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Polski eksport do ASEAN w kontekście 

zawarcia umowy o RCEP  

 

Podpisanie przez 15 państw umowy o Wszechstronnym Regionalnym Partnerstwie 

Gospodarczym (RCEP) zakończyło wieloletni proces negocjacji mających za przedmiot 

utworzenie jednej z największych na świecie stref wolnego handlu. Jej wejście w życie 

będzie miało bardzo ograniczony wpływ na ogólną wartość polskiego eksportu ze 

względu na minimalne zaangażowanie polskich eksporterów na rynkach ASEAN. Dla 

konkurencyjności polskiego eksportu w produktach, które są już obecne na rynkach 

członków bloku lub które polskie firmy planują wprowadzić istotne w umowie są 

postanowienia ogólne i zobowiązania poszczególnych państw dotyczące redukcji ceł na 

towary oraz związane z tym zasady ustalania kraju pochodzenia.  

Wartość bezpośredniego eksportu z Polski do ASEAN była od 2012 r. niewielka,  

a ponadto w ostatnich latach obniżyła się, głównie za sprawą spadku eksportu do 

Singapuru. Eksport do części państw bloku notował natomiast wzrosty. Nie 

zrównoważyły one jednak spadków, w związku z czym malał również udział ASEAN  

w łącznym polskim eksporcie – z 0,77 proc. w 2013 do 0,55 proc. w 2019. 

Import polskich produktów do ASEAN od 2012 r. według danych ASEAN rósł 

stosunkowo dynamicznie, dużo szybciej niż ogólny import z państw spoza bloku oraz 

import z Unii Europejskiej. Tempo tego wzrostu nie było jednak na tyle wysokie, by  

w sposób znaczący zwiększyć wartość importowanych polskich towarów, przez co ich 
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udział w imporcie pozostał w 2019 r. marginalny – na poziomie 0,16 proc. dla udziału  

w imporcie spoza bloku i 1,39 proc. dla udziału w imporcie z UE. 

Wysoka dynamika wzrostu notowana do roku 2016 w imporcie do ASEAN wydaje się 

również w znacznym stopniu wynikać z niedoszacowania w statystykach ASEAN 

wartości importu. Było ono stopniowo niwelowane i od 2017 r. wartość raportowana dla 

importu do ASEAN przewyższała wartość podawaną dla eksportu. 

Wejście w życie RCEP będzie miało odmienne skutki dla konkurencyjności polskiego 

eksportu zależnie od tego, do którego państwa będzie kierowany. Ze względu na 

otwartą politykę importową Singapuru warunki eksportu do tego państwa nie ulegną 

pogorszeniu. Podobnie będzie w przypadku Wietnamu, przy czym w najbliższych latach 

w niektórych grupach zniwelowaniu ulegnie chwilowa przewaga polskich produktów 

spowodowana podpisaniem umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem. 

Konkurencyjność eksportu polskich produktów do innych kluczowych odbiorców  

w ASEAN – takich jak Tajlandia czy Malezja – zależy od zobowiązań, jakie podjęły te 

państwa w zakresie redukcji stawek celnych w ramach RCEP w konkretnych grupach 

produktowych. W wypadku Malezji sytuacja nie ulegnie znacznej zmianie; pogorszeniu 

natomiast ulegnie konkurencyjność polskich produktów na rynku tajskim. 

Polskie władze powinny wspierać lub – tam, gdzie to jest konieczne – podjąć inicjatywy 

zmierzające do zawarcia umów dwustronnych lub wielostronnych dotyczących 

preferencyjnych zasad wymiany handlowej z tymi kluczowymi partnerami w obrębie 

ASEAN, z którymi takich porozumień nie ma, a którzy w ramach RCEP znacząco 

obniżają stawki dla importu z państw-sygnatariuszy umowy. 

