütün AB 10 ülkeleri dahil olmak üzere AB ile birlikte en büyük 
ticari fazlalığa sahip ülkedir. Polonya’nın yanı sıra, yalnızca Macaristan Ab ile birlikte 
en dikkat çekici ticaret fazlalığını ortaya koyabilen ülkedir. Bu bize 2004 yılından 
sonra bölgedeki ülkelerin AB gerilemesiyle birlikte ticari dengesini göstermektedir.

Grafik 52. AB-10 ülkelerinin tarım bazlı ürünleri için ticaret dengesi

Kaynak: Eurostat

 Diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Polonya tarımsal 
bazlı gıda ürünleri ihracatında lider bir üretici ve ihracatçı olduğunu görmekteyiz. 
2004-2013 yılları arasında, Polonya bu bölge ülkelerinin AB’ye ihracatının (ortalama) 
%43’ünü yapmıştır. 2003 yılında, yeni üye ülkeler arasında en büyük ikinci ihracatçı 
ülke olan Macaristan Polonya’dan daha az ihracat yapmamıştır (2.3 milyar avroya 
karşılık 2.0 milyar avro), ancak 2013 yılında, Leh ihracatları Macaristan’ın ihracat-
larının neredeyse iki katı kadar olmuştur. 

 Leh ihracat ürünleri
 2013 yılında en çok ihracat edilen tarım bazlı Leh ihracat ürünleri aşağıda 
bulunan ürünleri içerir: et ve yenilebilir sakatat (%16.4), günlük ürünler, yumurta 
ve bal (%9.4), tütün ve tütün ürünleri (%7.7), değişik yiyecek ürünleri (%6.4), tahıl 
ürünleri, sebzeler ve meyve (ca. Her biri için %6). Tüm bu ürün grupların ihracatın-
daki önemli artış 2003 yılı ila karşılaştırılarak gözlenmiştir. 2004-2013 yılları arasında 
en büyük artış AB ülkelerine tahıl ihracatında (%9000 üzerinde) ve tütün ihracatın-
da (%8000 civarında) kaydedilmiştir. Bu dönem içerisinde, AB ülkelerine tarımsal 
ürünlerin toplam payında tahılın artışı %0.2’den %4 ‘e tütün artışı ise %0.6’dan %9’a 
yükselmiştir.
 Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunan ülkeler arasından, Polonya 
en büyük et ve yenilebilir sakatat ihracatçısı unvanına sahiptir. 2013 yılında bu 
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bölgeden AB’ye ihraç edilen malların yarısından fazlası (%59 civarı) Leh orijinlidir. 
Bu rakam 2003 yılında ise yalnızca %39 idi. Üstelik, Polonya balık ve balık ile et 
ürünleri, sebze ve meyve, meyve ve sebze gibi ürünlerin AB ihracatının %50’sine 
sahipti. Buna ek olarak 2004 yılından sonra Polonya tütün ve tütün mamullerinde 
AB’nin başlıca ihracatçısı oldu. 2013 yılında Polonya’nın bu gibi ürünlerin AB-10’dan 
ihracatının payı %10’dan daha azdı. 2013 yılında ise neredeyse %50’ye yaklaştı. 
 Sıkı Avrupa standartları ve gıda güvenliği gereklilikleri Polonya’nın tarımsal 
gıda ürünlerine engel olmamakla beraber aslında AB pazarında Leh ürünlerine daha 
rekabetçi olma koşullarını sağladı. Polonya’nın üyeliğinden öncesi de dahil olmak 
üzere 2002-2006 yılları arasında gıda sektörü tarafından yeniden hayata geçirilen 
yatırımlar yalnızca AB’nin sağlık ve hayvan sağlığı uyum sağlamaya odaklanmıştı. Yu-
karıda bahsedilen olgu et ve günlük ürünler yatırımlarının %80 içi geçerliydi. Sonraki 
yıllarda ise yatarımlar ürünlerin kalitesini artırmak ve yeni ürünlerin pazarlanması 
için yapıldı. Ürünleri iç pazara yönelik olan üretim fabrikaları için aşama süreci 2006 
yılının sona erdi (üyelik müzakereleri sırasında kabul edilmişti.). AB pazarlarında 
ürünlerini pazarlamak isteyen fabrikalar bu gereklilikleri yerine getirmeye mecbur-
dular. 
 Medya bazen Leh ürünlerin güvenirliliği ve kalitesi hakkında karalama yap-
masına rağmen, düzensizlikler üzerine olan raporların benzer yüzdesi AB2nin erken 
RASFF sisteminde en büyük Avrupa gıda ihracatçıları tarafından kayıt altına alın-
mıştır. Örneğin, 2012 yılında, bu gibi 181 rapor Leh üreticileri hakkında tutulmuş; 
362 vaka Almanya’da, 275 vaka Fransa’da ve 517 vaka İtalya’da kaydedilmiş.

 Tarım üretiminin gerçek değerinin artışı
 2003 yılından beri Leh çiftçiler ürünlerinin değerini neredeyse %50 olarak 
artırmışlardır. Bu hem ürünlerdeki niceliksel artıştan hem de tarımsal ürünlerin 
fiyatlarının hızlı artışından kaynaklanmış olabilir. 

Grafik  53. Polonya’daki tarımsal ürünlerin gerçek değeri, AB-15 ve AB-9

Kaynak: Eurostat üzerinden kendi çalışmam(10.01.2014 tarihinden itibaren)
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 Bu dönem içerisinde bölgemizde bulunan diğer üye ülkeler ortalama 
%10’luk bir düşüş kaydettiklerini belirttiler. Bu gibi durumlar gıda zincirinde bulunan 
diğer aktörlerle karşılaştırıldığında kötü ihracat performansı ve yetersiz modern-
izasyon ya da çiftçilerin pozisyonun kötüleşmesi gibi sebeplere bağlanabilir. AB-15 
üyeleri arasındaki gerçek hasılat değeri sabit bir düzeyde seyretmekte ve 2003’den 
az bir şey daha fazladır. 
 2003’den beri ürünleri için çiftçilere ödenen fiyatlar gerçek koşullarda 
%24.3 artmıştır. Tarımsal giderlerin masrafları (tohumlar, gübreler, elektrik, yakıt 
masrafları vs.) aynı derecede ( %21 civarında) artmıştır.  İkincisi ise zaten son 10 
yıldır artan elektrik masraflarıyla oldukça ilişkilidir. Buna ek olarak ise, çiftçilik 
gelirlerinin gelişmesi tarımsal masrafların tedarikçilerinin fiyatlarını yükseltmesi için 
cesaretlendirmiştir. Yüksek fiyatlar çiftçiler için ürünlerini satışlarından kazandıkları 
gelirlerin artmasına yaramıştır ancak bu ayrıca yüksek üretim maliyetlerine neden 
olmuştur. Dikkate değer olan şey ise çiftçiler tarafından alınan satış fiyatları tüket-
icilere yönelik olan hazır gıda fiyatlarından daha çabuk yükselmiştir. Bunun anlamı 
ise çiftçilerinin pazarlık gücü aracılarla ve gıda işleme şirketleriyle ile ilişkisinde güçlü 
olduğudur. 

Grafik 54. Polonya’da tarımın geliri, giderleri ve müşteriler tarafından ödenen fiyatların endeksi 
(2003=100)

Kaynak: Eurostat

 Tarımdaki gelirlerin dalgalanması
 Polonya’da yüksek tarım gider fiyatları olarak adlandırılan AB pazarının 
açılması, oldukça iyi ekonomik durum, çiftçilere yapılan doğrudan ödemeler ve kır-
sal kalkınma politikasının neden olduğu bu etkiler çiftçiler için yüksek gerçek karlar 
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bahsedilen endeks doğrudan sübvansiyonların ilk ödemesi ve tarım ürünlerinin 
fiyatlarının artışı ile ilişkili olarak ikiye katlamış durumdadır. Bu bağlamda çiftçilerin 
AB-9dan elde ettikleri gelir ortalama %89 olarak artarken (2012) AB-15 içinde ise 
2003’e göre yalnızca %11 olarak artırmışlardır. Tabiri caizse 2009’dan 2013’e kadar 
durgun kalmışlardır. 

 Tarım işletmelerinin yüksek üretkenliği
 2010 Genel Tarımsal İstatistikleri yukarıda belirtilen Leh tarımında yaşanan 
olumlu değişikliklerin aynı zamanda tarım işletmelerine de yansıdığını onayladı. 
2002 istatistikleriyle karşılaştırıldığın başlıca değişiklikler şunlardır:
 -  Tarım işletmelerinin sayısı azalırken alanlarının ve ekonomik    
büyüklüklerinde artış yaşandı
 -  Tarım işletmelerinde yaşanan değişikler: küçük işletmelerin (0-5 hektar) 
sayısında %25 azalma yaşandı ve 5-20 hektarlık işletmelerin sayısında ise %17’lik bir 
düşüş gözlendi.  25-50 hektarlık işletmelerde ise bir değişiklik görülmedi. Eş zamanlı 
olarak, 50 ve daha üstü hektarlık alana sahip olan tarım işletmelerinde ise %37’lik 
bir artış kaydedildi. 2003 yılında, 20 ve daha fazla hektarlık tarımsal işletmeler tarım 
alanlarının %42’sini yönetirken 2010 yılına gelindiğinde ise bu oran %48’e çıkarak 
yüzde 6’lık bir değişiklik yaşandı. Yine de, 15 ve daha fazla hektara sahip olan tarım 
işletmelerinin yüzdesi %9 olarak hesaplanırken 0-5 hektar arası olan tarım işletmel-
erin oranı ise hala %70’e yakındır.

