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Polityka

• Konsekwencje wyborów w USA

• Nowe obszary rywalizacji politycznych, gospodarczych i militarnych potęg, 
embarga, zakazy dostaw, zamykanie technologicznych i surowcowych rynków 

• Konsekwencje BREXIT

• Wzrost napięcia na wschód od Polski 

• Wzrost protekcjonizmu i nacjonalizmu w światowej gospodarce

• Programy osłonowe i odbudowy gospodarki

• Migracje, wzrost biedy, zagrożenie głodem

• 24 lutego 2022 agresja Rosji na Ukrainę 



• Coraz mniej mówimy o Umowach o Wolnym Handlu UE-Korea, UE-Wietnam, UE-Japonia,
Chiny-ASEAN-Australia-Nowa Zelandia-Japonia-Korea czy europejsko-chińskiej
współpracy gospodarczej i dwustronnym porozumieniu inwestycyjnym CAI

• Siły Zachodu poniosły w Afganistanie prestiżową porażkę. Spektakularny sukces Talibów

• Nastąpił amerykański powrót do obamowskiej wizji zbierania sojuszników w Azji i w
Europie, aby ograniczyć rosnący potencjał Chin. Porozumienie z Hanoi utraciło swoje
znaczenie

• Unijna strategia współpracy w regionie Indo-Pacyfiku. Strategia kooperacji, a nie konfrontacji

• Utworzeniem nowego sojuszu USA, Australii i Wielkiej Brytanii (AUKUS) ukierunkowanego
na równoważenie pozycji Chin w regionie w zakresie polityki bezpieczeństwa

• Rosnące napięcia na Morzu Południowochińskim

• Rosja, Ukraina, Azja Centralna, Iran: zapalne punkty

• Od 24 lutego wojna w Europie

Świat koncentruje się na Azji



Global GDP 2021



Udział w unijnym PKB (w %, 2020 r.)



World economic growth 2021-2026



Partnerstwa gospodarcze
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Najbardziej innowacyjne gospodarki



• W 2020 r. wolumen światowego handlu towarami spadł o 5,5 proc. w porównaniu z 2019

r., odnotowano jednak duży wzrost popytu na elektronikę, a dostawy komputerów

zwiększyły się o 13,1 proc. Udział Chin w globalnym eksporcie zwiększył się w tym

samym czasie o 1,6 pkt. proc wyniósł 14,7 proc udział Polski wzrósł o 0,14 pkt. proc.

• Eksport UE do USA spadł o 8,2 proc., zaś import o 13,2 proc. W 2020 r. eksport

towarów z UE do Chin zwiększył się o 2,2 proc. (do 202,5 mld EUR z 198,2 mld EUR

w 2019 roku), zaś import o 5,6 proc. (do 383,5 mld EUR z 363 mld EUR w 2019

roku).

• W Unii Europejskiej spadki PKB wynosiły po ok. 6-7 proc. w 2020, w samej strefie euro

około 7 proc.

Światowy handel w 2020



Chińskie FDI w UE (2010-2019)
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• W latach 1979-2019 inwestorzy zagraniczni w Chinach zainwestowali 2,2 biliona

USD. Firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły na koniec 2019 roku mniej niż 3

proc. wszystkich przedsiębiorstw w Chinach, a mają: prawie połowę udziału w

eksporcie, 25 proc. w łącznej wartości produkcji i zysków przedsiębiorstw

przemysłowych oraz piątą część wpływów podatkowych.

• USA nie są już głównym partnerem handlowym UE i zostały zastąpione przez Chiny.

Eksport z UE do ChRL w 2020 r. był wart 202,5 mld euro, a import 383,5 mld euro

ale coraz większa część europejskiego importu to import zaopatrzeniowy.

• W 2020 r. Chiny przegoniły USA i stały się największym odbiorcą bezpośrednich

inwestycji zagranicznych na świecie

• W pierwszym i drugim kwartale 2021 bezpośrednie inwestycje zagraniczne w

Chinach kontynentalnych wzrosły o 39,9 procent rok do roku.