 

Podpisanie przez 15 państw umowy o Wszechstronnym Regionalnym Partnerstwie 

Gospodarczym (RCEP)1 zakończyło wieloletni proces negocjacji mających za przedmiot 

utworzenie jednej z największych na świecie strefy wolnego handlu. Wejście w życie umowy 

będzie miało z pewnością wpływ na przekształcanie się systemu handlu 

międzynarodowego, jest również jednym z elementów rywalizacji chińsko-amerykańskiej. 

Będzie miała również wpływ na rozwój współpracy gospodarczej, procesów integracyjnych  
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i tempa rozwoju gospodarczego Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jej wejście  

w życie będzie miało bardzo ograniczony wpływ na ogólną wartość polskiego eksportu do 

ASEAN ze względu na minimalne zaangażowanie polskich eksporterów na rynkach tego 

regionu i niewielką wartość polskiego eksportu tamże. Dla polskich eksporterów 

najistotniejsze w umowie na najbliższe lata są postanowienia ogólne i zobowiązania 

poszczególnych państw-członków ASEAN dotyczące redukcji ceł na towary oraz związane  

z tym zasady ustalania kraju pochodzenia. Te reguły stanowią też najważniejszą, 

najobszerniejszą i najbardziej skonkretyzowaną część umowy.  

 

Pozycja ASEAN na polskiej mapie eksportowej  

 

Polski bezpośredni eksport do ASEAN w ostatnich latach odnotował niewielki wzrost2. Jest 

to jednak jak do tej pory tylko odbicie od trendu spadkowego, który zaczął się w 2015  

i dołował w 2017. Najwyższą wartość polski eksport odnotował w 2014 r. Wartości eksportu 

w rozłożeniu na lata zaprezentowano na wykresie 1. 
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Polski eksport do ASEAN jest mało znaczącym ułamkiem ogólnego polskiego eksportu, co 

zostało zaprezentowane w tabeli 1. 

Dynamika polskiego eksportu do ASEAN była średnio nieco niższa od dynamiki polskiego 

ogólnego eksportu i była też dużo bardziej nerwowa, co zaprezentowano na wykresie 2. 

Średnia arytmetyczna wzrostu eksportu do ASEAN w latach 2013-2019 z rokiem bazowym 

2012 jako rokiem t0 wynosiła 4,58 proc., a geometryczna – 3,15 proc. Dla ogólnego polskiego 

eksportu te wartości wyniosły odpowiednio 5,73 i 5,41 proc.  

Pod względem wartości eksportu cały blok ASEAN był do tej pory dla polskich 

przedsiębiorstw rynkiem mało znaczący, a rynki poszczególnych państw bloku – jeśli 

traktować je oddzielnie – były rynkami marginalnymi, dużo mniejszymi niż i tak niewiele 
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znaczące dla ogólnego polskiego eksportu rynki Chin, Japonii i Korei (pozostałych poza 

ASEAN azjatyckich członków RCEP). W tabeli poniżej zaprezentowano eksport do pięciu 

czołowych odbiorców w ASEAN w porównaniu do eksportu do Chin, Japonii i Korei 

Południowej. Wartości eksportu do Chin podano z wyłączeniem katod miedzianych i rud 

miedzi.  

 

Wejście w życie umowy o powstaniu RCEP – jeśli zostanie ona ratyfikowana przez 

wszystkich sygnatariuszy – w najbliższych latach nie będzie miało większego 

bezpośredniego znaczenia dla absolutnej większości polskich przedsiębiorstw 

eksportowych i ogólnej wartości polskiego eksportu. ASEAN jako blok jest mało znaczącym 

rynkiem dla polskich eksporterów, a stosunkowo słaba dynamika wzrostu eksportu 

bezpośredniego nie wskazuje na szybką zmianę pozycji południowo-azjatyckiego bloku  

w portfolio polskich eksporterów. Zmiany konkurencyjności eksportu polskich towarów do 

ASEAN będą natomiast miały w pewnym zakresie znaczenie dla tych polskich 

przedsiębiorstw, które już eksportują lub planują eksport do państw bloku, gdyż będą 

musiały w ocenie konkurencyjności swoich produktów uwzględnić dynamikę redukcji 

stawek celnych w poszczególnych grupach produktowych wobec poszczególnych państw-

sygnatariuszy umowy. 
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Import polskich towarów do ASEAN 

 

Od 2012 r. do 2019 r. import polskich towarów do państw ASEAN według danych ASEAN 

uległ niemal podwojeniu. Wartości importu w poszczególnych latach zaprezentowano na 

wykresie 3. 

