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Per què Polònia? 
 
Amb una població de més de 38 milions de persones, i una població activa de 
18 milions de persones, Polònia és un mercat clau per la seva ubicació al 
centre d’Europa, pel desenvolupament sostingut, gran mercat intern, i 
l’estabilitat política i econòmica que ha demostrat en els darrers anys. 

En els últims anys , el comportament de l'economia polonesa ha destacat , en 
el context de la Unió Europea , per no haver patit una recessió , sinó més aviat 
taxes de creixement elevades , tot una desacceleració en 2012 que sembla 
estar superant . Així, les taxes de creixement , del 3,9% i 4,5 % el 2010 i 2011 , 
van donar pas a una mitjana del 1,9% el 2012 . La taxa real de creixement 
del PIB el 2013 , segons Eurostat i l'Oficina central d'Estadística polonesa ( 
GUS ) ha estat de 1,6% del PIB . 

L'FMI ha revisat a l'alça les expectatives de creixement del PIB per a 
Polònia , amb un creixement del PIB, que s'incrementarà fins a un 2,8% el 
2014 , 3% l'any 2015 , 3, 1% el 2016 , 3,4% el 2017 i 3,5% el 2018 .  

Cal destacar , per la seva importància , el volum de fons comunitaris rebut 
per Polònia. Tant en el Marc Financer Plurianual 2007-2013 com en el del 
septenni 2014-2020, Polònia ha liderat la recepció de fons . En el primer 
període , va correspondre a Polònia una assignació de 67.300 milions d'euros 
per a accions estructurals . Pel que fa al nou Marc Financer, aprovat el 
novembre de 2013, es van assignar a Polònia 105.800 milions d'euros, dels 
quals 72.900 milions corresponen a la Política de Cohesió , i 28.500 milions a 
la política agrícola comuna , millorant fins i tot la dotació anterior per Fons 
estructurals i de Cohesió . Segons el Ministeri d'Infraestructura i 
Desenvolupament de Polònia , en termes nominals l'import corresponent a la 
Política de Cohesió equival a 82.500 milions d'euros de febrer de 2014 . 

 



 
 
 
 
 
Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat de Polònia hem 
preparat aquesta jornada amb el següent programa: 

 
 
 
 
10:00h Benvinguda. Sr. Josep Maria Campanera. Director de 

Promoció. 
 
10:15h Presentació Sra. Anna Korzec, Directora VSI Polònia.   
 
11:00 h           Cas pràctic. 
 
11:30h  Col·loqui entre els assistents.   
 
11:45h Accions de promoció en aquest mercat: “El seu delegat  

a Polònia”. 
Sr. Josep M. Campanera, Director del depart. de 
Promoció Internacional.  

 
12.00h Cloenda de l’acte. 

 
 
Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 
d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o 
modificar les condicions esmentades a la circular informativa.  
 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1206  

 

Dia: Divendres, 06 de juny de 2014 
 

Hora: De 10:00 a 12:00 hores  
 

Lloc: CENTRE METAL.LÚRGIC 
C/ Tres Creus, 66 08202 Sabadell    
 
Més informació: tel. 93 745 78 10  
encarna.rubio@plametall.cat 
 

Assistència gratuïta! 