 İşletmelerin ortalama genel alanı 2002 yılında olan 6.59 hektar rakamın-
dan 2010 yılında 7.93 hektara yükseldi ve bir işletmeye ait olan tarım toprağının 
ortalama alanı aynı dönem içerisinde 5.76’dan 6.81’e yükselmiştir.

Tablo 10. 2002-2010 yılları arasında Polonya’da bulunan 1 hektardan büyük olan tarım alanına sahip olan 
tarım işletmelerinin sayısı.

Kaynak: Merkezi İstatistik Kurumuna dayanan MFA kaynağı

 2010 Genel Tarımsal İstatistikleri ayrıca Polonya’da bulunan tarım 
işletmelerinin yarısından çoğunun hala yalnızca ve başlıca kendi ihtiyaçlarını kendi 
ailelerinin ve gıdalarının masraflarından keserek ürettiklerini gösterdi. Bunun anlamı 
Polonya’nın AB’ye üye olmasından itibaren Polonya’da yararlı yapısal değişikler 
olmasına rağmen, Leh tarımı hala üretkenliğini artırma potansiyeline sahiptir.
 AB2ye üye olduktan sonra, gelişme kapasitesine sahip olan işletme sayısı, 
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Eğer	   2003	   yılındaki	   endeksi	   100	   olarak	   varsayarsak,	   on	   yıl	   sonra	   Polonya’da	   bu	   290’a	  
yükseldi.	  Üyeliğin	   ilk	  yılında	  sadece	  yukarıda	  bahsedilen	  endeks	  doğrudan	  sübvansiyonların	  
ilk	  ödemesi	  ve	  tarım	  ürünlerinin	  fiyatlarının	  artışı	  ile	  ilişkili	  olarak	  ikiye	  katlamış	  durumdadır.	  
Bu	  bağlamda	  çiftçilerin	  AB-‐9dan	  elde	  ettikleri	  gelir	  ortalama	  %89	  olarak	  artarken	  (2012)	  AB-‐
15	   içinde	   ise	   2003’e	   göre	   yalnızca	  %11	  olarak	   artırmışlardır.	   Tabiri	   caizse	   2009’dan	   2013’e	  
kadar	  durgun	  kalmışlardır.	  	  
	  

Tarım	  işletmelerinin	  yüksek	  üretkenliği	  
2010	   Genel	   Tarımsal	   İstatistikleri	   yukarıda	   belirtilen	   Leh	   tarımında	   yaşanan	   olumlu	  

değişikliklerin	  aynı	  zamanda	  tarım	  işletmelerine	  de	  yansıdığını	  onayladı.	  2002	  istatistikleriyle	  
karşılaştırıldığın	  başlıca	  değişiklikler	  şunlardır:	  

-‐ Tarım	   işletmelerinin	   sayısı	   azalırken	   alanlarının	   ve	   ekonomik	   büyüklüklerinde	   artış	  
yaşandı	  

-‐ Tarım	   işletmelerinde	   yaşanan	   değişikler:	   küçük	   işletmelerin	   (0-‐5	   hektar)	   sayısında	  
%25	   azalma	   yaşandı	   ve	   5-‐20	   hektarlık	   işletmelerin	   sayısında	   ise	   %17’lik	   bir	   düşüş	  
gözlendi.	  	  25-‐50	  hektarlık	  işletmelerde	  ise	  bir	  değişiklik	  görülmedi.	  Eş	  zamanlı	  olarak,	  
50	  ve	  daha	  üstü	  hektarlık	   alana	   sahip	  olan	   tarım	   işletmelerinde	   ise	  %37’lik	  bir	   artış	  
kaydedildi.	   2003	   yılında,	   20	   ve	   daha	   fazla	   hektarlık	   tarımsal	   işletmeler	   tarım	  
alanlarının	   %42’sini	   yönetirken	   2010	   yılına	   gelindiğinde	   ise	   bu	   oran	   %48’e	   çıkarak	  
yüzde	  6’lık	  bir	  değişiklik	  yaşandı.	  Yine	  de,	  15	  ve	  daha	  fazla	  hektara	  sahip	  olan	  tarım	  
işletmelerinin	   yüzdesi	   %9	   olarak	   hesaplanırken	   0-‐5	   hektar	   arası	   olan	   tarım	  
işletmelerin	  oranı	  ise	  hala	  %70’e	  yakındır.	  
	  
İşletmelerin	   ortalama	   genel	   alanı	   2002	   yılında	   olan	   6.59	   hektar	   rakamından	   2010	  

yılında	  7.93	  hektara	  yükseldi	   ve	  bir	   işletmeye	  ait	  olan	   tarım	   toprağının	  ortalama	  alanı	   aynı	  
dönem	  içerisinde	  5.76’dan	  6.81’e	  yükselmiştir.	  

	  
Tablo	  10.	  2002-‐2010	  yılları	  arasında	  Polonya’da	  bulunan	  1	  hektardan	  büyük	  olan	  tarım	  
alanına	  sahip	  olan	  tarım	  işletmelerinin	  sayısı.	  
	  

Alan	  Grupları	   2002	   2010	   Değişiklik	  
1-‐2ha	   517.040	   342.270	   -‐174.770	  
2-‐5ha	   629.850	   519.521	   -‐110.329	  
5-‐10ha	   426.869	   351.742	   -‐75.127	  
10-‐15ha	   182.685	   152.343	   -‐30.342	  
30-‐100ha	   44.072	   53.204	   9.132	  
>100ha	   7.422	   9.942	   2.520	  
Toplam	   1.956.141	   1.562.605	   -‐393.536	  

	  
Kaynak:	  Merkezi	  İstatistik	  Kurumuna	  dayanan	  MFA	  kaynağı	  
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örneğin rekabetçi işletmeler, gözle görülür şekilde artış gösterdi. 2004 yılından 
önce, sayıları tahmini olarak 25 000 civarındayken bu sayı 2006-2008 yıllarında 
77 000’e çıkarak üçe katlanan bir artış yaşandı (büyüme genellikle ESU 16 ve daha 
büyük gruplarda gözlendi). Tarımsal üretimin ulusal değerindeki tarım işletmelerinin 
bu gurubunun payı 10 kat artarak %2-3’ten %34-35’e yükseldi. Hatta %27 (149 bin) 
civarlarında olan 2-8 ESU işletmeleri daha çok rekabetçi olma potansiyeli taşıyor-
lardı. 8-16 ESU grubuna ait işletmelerin durumu ise, bunların yarısı (%51 -74 000) 
büyüme şansına sahiptiler. Rekabetçi işletme ve kısa zamanda rekabetçi konuma 
geçebilecek işletmelerin toplam sayısı 295 000 civarında olduğu düşünülüyor. Bu 
işletmeler ulusal tarımsal üretimin %65’ini gerçekleştirmektedirler.
 Ticaret ve imalat devam eden bir araya getirme sürecinin bağlamında, 
tarım üreticilerinin organizasyonu ve grup sayıları ve tarım ürünleri satışındaki 
payları tarafından ölçülen değişik branşların organizasyonun gelişmesinin devamı 
önemlidir. Ürünleri satın alanlarla yapılan müzakerelerde müşterek satış teklifleri 
pazarlık gücünü artırmaktadır. Günümüzde, AB tüzükleri uygulaması sonucunda bir-
birinden ayrılan sebze ve meyve sektörünün yanı sıra, 1300’den fazla tarım üreticisi 
grubu mevcuttur. 2004 yılından beri, sayıları düzenli olarak artış göstermektedir. 
2010 yılında, 157, 2011 yılında ise 224 ve 2013 yılında ise 389 yeni grup kaydedilm-
iştir. Bu gibi gruplar tahıl, yağlı tohum mahsulü, domuz ve kümes hayvanı üreticileri 
tarafından baskın olarak kurulmaktadır. Meyve ve sebze sektöründe 225 grup ve 
102 üretici organizasyonu mevcuttur. Hepsi birlikte sektörün pazar payının %20 
civarına sahiptir. 
 Aşağıda bulunan şablon Leh tarım sektörünü ilgilendiren iş gücü girdile-
rini sunmaktadır. 2012 yılında, işçi girdisi 2003 yılında olandan çok az bir şekilde 
düşüktür. Leh tarım işletmelerindeki iş gücü genellikle sahipleri ve aileleri tarafından 
sergilenmektedir. Dışarıdan işçi tutma ise çok düşük bir seviyede kalmaktadır.
Aşağıda bulunan şablonda çiftçilik üretimindeki değişikleri göstermektedir. Bu 
durumda, üretim kullanılan tarım alanlarında veya 1ha başına mahsul ve hayvan 
değeri üzerinden tanımlanmıştır. 