 

Za wyjątkiem roku 2015 import polskich towarów rósł systematycznie aczkolwiek w bardzo 

nierównym tempie z większą dynamiką w latach 2013-2014 i ponownie przyspieszając 

dopiero w ostatnich dwóch latach. Średnia arytmetyczna wartości wzrostu w latach 2013-

2019 z rokiem bazowym 2012 jako rokiem t0 wyniosła 10,65 proc., a średnia geometryczna 

 – 10,16 proc. Import polskich towarów rósł średnio znacznie szybciej niż ogólny import 

realizowany przez państwa ASEAN z uwzględnieniem handlu wewnątrz bloku, który 

wyniósł 2,18 proc. według średniej arytmetycznej i 1,87 proc. według średniej 

geometrycznej. Import z Polski rósł również znacznie szybciej od importu do ogólnego 

importu do ASEAN z państw spoza bloku (średnia arytmetyczna tempa wzrostu 2,41 proc., 

średnia geometryczna 2,08 proc.) i nieco szybciej od importu do ASEAN z Unii Europejskiej 
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z wyłączeniem Polski (średnia arytmetyczna tempa wzrostu: 1,4 proc., geometryczna: 0,94 

proc.). Porównanie tempa wzrostu dla poszczególnych lat zaprezentowano na wykresie 4. 

 

Polski import był dużo bardziej dynamiczny niż import unijny i nie jest z nim wyraźnie 

skorelowany, na co wskazuje wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona na 

poziomie 0,54. Sugeruje to, że import z Polski do ASEAN nie był do tej pory istotnie 

powiązany z importem z UE i jego dynamika w znacznym stopniu wynikiem czynników 

autonomicznych. Jak wynika to z wykresu i jak wskazuje na to wartość współczynnika 

kowariancji, import z Polski podążał w tym samym kierunku co import z UE, co sugeruje na 

istnienie pewnego powiązania, jednak byłoby ono dość słabe. 

Wartości importu do ASEAN pobrane z ASEANstats będące podstawą wcześniejszych 

wyliczeń są wartościami obejmującymi koszty transportu i ubezpieczenia oraz marże 

pośredników, jeśli działają oni jako sprzedawcy lub zostały one doliczone do wartości 

importu jeśli uczestniczyli w transakcji na innych zasadach. Te wartości powinny być wyższe 

niż wartości bezpośredniego eksportu z Polski do ASEAN ujęte w bazie GUS. Jednak przez 

większość lat ma miejsce sytuacja odwrotna, co może wynikać z niedoszacowania wartości 
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importu polskich towarów wskutek zaniżania wartości importu w deklaracjach importowych 

lub innej kwalifikacji kraju pochodzenia dla towarów eksportowanych z Polski.  

Różnice między wartością eksportu według danych GUS a jej wartością według danych 

ASEANstats uległy stopniowej niwelacji i od 2017 wartość importu do ASEAN jest wyraźnie 

wyższa od wartości eksportu z Polski. Te różnice nie wpływają istotnie na ocenę znaczenia 

Polski jako dostawcy dla odbiorców w ASEAN. Pod względem wartości udział polskich 

towarów w imporcie do ASEAN był bowiem w całym okresie do 2012 r. absolutnie 

marginalny, co zostało zaprezentowane w tabeli 3. 