• W 2020 i I połowie 2021 chiński przemysł z 25 % zwiększył do 32 % udział w

przemyśle światowym

Rola Chin



Skąd importujemy niezbędne w UE surowce, półprodukty 

i technologie
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Wymiana handlowa Chin (12.2021 r.)



Ranking państw dot. nowych technologii



Roboty przemysłowe – największe rynki



Nie tylko państwa, branże, ale i poszczególne firmy w nowych warunkach:

• COVID-19,

• zatory transportowe,

• wzrost kosztów,

• zerwane ciągi kooperacyjne,

• rosnąca niepewność cen i terminów dostaw,

• trudności w komunikacji: utrudnienia w targach, spotkaniach, konferencjach,

• Embarga i sankcje nieporównywalne do czegokolwiek w historii

INFLACJA 

muszą na nowo przeanalizować możliwości Partnerów, kierunków ekspansji, dostaw

czy odbioru, a także nauczyć się szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie firmy i

sprawne działanie w świecie on-line.

Nowe warunki



Inflacja w UE (grudzień 2021)
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Prognozy inflacji HICP wg KE





Klimat: Porozumienie Paryskie

www.flickr.com/photos/cop21/23595388112/in/album-

72157661744003510/

Kluczowe elementy Porozumienia Paryskiego:

• utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie 

poniżej 2 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej; oraz 

do podjęcia wysiłków w celu ograniczenia wzrostu do 1,5 ° C.

• globalny szczyt i neutralność klimatyczna - aby osiągnąć ten cel 

dotyczący temperatury, Strony dążą do jak najszybszego 

osiągnięcia globalnego maksymalnego poziomu emisji gazów 

cieplarnianych (GHG).

• Porozumienie paryskie ustanawia wiążące zobowiązania 

wszystkich Stron do przygotowania, przekazywania 

i utrzymywania ustalonego na szczeblu krajowym wkładu (NDC) 

oraz do stosowania krajowych środków w celu ich osiągnięcia. 



Klimat: Europejski Zielony Ład



Klimat: nieaktualna Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 

Główne cele PEP 2040:

• nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu
energii elektrycznej w 2030 r.

• co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu
energii brutto w 2030 r.

• wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

• ograniczenie emisji GHGo 30% do 2030 r.
(w stosunku do 1990 r.)

• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23%
do 2030 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski



Jak na międzynarodowe i krajowe decyzje, nowe 

regulacje, polityki musi zareagować Twoja firma?

• Konsekwencje zmian klimatycznych idą zdecydowanie głębiej niż dotąd sądziliśmy. Ich

oddziaływanie będzie miało jedno z kluczowych znaczeń dla przedsiębiorczości i firm, nie

tylko sektora energochłonnego. Wymuszają one także wielką falę innowacyjności i

modernizacji otoczenia firmy, parku maszynowego, czy postaw ludzi.

• Potrzeba przyspieszenia dekarbonizacji gospodarki, w tym również branży transportowej,

która odpowiada za 20% emisji gazów cieplarnianych na świecie (24% jeśli uwzględnimy

emisje z produkcji energii elektrycznej, która jest wykorzystywana

w transporcie).

• Deklaracje państw , koncernów i branż o neutralności klimatycznej



Czy klimat zmieni przemysł  i transport?

• 14 lipca 2021Komisja Europejska ogłosiła plan wprowadzenia granicznej opłaty węglowej (CBAM).

Wedle założeń powinna ona podnieść koszty importu tych dóbr, których produkcja wiąże się ze

szczególnie dużą emisją gazów cieplarnianych. Dan Tehan, australijski minister handlu, oświadczył, że

program CBAM jest formą ukrytego protekcjonizmu i zagraża wolnej wymianie handlowej.

• W pierwszym okresie system dotyczyłby dóbr wysokoemisyjnych: cementu, stali, żelaza,

aluminium, nawozów i elektryczności.

• Wedle zamierzeń Komisji system CBAM powinien być wprowadzony w 2023 r. Przez pierwsze trzy lata

będzie jednak opierał się na raportowaniu zobowiązań do zapłaty. Sam podatek pobierany byłby od 2026

r. Dzięki temu producenci z UE oraz spoza Wspólnoty powinni konkurować na równych zasadach, w

sposób możliwie neutralny dla klimatu.