Grafik 55. Polonya, AB-9 ve Almanya’daki çiftçilik üretimi (2003-2012 ve yüzdelik değişim)

Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Dışişleri Bakanlığı (10.01.2014 tarihinden itibaren)
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 2004 yılından itibaren Polonya AB içerisinde tarımsal üretkenliğini en fazla 
artıran (%123) ülkedir.  Bugün Polonya, Slovenya’dan sonra tarımsal üretkenliği ikin-
ci en büyük AB ülkesi olmasını sağlayan 1554avro/ha seviyesindedir. Aynı zamanda, 
tarım toprağının 1 hektarından sağlanan Leh üretim değeri Almanya’daki ortalama 
üretim etkililiğinin(3113 avro/ha) %50’inden hala daha azdır. 

 Rekabetçi üretim sektörü
  Son on yıl boyunca, Leh tarımsal gıda üretim endüstrisi Polonya ekonomis-
inin rekabetçi bir koludur. 2003 yılındaki gerçek şartlardaki 101.7 milyar zlotilik satışı 
2012 yılına geldiğimizde 135.5 milyar zlotiye yükselmiştir. Bu dönem boyunca işe 
alma ise 434 000’den 424 000’e düşmüştür. 
 Son on yıl boyunca, gıda endüstrisi ekonominin karlı bir kolu haline 
gelmiştir. Kar Gösterge Oranı ROE 2003 yılındaki %5.3 2012 yılında %14’e ulaşmıştır. 
Diğer yıllarda ise, 2008 kriz yılındaki %8.4’e düşüş hariç, %10’un üzerinde seyret-
miştir. Diğer ülkelerle ilişkin olarak tarımsal hammadde ürünlerinin düşük fiyatları 
yüksek rekabetçiliğe ve karlılığa katkıda bulunan faktörlerden birisidir. Diğer AB üye 
ülkeleri ve Polonya arasındaki tarımsal üretim fiyatlarındaki değişiklerinin azalmasın-
dan dolayı, bu avantaj daha önemsiz bir hale gelecektir.

Grafik 56. 2003-2012 yılları arasında Polonya’da Gıda Endüstrisi- güncel satılan ürün ve istihdam

Kaynak: CSO tarafından verilere dayanan Dışişleri Bakanlığı ( 2012, 2010, 2009 Tarım İstatistikleri 
Yıllıklarına, 2008,2007, Tarım İstatistikleri Yıllıklarına göre)

Grafik 57. 2003-2012 yıllarında Polonya’nın gıda endüstrisinin karı (Roe oranı, %)

Kaynak: Tarım ve Gıda Ekonomileri Enstitüsünün sağladığı verilere dayanan Dışişleri Bakanlığı
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 Rağbet gören Leh tarım alanları
 Polonya’nın AB’ye üye olmasından beri, tarım toprağına olan talep fiyatları 
artırarak büyüdü. Bu talebin artmasının iki nedeni vardır: İlki gelişen tarım 
işletmelerinin tarımsal alanlarını artırmasına neden olan üretimin artması 
motivasyonu, ikincisi ise tarım toprağı için alınan doğrudan ödemelerin beklentisi. 
Özellikle bu toprakların şehirlerin civarında ve büyük trafik yollarında bulunması, bu 
toprakların tarımsal sebeplerden hariç başka amaçlardan dolayı kullanma şansı da 
diğer bir faktördür. 
 2003-2012 yılları arasında, Tarımsal Mülk Ajansına göre, bireyler ve devlet 
kurumları tarafından satılan toprak fiyatları beşe katlamış bulunmaktadır. Polonya’da 
bulunan tarım topraklarının fiyatı hala diğer AB’ye üye olan 15 ülkenin ( Polonya’nın 
batı komşuları dahil olmak üzere) fiyatlarından düşüktür ve özel satışlarda hektar 
başına olan fiyat (2012 yılından itibaren) 6080 avrodur. Almanya’da, bu yıl ortalama 
toprak fiyatı hektar başına (yeni eyalet olanlarda bu biraz daha düşüktür: 9593) 
144214 avroydu. 
Polonya’da toprak fiyatları dinamik olarak artmasına rağmen, bazı AB-15 
ülkeleri (Hollanda, Belçika, Danimarka ve Almanya) ve Polonya arasındaki fark hala 
çarpıcıdır. Bu göz önüne alındığında ise, AB vatandaşlarının tarım topraklarını satın 
alması için gereken Polonya İç İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek özel izin 
uyarınca Polonya’nın Katılım Antlaşmasındaki 12 yıllık geçiş dönemini müzakere 
etme hakkı vardı.

Grafik 58. APA kayıtları ve 2003 2012 yıllarında özel satışlarından elde edilen toprağın ortalama satış 
fiyatları

Kaynak: Tarımsal Mülk Ajansı
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Grafik 59: Polonya’daki özel ticaretteki tarım toprağı fiyatları ve avro bölgesindeki ülkeler (2004 – 2012, 
değişim yüzdeleri)

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı

 2004 yılına ilişkin olarak, Romanya (%780) ve Slovakya (%292) tüm yeni 
AB üyesi olan ülkelerin özel tarım toprağı mülkiyetinde en yüksek artışını kaydet-
tiler. Ancak, Polonya Doğu ve Orta Avrupa’da en pahalı ülke olmaya devam ediyor. 
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da toprak fiyatları hektar başına 4000 avro civarında 
artarken AB-9 ülkelerinde ise bu artış hektar başına 2000 avro civarındadır.
 İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan bir veri 2004-2012 yılları arasında 
Avrupa Ekonomik Bölgesinden olan yabancıların Polonya’da mülk olarak 3281 
hektar tarım alanı ve orman satın aldıklarını belirtiyor.  Bu rakam ise toplam tarım 
alanının %0.03’üne tekabül etmektedir. Buna ek olarak, 2004-2012 yılları arasın-
da, aynı bölgeden olan yabancıların tarım ve orman alanlarında daimi kullanım 
hakkını elinde tutan veya sahip olan ticari şirketlerin hisselerini ya edindiler ya da 
devraldılar. Bu alanların toplam ölçüsü ise 25.256 hektardır. AB üye devletlerinden 
olan yabancılar eğer 3 ila 7 yıllık bir kiralamadan sonra (bu süre mülkün bulunduğu 
Voyvodalığa bağlıdır, Polonya’nın doğusu ve batısında ise daha uzundur) tarımsal 
alan mülkünü satın aldıysa, İçişleri Bakanlığına izin için başvuru hakları yoktur.
Tarım mülklerini yöneten kurallar Tarım Sistemini Şekillendirilmesi için çıkarılan 
2003’de Yasa tarafından koyulmuştur. Bu yasaya uygun olarak Tarım Mülkü Ajansı 
tüm satışta olan topraklara ilişkin uygulayabilir olan ilk reddetme hakkına sahip 
olarak tüm ticari toprakların üzerinde denetmenlik yapma haklarını uygular. 
2013 yılında, ihale prosedürü üzerinde Tarım Odalarının rolünü artıran önemleler 
kabul edildi. Bu kanun ayrıca düzmeci işlemleri yürütmesi için sahte alıcılar 
tarafından yapılan ihlallerin önlenmesi için düzenlendi. 
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 AB üretim kotaları
 AB içinde üretim için kurulan mekanizmalar talebi karşılamak için dizayn 
edildi. Bu mekanizmalar çiftçilere ürünleri için sabit fiyatları sürdürebilmelerinde 
yardım etmektedirler. Süt ve şeker endüstrisinde kotalama enstrümanları ekono-
mik olarak çok önemlidir. Aşamalı olarak bu kotaların son bulması 2004-2020 CAP 
reform müzakerelerinin çalışma çerçevesi içinde kabul edildi. Süt kotası me-
kanizmasının iptal olma tarihi 1 Nisan 2015 iken şeker kotası için olan bu tarih 2017 
Ekim ayıdır. Bu iki ürünün yanında, AB kotaları patates nişastası ve izoglikoz için de 
geçerlidir. 
 İki tür süt kotası bulunmaktadır: Alıcılara yönelik üreticinin yaptığı süt 
satışı olan bireysel tedarikçi diğer bir adıyla toptan satış kotası. Diğeri ise doğrudan 
tüketicilere yapılan ürünlerin sabit değeri ile yapılan doğrudan satış yapan bireylere 
uygulanan kotadır. Katılım Antlaşması Polonya’ya 8.5 milyonu toptan satış kotası ve 
464 000 doğrudan satış kotası olmak üzere 8.964 milyon kota şartı getirşmiştir. CAP 
reformlarının ardı ardına uygulanması sırasında Polonya kotaların 10 milyon tonun 
üzerinde olması için başarıyla müzakere etti. 
 Leh üreticiler 2005/2006 yılları arasında bahsi söz konusu olan kotayı 
%1.8 aştı ve bunun Polonya’ya maliyeti ise 64.4 milyon avro oldu. 2012/2013 yılları 
arasında ise %0.15 gibi çok ufak bir kota aşmanın cezası Polonya için 4 milyon avro 
mal oldu.
 Kota sisteminin dolaylı sonuçlarından birisi Leh tarım sektörünün yüksek 
ihtisaslaşmaya sahip olması ve yüksek üretim oldu.  İnek besleyen çiftçilerin sayısı 
düştü ve güdülen hayvan ortalamasında hayvanların sayısı ve ineklerin etkili üretimi 
ise yükseldi.
 Aşağıdaki şablon gösteriyor ki Leh süt fiyatları AB süt kotasının etkili bir 
kanıtı olarak aşamalı olarak yükselmektedir. Uzmanlar son birkaç yıldır süt fiyat-
larının AB kotalarından daha çok küresel pazarlarının bir tepkisi olduklarını 
söylüyorlar. 