 

Również minimalny jest udział polskich towarów w wartości importu z UE, który z 0,89 proc. 

wzrósł do 1,39 proc. w 2019 r. Sam wzrost udziału jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, 

jednak tempo wzrostu importu jest wciąż zbyt mało odbiegające od tempa wzrostu importu 

z UE i wydaje się, że w znacznym stopniu było związane z zaniżoną wartością importu 

według danych ASEAN. Pozycja Polski jako partnera ASEAN w ramach UE nie uległa 

większej zmianie i pozostaje marginalna.  
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Znaczenie RCEP dla importu polskich produktów do wybranych państwach ASEAN 

 

Oceniając skutki wejścia w życie umowy dla polskiego eksportu należy jednak również wziąć 

pod uwagę sytuację w poszczególnych branżach i produktach na poszczególnych rynkach 

państw członkowskich. O ile pod względem łącznej wartości Polska dla ASEAN i vice versa 

są marginalnymi partnerami, to w niektórych grupach produktowych polskim 

przedsiębiorstwom udało się już wejść ze swoją ofertą do niektórych państw bloku. 

Wartości na najwyższych poziomach agregacji danych pozwalają tylko na oszacowanie, na 

ile w ogóle istotnym partnerem jest ASEAN i poszczególne państwa bloku. Na podstawie 

tych danych nie powinno się jednak wyciągać wniosków o tym w jakim stopniu i w jakiej 

perspektywie czasowej wejście w życie RCEP może obniżyć atrakcyjność polskich 

produktów i co za tym idzie wpłynąć negatywnie na wartość polskiego eksportu do 

poszczególnych państw. Ze względu na ogromne zróżnicowanie w fazowaniu redukcji 

stawek przez poszczególne państwa w stosunku do pozostałych państw-sygnatariuszy 

umowy ocena możliwego wpływu zmian stawek celny po wejściu w życie umowy może być 

dokonana dopiero po zbadaniu ich zmian w odniesieniu do każdej grupy produktów istotnej 

dla polskiego eksportu do każdego z osobna państw ASEAN. Ze względu na rozmiary 

niniejszego opracowania taką analizę poglądową przeprowadzono dla kluczowych 

odbiorców polskich produktów w ASEAN – Singapuru, Tajlandii, Wietnamu i Malezji  

– w zakresie kilku pierwszych grup o największej wartości importu. Wartość importu 

polskich produktów przez te państwa zaprezentowano w tabeli 4.  

 

Singapur 

Na 10 pierwszych grup produktowych o największej wartości importu na poziomie HS8 

Singapur już ma zerowe stawki na import z Polski3 i wejście w życie RCEP z punktu widzenia 

samych stawek celnych nie zmieni sytuacji polskich eksporterów na rynku singapurskim.  
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Wietnam 

Dzięki zawarciu umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu między Unią Europejską  

a Wietnamem redukcja stawek celnych, jaka jest wprowadzona przez podpisanie RCEP jest 

w znacznym stopniu skorelowana z redukcją, a dla części grup produktowych zniesienie ceł 

dla produktów z UE w tym Polski nastąpi wcześniej niż dla części sygnatariuszy RCEP. 

Biorąc pod uwagę, że UE i Wietnam uzgodniły zniesienie ceł na ponad 99 proc. produktów, 

wejście w życie RCEP obniża obecną konkurencyjność polskich produktów na rynku ASEAN, 

gdyż dyskontuje korzystne stawki celne i w perspektywie 10-20 lat zależnie od grupy 

produktów będzie prowadziło do wyrównania stawek na produkty polskie i państw 

członków RCEP. Rezultatem tych dwóch procesów w dłuższym okresie będzie bardziej 

równy dostęp towarów z UE oraz członków RCEP na rynek wietnamski pod względem 

stawek celnych. Poniżej w tabelach zaprezentowano kształtowanie się stawek celnych dla 

pierwszych pięciu pod względem wartości importu do Wietnamu grup na linii HS8. 

Dla grupy produktów pod kodem 0207141000 (Medicaments; consisting of mixed or unmixed 

products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail 

sale – Other)4 sytuacja po wejściu w życie RCEP nie ulegnie zmianie. 