• Chińczycy wprowadzają ETS na razie do ciepłownictwa

• klimatyczny szczyt w Glasgow –nowe deklaracje i decyzje ograniczania emisji





Prognozy emisji CO2 w UE
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Przeładunki kontenerów 2020 r.



Porty świata 



Chińskie porty, lotniska i koleje w Europie



Chińskie projekty portowe i kolejowe w Afryce



Transport morski 

• Problem 1 Kontenerowce

• Problem 2 Kontenery

• Problem 3 Przetrzymywanie statków w porcie

• Problem 4  ceny frachtu

• Problem 5 opłaty

• Problem 6 opóźnienia Czas oczekiwania w kilkunastu kluczowych portach 
kontenerowych świata przekracza normę aż 96 razy. 

• Próby interwencji 

• Alternatywa zmiany na bliższych dostawców?



Reda portu w Szanghaju 15 kwietnia
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Interwencje na rynku frachtu

• COSCO (armator chiński) wyliczył, iż zyski netto w I półroczu 2021 wzrosły mu o… 3162% r/r;

• Maersk w 2021 osiągnął zysk większy niż w ostatnich 10 latach

• Hapag-Lloyd zanotował zysk w pierwszej połowie 2021 roku w wysokości 3,3 miliarda dolarów,

zysk operacyjny HMM za sześć miesięcy wyniósł imponujące 2,06 mld dolarów, co stanowi ogromny

zwrot po tym, jak od 2016 roku poniósł straty rzędu 3,3 mld dolarów.

• Federalna Komisja Morska USA zażądała od ośmiu żeglugowych linii oceanicznych, aby

dostarczyły szczegółowe dane, które potwierdzą zasadność wprowadzonych dopłat do

podstawowych stawek frachtu.

• FMC skierowała pismo do 9 przewoźników oceanicznych zapowiadające przeprowadzenie u nich audytu

zasadności dodatkowych opłat z tytułu „zakłóceń w łańcuchu dostaw”. Pismo otrzymali wówczas:

Cosco Shipping Group, CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, HMM, Maersk, Mediterranean Shipping

Co, Ocean Network Express i Yang Ming

• Korea Fair Trade Commission nałożyła grzywny na 11 chińskich i 12 krajowych operatorów

działających w Korei, ponieważ „zaangażowani byli w zbiorowe ustalanie cen frachtu”. Nie chodzi

przy tym o bieżące stawki frachtu, lecz o zmowę ich ustalania na liniach Korea – Wschodnia Azja w

latach 2003-2018.



Kolej jako droższa i zatłoczona alternatywa 

• Zatory transportowe rozprzestrzeniły się również na węzły kolejowe. Występują one

w większości głównych terminali lądowych w Chinach. Obserwujemy opóźnienia

w odprawie pociągów wynoszące od siedmiu do dziesięciu dni, a także opóźnienia

wynoszące od jednego do dwóch tygodni na polsko-białoruskim przejściu granicznym

• Koszt transportu z Shenzhen do Hamburga wzrósł do 17 tys. USD/FEU, do czego trzeba dodać

kilkaset dolarów w przypadku dowozu towaru z dalszego punktu nadania. Oznacza to, że jest

dwukrotnie droższy niż rok temu i przewyższył już koszt transportu morskiego liczonego wraz

z dopłatami.

• Z powodu opóźnień w dostawie ładunków w transporcie morskim pociągi muszą dłużej

stać na stacjach w portach co generuje duże koszty. Bardzo istotna jest komunikacja

z armatorami, która pozwala reagować na przewidywane opóźnienia i odpowiednio

planować ruch pociągów, niestety możliwości reagowania są ograniczone
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Co wojna na Ukrainie oznacza dla polskiej logistyki?



Najwięksi eksporterzy pszenicy na świecie
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Pakiet mobilności w transporcie drogowym 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

- dostosowująca polskie prawo krajowe do przepisów Pakietu Mobilności, który wszedł w

życie od 2 lutego 2022 r.