Grafik 60. Satın almada 1 litre başına zloti üzerinde süt fiyatı

Kaynak: Eurostat verisi

0	  

0.2	  

0.4	  

0.6	  

0.8	  

1	  

1.2	  

1.4	  

 2000	    2001	    2002	    2003	    2004	    2005	    2006	    2007	    2008	    2009	    2010	    2011	    2012	  

Süt	  alım	  fiya6	  PLN/litre	  

 Şeker kotası hususunda, Polonya’ya toplam olarak 1.7 milyon ton üretim 
hakkı verilmiştir. 2006 yılında Dünya Ticaret Örgütünün baskısından sonra, Avrupa 
Komisyonu şeker piyasasını tekrar düzenlendi. Başta, Avrupa pazarı fiyatları yüksek 
gümrük bariyerlerinden dolayı dünyanın geri kalanından daha pahalıdır. Bundan 
dolayı, Avrupa Birliği reformu birliğin tamamında şeker üretimini düşürmek için 
düzenlendi. Bunun sonunda, bir sistem hem şeker üreticilerini hem de şeker 
pancarı üreticilerini kendi ürünlerini gönüllü olarak sınırlandırmalarına destek 
vermek için kuruldu. Buna mukabil olarak finansal yapılarını yeninden düzenlenme 
desteği teklif edildi. Reformun sonucunda AB’de şeker üretim kotası %24 azaltılarak 
13.3 milyon tona düşürüldü. Söz konusu kota Polonya’da %16 düşürülerek 1.4 
milyon ton oldu.
 Şeker piyasası tüzüğü düzenlemesi Leh şeker endüstrisi üzerinde hem 
olumlu hem de olumsuz etkiler oluşturdu. Sorgulanmayacak avantajlarından birisi 
Olonya’daki şeker endüstrisi üretiminin yeniden yapılandırılması ve modernize 
edilme çalışmaları hızlandırıldı. Bugün, şeker (Leh standartlarında) büyük modernize 
edilmiş şeker rafinelerinde üretilmektedir. Modernizasyon ayrıca Leh üretim endüs-
trisinin etkinliğine katkıda bulundu ve düşük üretim maliyetlerine sahip olarak Leh 
şeker rafinelerinin daha rekabetçi olmasını sağladı. 
 Reformun olumsuz etkileri ise Leh şeker endüstrisinin ithalatçı konumuna 
getiren şeker ve şeker pancarı üretimindeki büyük düşüştür. Ayrıca, birçok şeker 
rafinerisinin kapanması sonucunda yeniden yapılandırma yardımı sayesinde kısmen 
zararı karşılanabilen sosyal maliyetler ortaya çıktı. 

Grafik 61. Satın alma merkezlerinde şekerpancarı fiyatı - 1 ton başına zloti üzerinden

Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Dışişleri Bakanlığı

 Yukarıdaki şablon 2004-2006 yıllarında şekerpancarı fiyatlarında kota 
sisteminin artış sağladığını kanıtlamaktadır. 2006 yılındaki reformdan sonra Avrupa 
Pazarı kapılarını ihracatçılara açtığında fiyatlar 2008 yılındaki en düşük değerini 
buldu ve düzenli yüksel yalnızca 1 ay sonra sağlanabildi. Gelecek 2013 CAP 
anlaşması müzakereleri boyunca, kota sistemini Ekim 2017 tarihinde lağvedecek bir 
karar alındı. Bu karar şekerpancarı üreticileri kurumu tarafından yapılan protestolara 
neden oldu ancak ulusal gıda üreticileri endüstrisi tarafından desteklendi. 
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 Leh çiftçiler AB taraftarı oldular
 AB üyeliğinden önce çiftçiler Polonya’da en büyük AB karşıtı grubuydu. 
Bu grubun yalnızca %39’u Polonya’nın AB birlik olmasını destekledi, %37’si buna 
şiddetle karşıydı. 10 yıl sonra, AB’ye olan tutumlarında büyük bir değişiklik yaşandı. 
Çiftçiler arasında AB desteği diğer toplum kesimlerine göre daha yüksektir. 2003-
2013 yılları arasında yürütülen araştırmaların sonuçlarını karşılaştırırsanız, 2003 
yılında %37 yüksek olarak AB destekçilerinin oranının %71’e ulaştığını fark edecek-
siniz. Başka gözlemlenen bir olgu ise 2003 yılından %16 daha düşük olan ve yalnızca  
 %21’e denk gelen AB karşıtlığının oranın yaşadığı düşüştür. Leh çiftçileri-
nin arasında yeni yapılan araştırmalarının sonuçları bütün nüfus üzerinde yapılan 
araştırmaların sonuçlarıyla çok benzerdirler. 

Şablon 62: Polonya’nın AB’ye üye olmasını genel kamuoyu ve Leh çiftçiler arasında desteklenmesi (2003 
ve 2013)

Kaynak: kamuoyu Araştırmaları Merkezi ve LBS verilerine dayanan Dışişleri Bakanlığı

Balıkçılık Sektörünün Dönüşümü
 Polonya’nın AB’ye 2004 yılında üyes olması Leh balıkçılık sektöründe büyük 
bir yeniden yapılanma ve modernizasyon için başlangıç oldu. Bu AB yasal tüzüklerini 
benimseyen Genel Balıkçılık Politikasını içermekle beraber büyük değişikliklere yol 
açan deniz kaynaklarını korumak için yeni kuralları da barındırıyordu. 
Baltık Denizindeki canlı organizmaları koruma gereksinimleri için balıkçılık yönetimi 
düzenlemesi Polonya’nın yüz yüze kaldığı düşündürücü değişikliklerden biriydi. 
2004-20012 yılları arasında Polonya balıkçılık filosunu büyük bir oranda (%37) azalttı 
ve balıkçılıkla ilgili oldukça büyük sayıda teknik sınırlama getirdi. Balıkçılığın yeniden 
yapılandırılması 2004-2012 yılları arasında %15 düşürülerek Baltık Denizindeki balık 
tutma oranlarını çok etkiledi. Buna rağmen, sektördeki değişikliklerin genel sonucu 
ise olumlu oldu. 
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 Büyük yatırımlar sayesinde (Avrupa fonlarından neredeyse 1 milyar avro), 
liman altyapısı büyütüldü, balık piyasasını tekrar organize etmede ve balık üretim 
endüstrisinin modernizasyonunda yapılan yatırımlarda fonlar kullanıldı. Bunun bir 
sonucu olarak, 200-2012 yıllarında, balık yakalama oranları düşerken balık üretim 
sektöründe üretim değeri %190 olarak arttı. 2012 yılında, balıkçılık sektöründe 
yapılan iş teklifin tüm sayısı neredeyse 3000 olarak artış gösterdi (2003’e kıyasla 
%12).