 

 

Dla grupy pod kodem 0207141000 (Meat and edible offal; of fowls of the species Gallus 

domesticus, cuts and offal, frozen – Wings) sytuacja nie ulegnie większej zmianie ze względu 

na fakt, że grupa te jest objęta umową o wolnym handlu UE-Wietnam i do 2030 r. wszystkie 

cła mają być zniesione stopniowo w tempie 1,9 proc. rocznie. 
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Dla grupy pod kodem 02064900 (Offal, edible; of swine, (other than livers), frozen – Other) 

sytuacja nie zmieni się znacząco, ponieważ do 2029 r. mają zostać zredukowane do zera cła 

na podstawie FTA między UE a Wietnamem. 

 

Dla grupy pod kodem 4021041 (Dairy produce; milk and cream, concentrated or containing 

added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat) 

sytuacja nie ulegnie zmianie ponieważ do 2023 mają być zniesione cła na podstawie umowy 

o FTA między UE a Wietnamem. 
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Dla grupy pod kodem 82121000 (Razors) sytuacja w najbliższych latach ulegnie poprawie, 

ponieważ cła na polskie towary na podstawie umowy o FTA między UE a Wietnamem mają 

być zniesione już do 2023, wcześniej niż zakończone będzie fazowanie ceł na podstawie 

RCEP. 

 

Malezja 

Gospodarka malezyjska jest również dość otwarta, choć w nieco mniejszym stopniu niż 

singapurska. Na pierwsze dwadzieścia pod względem wielkości importu polskich towarów 

do Malezji grup towarów na poziomie HS8 18 grup ma preferencyjną stawkę celną 0%. 

Łącznie wartość importu do Malezji w pierwszych dwudziestu grupach (niemal 150 mln 

USD) stanowiła ponad połowę łącznego importu polskich produktów w 2019 r. (niemal 276 

mln USD). W tylko dwóch grupach o łącznej wartości ponad 8 mln USD polskie produkty 

będą obłożone po okresie redukcji wyższymi cłami niż produkty z państw-sygnatariuszy 

RCEP. Wejście w życie RCEP nie zmieni zatem w istotnym stopniu sytuacji tych polskich 

produktów, które już są obecne na malezyjskim rynku.  

 

Tajlandia 

Konkurencyjność polskich towarów na rynku tajskim raczej ulegnie pogorszeniu, ze względu 

na bardziej preferencyjne stawki celne, jakimi cieszyć się będą firmy z pozostałych państw 

sygnatariuszy RCEP. Siła wpływu zmian będzie różna dla poszczególnych grup 

produktowych ze względu na zróżnicowaną wysokość stawek celnych oraz terminy i tempo 
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redukcji ceł w ramach RCEP. Poniżej w tabelach zaprezentowano sytuację dla pierwszych 

pięciu pod względem wartości grup produktowych na linii HS8.  

Dla grupy pod kodem 74031100 (Copper; refined, unwrought, cathodes and sections of 

cathodes - Cathodes and sections of cathodes) sytuacja nie ulegnie zmianie. 

 

Dla grupy pod kodem 40101100 (Rubber; vulcanised, conveyor belts or belting, reinforced only 

with metal – Reinforced only with metal) sytuacja ulegnie pewnemu pogorszeniu, ponieważ 

import z Polski będzie obłożony siedmioprocentowym cłem, podczas gdy dla członków 

RCEP bariery celne zostaną niezwłocznie zniesione. 