Branża:

• przeniesienie działalności gospodarczej przez dużych i średnich przewoźników do innych państw

członkowskich UE, a w szczególności do Niemiec,

• upadłość lub drastyczne ograniczanie prowadzonej działalności gospodarczej przez przewoźników

należących do kategorii MSP.

• wbrew uzasadnieniu, jakoby nowelizacja ustawy podjęta była zgodnie z postulatami związków

zawodowych, przyjęcie zaproponowanych przepisów odbije się także na kierowcach, których ma

bronić projekt, gdyż spowoduje:

• masowe przekształcanie stosunku pracy na relacje B2B (m.in. samozatrudnienie lub relacje

operator-przewoźnik wykonujący samodzielnie przewozy),

• likwidację kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w przewozach drogowych,

• pozbawienie dotychczasowych i niekwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny świadczeń

związanych z kosztami utrzymania dla kierowców w przewozach krajowych.



E-commerce zmienia nie tylko handel i branżę TSL

• Do 2025 w UE powstanie 26 mln mkw powierzchni magazynowej. W 1połowie 2021 zgłoszono w Polsce

chęć wynajmu 3,3 mln mkw. magazynów, czyli o aż 36 proc. więcej w porównaniu r/r. Największe

transakcje dotyczą najemców z sektora e-commerce

• Do 2026 roku wartość polskiego rynku e-commerce ma wynieść 162 mld zł przy średnim rocznym wzroście

na poziomie 12 proc. Udział e-commerce w sprzedaży detalicznej przed pandemią oscylował w Polsce

w granicach 5%-6%.. Udział e-commerce w sprzedaży detalicznej rekordowe (dla Polski) wyniki 11,9%

w kwietniu 2020 r. i 11,4% w listopadzie 2020 r. 68 proc. internautów kupuje w zagranicznych e-sklepach

• W końcu stycznia br. flota Amazon Air liczyła 68 czarterowanych i własnych frachtowców Boeing (w wersji

737 i 767). Przewoźnik zamówił zakup 14-tu kolejnych. Już obecnie jest 4 co do wielkości operatorem na

rynku towarowych przewozów lotniczych, mierzonym pod względem wielkości floty, za: DHL, UPS i FedEx.

• Do Europy Amazon Air wszedł w 2020. Początkowo jego frachtowce latały z Frankfurtu n/Menem,

na początku listopada oficjalnie zainaugurowano samodzielne loty z lotniska Lipsk/Halle, czyniąc

z niego europejski węzeł lotniczy Amazona.



Cyfryzacja gospodarki w ASEAN



Udział w światowym rynku e-commerce



Największe chińskie firmy branży e-commerce



Europejski rynek e-commerce



Wymiana handlowa Chin z Polską



Stopa inwestycji (%PKB)



Koszt pracy w euro za godzinę



Prognoza ludności na lata 2014-2050 (GUS 2014 r.)

5 % polskiego rynku pracy stanowią już cudzoziemcy 



Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja 

– w czym się specjalizujemy?

• Poszukujemy sprawdzonych partnerów biznesowych z Azji dla naszych członków; 

• Wspieramy polskich eksporterów, weryfikujemy wiarygodność azjatyckich partnerów ;

• Promujemy firmy członkowskie i ich oferty;

• Współpracujemy z Departamentami Ekonomicznymi Ambasad , Agencji Inwestycji i Handlu 

krajów Azji;

• Od 2017 roku  realizujemy z diasporą chińską, turecką i wietnamską w Polsce Projekt 

Centrum Polska-Azja w GD Poland pod Warszawą: w Centrum uruchamiamy salony  

ekspozycyjno -sprzedażowe  w uzgodnieniu z Resortami Gospodarczymi  i Agencjami 

Kazachstanu, Korei, Uzbekistanu, oferty złożyliśmy Korei, Azerbejdżanowi, Indiom, 

Indonezji, Pakistanowi  i Malezji, a także przekształcamy Centrum w hub usług dla biznesu z 

Azji.



Janusz Piechociński 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja

Kontakt:

info@polandasia.com

www.polandasia.com

Dziękuję za uwagę!
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