 Balıkçılara finansal destek
Polonya’nın balıkçılık endüstrisi AB’den 936 milyon avro yardım aldı: 2004-206 yılları 
arasında 201.8 milyon avro 2007-2013 yılları arasında 734.1 milyon avro. %25’lik 
devlet yardımıyla birlikte balıkçılık endüstrisinin toplam aldığı yardım 1.3 milyar 
avroyu buldu. 
 Polonya 2004-2006 yılının AB bütçesinden aldığı ilk yardımın %94’ünü kul-
landı. 4124 proje 1 milyar zloti ile desteklendi. Karşılaştırmak için Baltık Ülkelerinin 
fon kullanımları şu şekildedir: Estonya %91, Letonya %104, Litvanya %100.
2007-2013 yılları arasında, Polonya, İspanya hariç, Polonya %17 alırken İspanya 
%26’dan fazla almıştır, en büyük AB yardımlarından faydalanan ülke olmuştur. Aynı 
zaman boyunca Estonya %2 (84.6 milyar avro), Letonya %3’ün altında (125 milyon 
avro) ve Litvanya %1.3 (54.7 milyon avro) yardım almıştır. 2013 yılının sonunda, 
Polonya 31.5 bin projeden fazlasını uygulamış ve finansal kapsamın %75’ini kullan-
mıştır. Bu dönemde, Polonya bölgedeki en iyi performansı sergilemiştir: 2013’ün 
sonunda, Baltık ülkelerinin fon kullanımları şu şekildedir: Estonya %63, Letonya %70 
ve Litvanya %60.
 Polonya’da AB ‘ye birlikte ortaklaşa finans edilen proje uygulamaları şunları  
içeriyordu:
 - Su kaynakları, su ürünleri, açık ve kıyı balıkçılığı ve üretim endüstrisi ve   
 balık pazarının geliştirilmesi;
 - Balıkçılık endüstrisinin organizasyonun, satış tanıtımı ve yenilikçi etkin  
 liklerin sağlanması;
 - Liman altyapısının modernizasyonu;
 - Balıkçılık filosunun azaltılması ve modernize edilmesi;
 - Yerel toplulukların ve balıkçılığın iş kaybının etkisinin azaltılması;
 - Teknik destek

 2004-2013 yılları arasında neredeyse 657 milyon zloti bazı Leh limanlarının 
liman altyapısının genişletilmesi ve modernizasyonunda kullanıldı. Taşımacılık 
vasıtalarının satın alınması gibi iskele ve liman ekipmanlarının modernizasyonu, 
yol inşaları, dalga kıran ve balık depolama tesisleri konular için projeler hazırlandı. 
Toplam olarak üretim endüstrisi 624 milyon zlotinden faydalandı. Su ürünleri sektörü 
586 milyon zloti destek aldı. AB fonları balık taşımacılığı için dizayn edilmiş vasıtaları 
satın almak, altyapıları ( karadaki limanları ve balık yetiştiriciliği için olan tesisleri) ve 
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gemileri modernize etmek için kullanıldı. Destek ayrıca geleneksel ya da çevre dostu 
balık yetiştiriciliği uygulamaları ve teknikleri için hibe edildi. Bu miktar Balıkçıların 
Yerel Etkinlik Gruplarına ve Balıkçılık Alanlarının Yerel Gelişim Stratejilerine yaklaşık 
773 milyon yardım edildiği gibi ortak destek kapsamında seçilen projelere ödenek 
olarak verildi. 

 Balık tutma miktarının azaltılması
 Polonya için AB Balıkçılık Politikasının anlamı denize ulaşımı olan tüm 
ülkeler için genel olan deniz canlılarının korunması kurallarını kabul etmek zorunda 
olduğuydu. Uygulamada bunun anlamı ise özel balık türleri için balık tutma kota-
larının, av yasağı olan dönemleri ve balıkçılık yapılmasının yasak olduğu alanların,  
özel balıkçılık malzemelerinin kullanımının ( özel tip ağlar, özellikle somon balığı 
avında önemli olan ağların göz deliklerinin büyüklüğü) denetlenmesiydi. AB kuralları 
ayrıca en yüksek makine gücünü ve tekne tonajlarını da belirlemektedir. 
 Bu uygulamalardan dolayı, Polonya’nın AB’ye üye olmasından itibaren 10 
yıl içerisinde Baltık Denizinde balık yakalama oranlarında gemi sahiplerinin 
(bunlar deniz balıkçılığının %67’sini oluşturur) resmi olarak rapor ettiği verilerden 
yola çıkarak %15’den fazla bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Yukarıda bahsedilen 
çok önemli balık türleri arasında somon, morina, ringa ve çaça balığı bulunmaktadır. 
Çoğalma sadece yassı balık ve diğer tip balıkların durumlarında gözlendi ancak 
toplam yakalamada bunun bir etkisi olmadı.

Tablo 11. 2003-2012 yıllarında Baltık Denizinde Polonya’nın en önemli balık türlerinin yakalanmasının 
oranlarının verisi (bin ton üzerinden)

Kaynak: Denizcilik Sektörü İstatistiki Yıllığı (2004-2013)

 Eurostat verilerine dayanarak 2011 yılında Polonya balık yakalama 
büyüklüğü konusunda üye ülkeler arasında 11. Olmuştur. AB olarak toplam 
yakalanan balık tonu 4 806 milyonken 179 000 tonla bunun %4’lük payını oluşturan 
Leh yassı balığıdır. Karşılaştırmak için Baltık Ülkelerinin aşağıdaki istatistiklerine göz 

-‐ Yerel	  toplulukların	  ve	  balıkçılığın	  iş	  kaybının	  etkisinin	  azaltılması;	  
-‐ Teknik	  destek	  

	  
2004-‐2013	   yılları	   arasında	   neredeyse	   657	   milyon	   zloti	   bazı	   Leh	   limanlarının	   liman	  

altyapısının	   genişletilmesi	   ve	   modernizasyonunda	   kullanıldı.	   Taşımacılık	   vasıtalarının	   satın	  
alınması	  gibi	  iskele	  ve	  liman	  ekipmanlarının	  modernizasyonu,	  yol	  inşaları,	  dalga	  kıran	  ve	  balık	  
depolama	   tesisleri	   konular	   için	   projeler	   hazırlandı.	   Toplam	   olarak	   üretim	   endüstrisi	   624	  
milyon	  zlotinden	  faydalandı.	  Su	  ürünleri	  sektörü	  586	  milyon	  zloti	  destek	  aldı.	  AB	  fonları	  balık	  
taşımacılığı	   için	  dizayn	  edilmiş	  vasıtaları	  satın	  almak,	  altyapıları	   (	  karadaki	   limanları	  ve	  balık	  
yetiştiriciliği	   için	   olan	   tesisleri)	   ve	   gemileri	   modernize	   etmek	   için	   kullanıldı.	   Destek	   ayrıca	  
geleneksel	  ya	  da	  çevre	  dostu	  balık	  yetiştiriciliği	  uygulamaları	  ve	  teknikleri	  için	  hibe	  edildi.	  Bu	  
miktar	  Balıkçıların	  Yerel	  Etkinlik	  Gruplarına	  ve	  Balıkçılık	  Alanlarının	  Yerel	  Gelişim	  Stratejilerine	  
yaklaşık	   773	  milyon	   yardım	  edildiği	   gibi	   ortak	  destek	   kapsamında	   seçilen	  projelere	  ödenek	  
olarak	  verildi.	  	  

	  
Balık	  tutma	  miktarının	  azaltılması	  
Polonya	   için	   AB	   Balıkçılık	   Politikasının	   anlamı	   denize	   ulaşımı	   olan	   tüm	   ülkeler	   için	  

genel	   olan	   deniz	   canlılarının	   korunması	   kurallarını	   kabul	   etmek	   zorunda	   olduğuydu.	  
Uygulamada	  bunun	  anlamı	   ise	  özel	   balık	   türleri	   için	  balık	   tutma	  kotalarının,	   av	   yasağı	   olan	  
dönemleri	   ve	   balıkçılık	   yapılmasının	   yasak	   olduğu	   alanların,	   	   özel	   balıkçılık	  malzemelerinin	  
kullanımının	  (	  özel	  tip	  ağlar,	  özellikle	  somon	  balığı	  avında	  önemli	  olan	  ağların	  göz	  deliklerinin	  
büyüklüğü)	   denetlenmesiydi.	   AB	   kuralları	   ayrıca	   en	   yüksek	   makine	   gücünü	   ve	   tekne	  
tonajlarını	  da	  belirlemektedir.	  	  

Bu	   uygulamalardan	   dolayı,	   Polonya’nın	   AB’ye	   üye	   olmasından	   itibaren	   10	   yıl	  
içerisinde	   Baltık	   Denizinde	   balık	   yakalama	   oranlarında	   gemi	   sahiplerinin	   (bunlar	   deniz	  
balıkçılığının	   %67’sini	   oluşturur)	   resmi	   olarak	   rapor	   ettiği	   verilerden	   yola	   çıkarak	   %15’den	  
fazla	   bir	   düşüş	   yaşandığını	   söyleyebiliriz.	   Yukarıda	   bahsedilen	   çok	   önemli	   balık	   türleri	  
arasında	  somon,	  morina,	  ringa	  ve	  çaça	  balığı	  bulunmaktadır.	  Çoğalma	  sadece	  yassı	  balık	  ve	  
diğer	  tip	  balıkların	  durumlarında	  gözlendi	  ancak	  toplam	  yakalamada	  bunun	  bir	  etkisi	  olmadı.	  