 

Dla grupy pod kodem 84099946 [Engines; parts for internal combustion piston engines 

(excluding sparkignition) – Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not 

exceeding 155 mm] sytuacje ulegnie pewnemu pogorszeniu, ponieważ import z Polski 

będzie obłożony dziesięcioprocentowym cłem, podczas gdy dla członków RCEP bariery 

celne będą stopniowo znoszone przez 10 lat. 
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Dla grupy pod kodem 33049930 [Cosmetic and toilet preparations; n.e.c. in heading no. 3304, 

for the care of the skin (excluding medicaments, including sunscreen or sun tan preparations) – 

Other face or skin creams and lotions] sytuacja ulegnie znaczącemu pogorszeniu ze względu 

na obowiązująca stawkę 30 proc. cła na import z Polski wobec całkowitego stopniowego 

zniesienia ceł na towary z obszary RCEP w ciągu 10 lat. 

 

Dla grupy pod kodem 35019010 (Caseinates and other casein derivatives; casein glues  

– Caseinates and other casein derivatives) sytuacja ulegnie pewnemu pogorszeniu, ponieważ 

import z Polski będzie obłożony pięcioprocentowym cłem, podczas gdy dla członków RCEP 

bariery celne zostaną niezwłocznie zniesione. 
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Wnioski 

Podpisanie przez 15 państw umowy o Wszechstronnym Regionalnym Partnerstwie 

Gospodarczym (RCEP) będzie miało bardzo ograniczony wpływ na ogólną wartość 

polskiego eksportu ze względu na minimalne zaangażowanie polskich eksporterów na 

rynkach ASEAN. Wartość bezpośredniego eksportu z Polski do ASEAN była od 2012 r. 

niewielka, a ponadto w ostatnich latach obniżyła się głównie za sprawą spadku eksportu do 

Singapuru. Malał również udział ASEAN w łącznym polskim eksporcie – z 0,77 proc. w 2013 

do 0,55 proc. w 2019. 

Wejście w życie RCEP będzie miało odmienne skutki dla konkurencyjności polskiego 

eksportu zależnie od tego, do którego państwa będzie kierowany. Ze względu na otwartą 

politykę importową Singapuru warunki eksportu do tego państwa nie ulegną pogorszeniu. 

Podobnie będzie w przypadku Wietnamu, przy czym w najbliższych latach w niektórych 

grupach zniwelowaniu ulegnie chwilowa przewaga polskich produktów spowodowana 

podpisaniem umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem. 

Konkurencyjność eksportu polskich produktów do innych kluczowych odbiorców w ASEAN 

– takich jak Tajlandia czy Malezja – zależy od zobowiązań, jakie podjęły te państwa  

w zakresie redukcji stawek celnych w ramach RCEP w konkretnych grupach produktowych. 

W wypadku Malezji sytuacja nie ulegnie znacznej zmianie; pogorszeniu natomiast ulegnie 

konkurencyjność polskich produktów na rynku tajskim. 

Polskie władze powinny wspierać lub – tam, gdzie to jest konieczne – podjąć inicjatywy 

zmierzające do zawarcia umów dwustronnych lub wielostronnych dotyczących 
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preferencyjnych zasad wymiany handlowej z tymi kluczowymi partnerami w obrębie 

ASEAN, z którymi takich porozumień nie ma, a którzy w ramach RCEP znacząco obniżają 

stawki dla importu z państw-sygnatariuszy umowy. 

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 

 

                                                           
1 Znanym również jako Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP). Zob. Damian 
Wnukowski, Podpisanie RCEP – największej na świecie umowy o wolnym handlu, Komentarz PISM nr 84  
z 16.11.2020, 
https://pism.pl/publikacje/Podpisanie_RCEP___najwiekszej_na_swiecie_umowy_o_wolnym_handlu 
[dostęp: 10.12.2020] 
2 Dane dla eksportu pochodzą z bazy GUS: 
 http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx [dostęp: 10.12.2020]  
3 Stawki celne zostały pobrane z serwisu Access2Markets: 
 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/.[dostęp 10.12.2020] 
4 Nazwy podawane są w oryginalnym brzmieniu angielskim według klasyfikacji stosowanej przez ASEAN. 
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Polish export to ASEAN in context of RCEP 

  
Łukasz Sarek 

 

The signing of the Comprehensive Regional Economic Partnership Agreement (RCEP) by 15 

countries has completed a long process of negotiations aimed at creating one of the world's 

largest free trade areas. The agreement covers various areas of economic activities, 

including investments, trade in services, intellectual property, e-commerce competition and 

others. Majority of those areas is regulated in a rather general way, while the tariffs 

reductions and regulating rules of origin remain the key component of the agreement.  