	  
Tablo	  11.	  2003-‐2012	  yıllarında	  Baltık	  Denizinde	  Polonya’nın	  en	  önemli	  balık	  türlerinin	  
yakalanmasının	  oranlarının	  verisi	  (bin	  ton	  üzerinden)	  
	  

	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2004/2012	  
(2003=100)	  

Morina	  
Balığı	   16029	   15120	   12784	   15091	   10968	   10090	   11176	   12191	   11861	   14844	   -‐%7	  

Ringa	  
Balığı	  

30703	   28410	   21819	   20645	   22087	   17032	   22528	   24747	   29881	   27114	   -‐%12	  

Çaçabalığı	  
	  

84098	   96658	   74383	   55946	   60146	   55422	   84625	   58843	   56490	   63119	   -‐%25	  

Somon	  
	  

176	   82	   110	   107	   91	   43	   50	   48	   34	   35	   -‐%80	  

Yassı	  Balık	  
	  

7343	   8889	   11252	   9584	   10850	   9260	   9799	   11367	   9839	   10219	   %39	  

Diğerleri	  
	  

4219	   4648	   3992	   3501	   3648	   2775	   3190	   2905	   2662	   5244	   %24	  

Toplam	  
	  

142568	   153807	   124340	   104883	   107790	   94622	   131368	   110101	   110767	   120575	   -‐%15.4	  

	  

atalım: Letonya %3’ten biraz daha fazla yakalamıştır (156 000 ton), Litvanya 
neredeyse %3 (137 000 ton) Estonya ise %1.5 dan biraz daha fazla yakalamıştır 
(78 000 ton). İspanya 860 000 tonla yani %18’lik pay ile en büyük balık yakalayan 
ülke konumundadır. 2003 ve 2011 arasında yapılan bir karşılaştırma açıkça (İspanya, 
Portekiz ve Letonya hariç) AB ülkelerinin çoğunluğunda bir düşüş kaydedilmiştir.

Grafik 63. Seçilmiş ülkeler arasında balık yakalama oranları ve 2011 yılında AB balıkçılığındaki oran payları

Kaynak: Eurostat

 Balıkçılık kotaları sorunsalı 
 Polonya’nın AB üyeliği süre boyunca, ekonomik olarak çok önemli olan 
Baltık Denizi balık türlerinin balıkçılık kotasının uygulanması değişti. Bu morina balığı 
ve açık deniz balık türleri olan ringa ve çaçabalığı üzerinde uygulandı. Bu değişiklerin 
sebeplerinden bir tanesi balıkçıların büyük AB fonlarını deniz kaynakları için filolarını 
uygun hale getirmek için kullanırken yassı balıkların avlamaktan vazgeçmeleridir. 
Ancak morina balığı tekne sayısı balıkçılık fırsatlarını aşmaya devam etti. 

Grafik 64. 2004-2013 yılları arasında Polonya tarafından balıkçılık kotalarının kullanma yüzdesi

Kaynak: Tarım ve Gıda Ekonomileri Enstitüsü (2004-2011) ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı 
( Balıkçılık Veri Değişim Sistemi 2012-2013)
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 Yıllardan bu yana, balıkçılar (ayrıca Baltık Denizi ülkelerinde bulunan 
balıkçıların da) morina balıklarını avladılar. 2004 yılından sonra, bildirilmeyen yakala-
ma oranlarında artış oldu. Bu durumda, türleri korumak için, yakalama sınırları 
koymak ve kabul edilmiş kotalara sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekti. Polonya’nın duru-
muna gelince, Avrupa Komisyonu 2007-2008’in ikinci yarısında balıkçılığı yasakladı.
 Polonya bu üç yıl içinde üç dönemlik bir sisteme girdi. Bu sistem, 3 yıllık 
dönemin her yılında morina balığı yakalama izni olan gemilerin 1/3’ne bireysel 
avlama kotası uygulama esasına dayanır. Bu gibi kotaların boyutu balıkçılık karını 
sağlamak zorundaydılar. Filoların diğer 2/3’lük kısmı değişimli olarak AB’nin fonların 
yüksek bir şekilde desteklendi ve diğer balıkları avlamalarına izin verildi. 
 Sınırlamaların kaldırılması ve morina balıkçılığının artmasına rağmen, 2013 
yılında morina balıkçılığında %60 kota uygulandı. Bu 20 yıl içinde en düşük düzeydi. 
Uygulanan kotalar geleneksel alanlarda ve balıkçılık dönemlerinde türlerin ol-
mayışından dolayı bazı gemi sahipleri tarafından uygulanmadı. Bazı Leh balıkçıları ve 
balık üretim endüstrisi temsilcileri morina balığını beslemek için çaçabalığını trol ile 
avlayan fabrikaların aktivitesinden dolayı morina balığının kalitesinin bozulduğunu 
vurguluyorlar. Durum aslında göründüğünden de karışık. Morina balık yakalama 
oranlarındaki düşüşün sebeplerinden biri düşük kar getirmesidir. Öte yandan 
türlerin sağlık durumu uygun olmayan yeniden üreme koşulları veya uygun morina 
balığının göç eksikliğine ters düşen çaçabalığı popülasyonunun kuzeye göçü gibi 
insan kontrolü dışındaki doğal şartlara dayanmaktadır.
 Ringa balığı ve çaçabalığı konusunda, pazar koşulları (bu balıkların avı 
düşük kar getirmektedir),  AB’den finansal destek alan gemi sahiplerinin avlamaya 
isteksiz olmaları, ve büyük açık deniz balık avı gemilerinin önemli bir grubunun 
kaldırılması çaçabalığı ve ringa balığı kotlarının kullanılmamasının düşüşünde büyük 
katkı sağladı. 2004 yılında %100 oranında iken 2004’de bu oran %40 altına düştü. 
Ancak, açık deniz balıkçılığının etkililiği son dönemde ilerledi. Bu türlerin avı çok 
daha kar getirir hale geldi. AB fonlarını kullanarak gemilerin modernize edilmesinin 
olumlu etkisi ayrıca görülmektedir. Bunlar sayesinde, çaçabalığı ve ringa balığı kota-
ları son iki yıl içinde %100 uygulandı.

 Balıkçılık Filosunun azaltılması
 AB üye olduğu zamanlar Polonya Baltık Denizinde yaşayan balık 
popülasyonuna göre fazla büyük ve gelişmiş bir balıkçılık filosuna sahipti. Baltık 
Denizindeki filoların sayısının azaltılması doğal koşullara uygun hale getirilmesi 
gerekiyordu. AB’ye katılmanın sayesinde, bu sorun balıkçıların yararına ve sistemli 
bir şekilde çözüldü. Bunda ana enstrüman ise AB’den finansal destek karşılığında 
balıkçılık teknelerini ıskartaya çıkarılmasının programlanmasıydı.
 2004 yılında Leh balıkçılık filosu 1248 birimden oluşmaktı ve bu sayı 
2012 yılında 792 (%37 daha az) birime düşürüldü. Bu azaltma araç kategorisine 
dayanarak değişik bir kapsamda yüzen araçları etkiledi. Balıkçılık vasıtaları %65, 
balıkçılık gemileri %22 ve derin deniz trolleri %63 olarak azaltıldı. AB tazmin etme 

sisteminin yardımıyla 518 balıkçılık gemisi 2012 yılında hizmet dışı bırakıldı. Bu 
eylemlerin çoğu üyelerin ilk 3 yıl içinde yürütüldü. Üç dönemlik sistemle ilgili birim-
leri devreden çıkarma sayısındaki diğer görülür bir artış ise 2009 yılında yaşandı.
 Filo azaltılması Polonya’nın deniz balıkçılığı için bir çok açıdan yararlı oldu. 
En önemli etkisi ise Baltık Denizindeki doğal kaynakların üzerinden insan baskısının 
azaltılması oldu. Rapor edilmeyen avlanmaların sayısında görülür bir düşüş yaşandı. 
Ayrıca, balıkçılık endüstrisinde kalan gemi sahiplerine uygulanan bireysel kotalar 
onların karlarına artış sağladı. Balıkçılık karı ve balıkçılık aktivitelerinin etkililiği hayli 
gelişti.
 Elbette olumsuz etkilerde gözlemlenebilir. Bunlar av kotalarının uygulan-
ması, çalışmaya devam eden birimlerinin düşük oluşu olarak sayılabilir. Sorunlardan 
bir tanesi balıkçılık sektöründe yaşanan işini kaybetme vakaları. 2004 yılından 2012 
yılına kadar bu sektörde istihdam %49 oranında düşüş yaşadı.
 Baltık Ülkelerindeki balıkçılık potansiyelinin kısıtlamalarının bir karşılaştır-
ması 2005-2012 yıllarında en kapsamlı filo azaltma işleminin filolarının yarısını (%64 
oranında tonaj) ıskartaya çıkaran Litvanya tarafından yürütüldüğünü göstermekte-
dir. Baltık Denizinde balıkçılık yapan diğer ülkeler daha düşük çaplarda azaltmaya 
gittiler. En düşük azaltmayı ise Finlandiya yapmıştır.