The agreement will have limited direct impact on overall Polish exports to the ASEAN. The 

total value of potential losses that Polish exports could suffer as a result of preferential 

tariffs applied for goods originated from the countries which are parties to the agreement 

will be very limited due to the poor involvement of Polish exporters in the ASEAN markets. 

Each of the RCEP signatories follows individual schedule of tariffs reductions and Poland, as 

a EU member, also benefits from the trade agreements concluded by Brussels with some of 

the members of ASEAN. The competitiveness of Polish products after the RCEP enters in 

force will depend heavily on individual countries’ obligations concerning the reduction of 

customs duties on goods and related rules determining the country of origin. 

The value of Poland’s direct export to the ASEAN has remained very low since 2012. In 2019, 

it was worth 1.475 billion USD. While exports to some of the bloc’s countries have increased 

in recent years, they did not compensate for the dramatic fall in exports to Singapore (from 

nearly 842 million USD in 2014 to little more than 298 million USD in 2019). The most 

dynamic export growth was recorded in Vietnam: from 174 million USD in 2013 to 343 

million in 2019. Exports to Malaysia bounced between 139 million USD and 310 million USD 

with the value of 254 million USD in 2019. The exports to Thailand peaked in 2018, reaching 
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282 million USD, and dropped slightly last year to 224 million USD. The share of the ASEAN 

in overall Polish exports has decreased from 0.77% in 2013 to 0.55% in 2019.  

As Polish goods are exported to the ASEAN through third countries, official ASEAN data 

does not reflect the relation between value of  exports to ASEAN from Poland and value of 

Polish goods imported to the ASEAN market. Imports of Polish goods to ASEAN have been 

growing relatively dynamically since 2012, according to the ASEAN data. This growth rate 

was much faster than that of total imports from non-block countries and imports from the 

European Union. However, the high growth rate in imports of Polish goods to ASEAN, as 

recorded until 2016, could be a result of underestimation of the value of their goods in 

earlier years in ASEAN statistics. Thus, the actual change in flow rate could be less dynamic. 

This has been gradually levelled out and from 2017 onwards, the reported value of ASEAN 

imports of Polish goods exceeded that of Polish exports to ASEAN.  

This growth rate, inflated or not, was still not high enough to significantly increase the value 

of imported Polish goods in comparison to flows to the ASEAN from other countries. Their 

share in the ASEAN’s overall imports has remained marginal. In 2019, imports of Polish 

goods accounted for only 0.16 percent of imports from outside the block and for 1.39 

percent of the imports from the EU.  

The entry of RCEP into force will have different effects on the competitiveness of Polish 

exports to ASEAN members. Due to Singapore's open import policy and the signing of  

a free trade agreement between the EU and Vietnam, export conditions to these two 

leading importers of Polish goods will not significantly deteriorate. The competitiveness of 

Polish exports to other key ASEAN customers, such as Thailand and Malaysia, depends on 

the commitments made by these countries to reduce tariffs under the RCEP in specific 

product groups. As for Malaysia, the key groups of Polish products seem to remain 

unthreatened. 18 out of 20 groups of products on line HS8 constituting roughly half of 

import of Polish goods to Malaysia were under 0% of tariffs rate with only two subject to 

higher rates. The exports to Thailand will be the most challenging as Polish goods in some 

groups will be subject to much higher tariffs than Chinese, Korean or Japanese.  

Polish authorities should support or, where necessary, take initiatives to conclude bilateral 

or multilateral agreements with those key ASEAN partners with whom no such deals exist 
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and which, under the RCEP, will significantly reduce rates for imports from other signatory 

countries. 

 

 