Tablo 12. 2004 ile 2012 yılları arasında Polonya’nın balıkçılık filosu ve Baltık Denizinde bulunan diğer 
ülkelerinin filolarındaki boyut, grostonaj ve motor gücündeki değişiklikler. (2004=100)

* 2011 yılından itibaren Estonya kanunları filoya kaydına 12 metre altındaki birimlerin girmesine 
izin vermektedir.2011 yılında Estonya 923 birime sahiptir; 2012 yılında bu sayıya 430’dan daha fazla 
eklenmiştir. 2004-2008 yılları arasında kamu desteği olmadan yürürlükten çekilen küçük birimler kayda 
girildi. Estonya filosunun 2004-2011 arasındaki düşüş oranı %12’dir.
Kaynak: Eurostat

 Üretim endüstrisi patlaması
 Avrupa entegrasyonu Leh balık ürünleri endüstrisinin dinamik gelişmesi 
üzerinde olumlu bir etki sağladı. AB finansal desteği ve altyapı, teknoloji, kalite 
kontrol ve sağlık koşullarında istenen olan sıkı standartlar üretim, işleme, depola-
ma ve dağıtım açısından Leh balık üretimin üzerinde ve bunları gerçekten kaliteli 
hale getirilmesinde önemli faktörlerdir. Bunun bir sonucu olarak, Leh balık işleme 
endüstrisi daha rekabetçi hale gelerek Polonya ve yurt dışında yeni ticari partnerler 

Tablo	   12.	   2004	   ile	   2012	   yılları	   arasında	   Polonya’nın	   balıkçılık	   filosu	   ve	   Baltık	   Denizinde	  
bulunan	   diğer	   ülkelerinin	   filolarındaki	   boyut,	   grostonaj	   ve	   motor	   gücündeki	   değişiklikler.	  
(2004=100)	  
	   Filo	  Boyutu	   Gros	  Tonaj	   Motor	  Gücü	  (kW)	  

2004	   2012	   2005/	  
2012	  

2004	   2012	   2005/	  
2012	  

2004	   2012	   2005/	  
2012	  

Danimarka	   3406	   2747	   -‐%19	   96002	   64370	   -‐%33	   335653	   228851	   -‐%32	  
Estonya*	   1051	   1357	   %29	   24873	   15149	   -‐%39	   63244	   46325	   -‐%27	  
Finlandiya	   3394	   3240	   -‐%5	   18303	   16130	   -‐%12	   179496	   169972	   -‐%5	  
Litvanya	   302	   148	   -‐%51	   75375	   27187	   -‐%64	   77809	   34389	   -‐%56	  
Letonya	   942	   719	   -‐%24	   42102	   33797	   -‐%20	   72521	   51231	   -‐%29	  
Almanya	   2163	   266+	   -‐%28	   66293	   64182	   -‐%3	   161990	   147526	   -‐%9	  
Polonya	   1248	   792	   -‐%37	   45557	   33337	   -‐%27	   146936	   81789	   -‐%44	  
İsveç	   1600	   1401	   -‐%12	   44590	   30705	   -‐%31	   217914	   173644	   -‐%20	  
*	  2011	  yılından	  itibaren	  Estonya	  kanunları	  filoya	  kaydına	  12	  metre	  altındaki	  birimlerin	  girmesine	  izin	  vermektedir.2011	  
yılında	  Estonya	  923	  birime	  sahiptir;	  2012	  yılında	  bu	  sayıya	  430’dan	  daha	  fazla	  eklenmiştir.	  2004-‐2008	  yılları	  arasında	  kamu	  
desteği	  olmadan	  yürürlükten	  çekilen	  küçük	  birimler	  kayda	  girildi.	  Estonya	  filosunun	  2004-‐2011	  arasındaki	  düşüş	  oranı	  
%12’dir.	  
Kaynak:	  Eurostat	  

	  
Üretim	  endüstrisi	  patlaması	  
Avrupa	   entegrasyonu	   Leh	   balık	   ürünleri	   endüstrisinin	   dinamik	   gelişmesi	   üzerinde	  

olumlu	   bir	   etki	   sağladı.	   AB	   finansal	   desteği	   ve	   altyapı,	   teknoloji,	   kalite	   kontrol	   ve	   sağlık	  
koşullarında	  istenen	  olan	  sıkı	  standartlar	  üretim,	  işleme,	  depolama	  ve	  dağıtım	  açısından	  Leh	  
balık	  üretimin	  üzerinde	  ve	  bunları	  gerçekten	  kaliteli	  hale	  getirilmesinde	  önemli	  faktörlerdir.	  
Bunun	  bir	  sonucu	  olarak,	  Leh	  balık	  işleme	  endüstrisi	  daha	  rekabetçi	  hale	  gelerek	  Polonya	  ve	  
yurt	  dışında	  yeni	  ticari	  partnerler	  buldular.	  Bugün,	  Leh	  balık	  ürünleri	  fabrikaları	  özellikle	  ileri	  
düzey	   balık	   üretimi	   ve	   yenilikçi	   çözümleriyle	   birlikte	   dünyanın	   en	   modern	   tesisleri	  
arasındadırlar.	   Modernize	   edilmiş	   tesisler	   büyük	   Avrupa	   pazarında	   etkili	   olarak	   rekabet	  
edebilir	  hale	  geldi.	  

2004	  yılından	  beri,	   tesislerin	  değeri	   ve	  üretim	  hacmi	  hızlıca	   yükseliyor.	   2012	  yılında	  
üretim	   hacmi	   2003	   yılına	   göre	   %40	   yükseldi.	   Büyümenin	   gerçek	   değeri	   ise	   %190’ın	  
üzerindedir.	  Balık	  işleme	  tesislerin	  sayısı	  %83	  artış	  gösterdi.	  2013	  yılının	  sonuna	  gelindiğinde	  
ise	  AB’de	  ticaret	  yapmasına	  izin	  verilen	  306	  işleme	  fabrikası	  Genel	  Veterinerlik	  Denetmenliği	  
tarafından	   listeye	   alındı.	   (	   Bunların	   arasından	   75	   fabrika	   3.	   Dünya	   ülkelerine	   ürün	   ihracatı	  
yapabilme	  iznine	  sahiptir.)	  
	  
Grafik	  65.	  2003-‐2012	  yılları	  arasında	  balık	  işleme	  fabrikalarının	  ürün	  çıkarma	  hacmi	  ve	  değeri	  
	  
Kaynak:	  “Polonya	  Balıkçılığı”	  2004-‐2012	  yıllarında	  ait	  yayımlar	  
	  

Az	  balıkçı,	  ürün	  işleme	  endüstrisinde	  daha	  çok	  işçi	  demektir	  
2004	  yılından	  beri	  Polonya	  balıkçılık	   sektöründe	  yaşanan	  değişim	   istihdam	  yapısının	  

değişikliğine	  de	  yansıdı.	  Balıkçılık	  endüstrisinde	  bulunan	   işlerin	   toplam	  sayısının	  üzerine	  2.9	  
bin	  daha	  eklendi.	  (2003’e	  göre	  2012	  yılında	  %12	  artış	  oldu)	  	  

Balık	   işleme	   endüstrisinde	   yaşanan	   bu	   olumlu	   eğilim	   istihdamı	   da	   içeriyordu.	  	  
Endüstrinin	   dinamik	   gelişmesi	   bu	   durumun	   kaynağıydı.	   2003	   yılarının	   başında	   iyi	   finansal	  
sonuçlar	   kaydediliyordu	   ve	   üretim	   fabrikalarının	   yüksek	   karları	   5.6	   bin	   daha	   yeni	   iş	   kolu	  
yaratmıştı.	  2012	  yılında	  bu	  endüstri	  18	  bin	  kişi	  istihdam	  etti.	  Bu	  rakam	  26.9	  binlik	  toplam	  işçi	  
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buldular. Bugün, Leh balık ürünleri fabrikaları özellikle ileri düzey balık üretimi ve 
yenilikçi çözümleriyle birlikte dünyanın en modern tesisleri arasındadırlar. Modernize 
edilmiş tesisler büyük Avrupa pazarında etkili olarak rekabet edebilir hale geldi.
 2004 yılından beri, tesislerin değeri ve üretim hacmi hızlıca yükseliyor. 
2012 yılında üretim hacmi 2003 yılına göre %40 yükseldi. Büyümenin gerçek değeri 
ise %190’ın üzerindedir. Balık işleme tesislerin sayısı %83 artış gösterdi. 2013 yılının 
sonuna gelindiğinde ise AB’de ticaret yapmasına izin verilen 306 işleme fabrikası 
Genel Veterinerlik Denetmenliği tarafından listeye alındı. ( Bunların arasından 75 
fabrika 3. Dünya ülkelerine ürün ihracatı yapabilme iznine sahiptir.)

Grafik 65. 2003-2012 yılları arasında balık işleme fabrikalarının ürün çıkarma hacmi ve değeri

Kaynak: “Polonya Balıkçılığı” 2004-2012 yıllarında ait yayımlar

 Az balıkçı, ürün işleme endüstrisinde daha çok işçi demektir
 2004 yılından beri Polonya balıkçılık sektöründe yaşanan değişim istihdam 
yapısının değişikliğine de yansıdı. Balıkçılık endüstrisinde bulunan işlerin toplam 
sayısının üzerine 2.9 bin daha eklendi. (2003’e göre 2012 yılında %12 artış oldu) 
 Balık işleme endüstrisinde yaşanan bu olumlu eğilim istihdamı da içeriyor-
du.  Endüstrinin dinamik gelişmesi bu durumun kaynağıydı. 2003 yılarının başında 
iyi finansal sonuçlar kaydediliyordu ve üretim fabrikalarının yüksek karları 5.6 bin 
daha yeni iş kolu yaratmıştı. 2012 yılında bu endüstri 18 bin kişi istihdam etti. Bu 
rakam 26.9 binlik toplam işçi sayısına sahip olan balıkçılık sektörünün %67’sine 
tekabül ediyordu. Endüstrideki %45’lik artış balıkçılık endüstrisindeki %47’lik 
düşüşe denk gelerek büyük ölçüde işsizliği önlemiş oldu. Balıkçılık filosunun düşüşü 
balıkçılar için işlerini kaybetmeleri anlamına geliyordu. 2004 yılından 2012 yılına 
kadar istihdamda %49’luk bir düşüş yaşandı. 2012’de ise 2.3 yeni iş kolu vardı. 
Sadece ticaret 6 bin kişiyi işe almaya devam etti.
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Tablo 13. 2003-2013 yılları arasında balıkçılık endüstrisinde işe alımlar

Kaynak: “Polonya Balıkçılığı” 2004-2012 yıllın yayımlar

 Talep edilen Leh Balığı
 Avrupalı tüketiciler Leh balığını ve balık ürünlerini çok beğendiler. AB’ye 
ihracat edilen değeri %400’den fazla olmak üzere 2003 yılındaki 236 milyon avrodan 
2013 yılındaki 1.2 milyar avroya yükseldi. Her ne kadar balık ve balık ürünlerinin 
ithalatı ayrıca yükselse de (2003 yılındaki 75.2 milyon avrodan 2013 yılında 1 milyar 
avroya yükseldi), Polonya bu sektördeki ticareti olumlu bir dengeyle yönetmektedir. 
2013 yılında, Polonya’da ticaret fazlası 2003 yılında olandan %30 artarak 116 milyon 
avroya ulaştı.  
 Polonya genel olarak balık ve balık ürünleri AB pazarında satmaktadır. 
Bugün, Polonya’nın Avrupa’ya ihracat oranı %91 iken AB’den ithal edilen yerel talep 
ise %71’tir. 2013 yılında, balıkçılık sektörünün toplam ticareti (küresel ölçüde) 157 
milyon avro içermektedir. Polonya 1.323 milyarlık ürün ihraç ederken 1.480 
milyarlık ürün ithal etmiştir.
 Polonya gibi, Baltık Ülkeleri de AB ülkeleriyle ticaret halindedir. 2013 
yılında Litvanya’nın AB’ye ürün ihraç etme oranı %91 iken, Letonya’nın ve 
Estonya’nın ihtracat oranları ise %70’in altında kalmıştı. Üye ülkeler içerisinde en 
büyük ithalat payları Letonya (%80) ve Estonya (%87) tarafından yapılmıştı. Litvanya 
ise %66’lık bir oran kaydetmişti. Polonya’nın aksine bütün Baltık Ülkeleri küresel 
ticarette balıkçılık sektöründeki ticarette olumlu bir dengeye sahiptiler. Bunun 
nedeni ise SSCB ile çok yakın ticaret ilişkilerine sahip olmalarıydı.

sayısına	  sahip	  olan	  balıkçılık	  sektörünün	  %67’sine	  tekabül	  ediyordu.	  Endüstrideki	  %45’lik	  artış	  
balıkçılık	   endüstrisindeki	   %47’lik	   düşüşe	   denk	   gelerek	   büyük	   ölçüde	   işsizliği	   önlemiş	   oldu.	  
Balıkçılık	   filosunun	   düşüşü	   balıkçılar	   için	   işlerini	   kaybetmeleri	   anlamına	   geliyordu.	   2004	  
yılından	  2012	  yılına	  kadar	  istihdamda	  %49’luk	  bir	  düşüş	  yaşandı.	  2012’de	  ise	  2.3	  yeni	  iş	  kolu	  
vardı.	  Sadece	  ticaret	  6	  bin	  kişiyi	  işe	  almaya	  devam	  etti.	  
	  
Tablo	  13.	  2003-‐2013	  yılları	  arasında	  balıkçılık	  endüstrisinde	  işe	  alımlar	  
	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2003/2012	  

(2003=100)	  
Toplam	   24	   24.2	   25.7	   26	   26.3	   26.4	   27.4	   26.7	   26.8	   26.9	   %12	  
Balık	  
İşleme	  
Endüstrisi	  

12.4	   13.5	   15.9	   17.1	   17.5	   18.1	   18.8	   18.5	   17.8	   18	   %45	  

Deniz	  
Balıkçılığı	  

4.5	   4.3	   3.2	   2.9	   2.8	   2.7	   2.5	   2.4	   2.3	   2.3	   -‐%49	  

Balık	  
Ürünleri	  
Ticareti	  

6.8	   6.2	   6.3	   5.8	   5.8	   5.6	   6	   5.8	   6.7	   6.6	   -‐%3	  

Kaynak:	  “Polonya	  Balıkçılığı”	  2004-‐2012	  yıllın	  yayımlar	  
	  
Talep	  edilen	  Leh	  Balığı	  
Avrupalı	  tüketiciler	  Leh	  balığını	  ve	  balık	  ürünlerini	  çok	  beğendiler.	  AB’ye	  ihracat	  edilen	  

değeri	   %400’den	   fazla	   olmak	   üzere	   2003	   yılındaki	   236	   milyon	   avrodan	   2013	   yılındaki	   1.2	  
milyar	   avroya	   yükseldi.	   Her	   ne	   kadar	   balık	   ve	   balık	   ürünlerinin	   ithalatı	   ayrıca	   yükselse	   de	  
(2003	   yılındaki	   75.2	   milyon	   avrodan	   2013	   yılında	   1	   milyar	   avroya	   yükseldi),	   Polonya	   bu	  
sektördeki	   ticareti	   olumlu	   bir	   dengeyle	   yönetmektedir.	   2013	   yılında,	   Polonya’da	   ticaret	  
fazlası	  2003	  yılında	  olandan	  %30	  artarak	  116	  milyon	  avroya	  ulaştı.	  

Polonya	   genel	   olarak	   balık	   ve	   balık	   ürünleri	   AB	   pazarında	   satmaktadır.	   Bugün,	  
Polonya’nın	  Avrupa’ya	  ihracat	  oranı	  %91	  iken	  AB’den	  ithal	  edilen	  yerel	  talep	  ise	  %71’tir.	  2013	  
yılında,	  balıkçılık	  sektörünün	  toplam	  ticareti	   (küresel	  ölçüde)	  157	  milyon	  avro	   içermektedir.	  
Polonya	  1.323	  milyarlık	  ürün	  ihraç	  ederken	  1.480	  milyarlık	  ürün	  ithal	  etmiştir.	  

Polonya	   gibi,	   Baltık	   Ülkeleri	   de	   AB	   ülkeleriyle	   ticaret	   halindedir.	   2013	   yılında	  
Litvanya’nın	   AB’ye	   ürün	   ihraç	   etme	   oranı	   %91	   iken,	   Letonya’nın	   ve	   Estonya’nın	   ihtracat	  
oranları	   ise	  %70’in	   altında	   kalmıştı.	  Üye	  ülkeler	   içerisinde	  en	  büyük	   ithalat	   payları	   Letonya	  
(%80)	   ve	   Estonya	   (%87)	   tarafından	   yapılmıştı.	   Litvanya	   ise	   %66’lık	   bir	   oran	   kaydetmişti.	  
Polonya’nın	   aksine	   bütün	   Baltık	   Ülkeleri	   küresel	   ticarette	   balıkçılık	   sektöründeki	   ticarette	  
olumlu	  bir	  dengeye	   sahiptiler.	  Bunun	  nedeni	   ise	  SSCB	   ile	   çok	  yakın	   ticaret	   ilişkilerine	   sahip	  
olmalarıydı.	  
	  
Grafik	  66.	  2003-‐2012	  yılları	  arası	  Estonya,	  Letonya,	  Litvanya	  ve	  Polonya’nın	  balık	  ve	  balık	  
ürünlerindeki	  ticaret	  dengesi	  
	  
Kaynak:	  Eurostat	  
	  
Grafik	  67.	  2003-‐2012	  yılları	  arası	  Estonya,	  Letonya,	  Litvanya	  ve	  Polonya’nın	  AB	  ile	  olan	  balık	  
ve	  balık	  ürünlerindeki	  ticaret	  dengesi	  
	  
Kaynak:	  Eurostat	  (17.03.2014	  itibariyle)	  
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Grafik 66. 2003-2012 yılları arası Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın balık ve balık ürünlerindeki 
ticaret dengesi

Kaynak: Eurostat

Grafik 67. 2003-2012 yılları arası Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın AB ile olan balık ve balık ürün-
lerindeki ticaret dengesi

Kaynak: Eurostat (17.03.2014 itibariyle)
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