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Wzrost gospodarczy na Tajwanie w 2020 r. 

i jego znaczenie dla Polski  

 

Tajwańska gospodarka odnotowała w ubiegłym roku wzrost o 3,11 proc. i po raz 

pierwszy od wielu lat rosła szybciej niż chińska. Sukcesy gospodarcze Tajwan 

zawdzięcza przede wszystkim niezwykle skutecznej walce z epidemią przy 

jednoczesnym zachowaniu w miarę normalnego życia gospodarczego i społecznego, 

znacznemu popytowi zagranicznemu i dynamicznemu wzrostowi eksportu. 

Niekorzystnymi dla Tajwanu aspektami związanymi z dynamicznym wzrostem 

gospodarczym i wzrostem wymiany handlowej jest powiązanie gospodarcze z Chinami 

oraz umieszczenie Tajwanu przez rząd USA na liście państw obserwowanych w związku 

z podejrzeniami o manipulacje walutą pomimo wyraźnej aprecjacji w ubiegłym roku 

TWD do USD.  

Na wzrost gospodarczy pozytywy wpływ miało również zwiększenie nakładów brutto 

na środki trwałe zrealizowanych przez rząd i przedsiębiorstwa publiczne jak również  

– choć w mniejszym stopniu – ze strony przedsiębiorstw prywatnych. Ponad dwukrotnie 

wzrosły w porównaniu do 2019 r. planowane tajwańskie inwestycje bezpośrednie  

w Europie i był to najlepszy wynik w tej dekadzie (po wyjątkowym 2015 r.). Ogólnie 

planowane tajwańskie ODI wzrosły o 72,3 proc., co wskazuje, że tajwańscy 

przedsiębiorcy dysponują środkami na ekspansję zagraniczną.  
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Nieznacznie spadła konsumpcja i jej udział w PKB, jednak był to spadek stosunkowo 

nieznaczny w porównaniu do innych państw. Zwiększyła się liczba noworejestrowanych 

przedsiębiorstw, a derejestracji było znacznie mniej niż 2019 r. W rezultacie wzrosła 

liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw. Bezrobocie w ujęciu rocznym wzrosło 

minimalnie, z silną tendencją spadkową w drugiej połowie roku. Import był na niemal 

niezmienionym poziomie z dość silnym spadkiem wartości dostaw z UE.  

Prognozy dla Tajwanu na ten rok są optymistyczne i wskazują na jeszcze wyższe tempo 

realnego wzrostu na poziomie 3,83 proc. Prognozowany jest istotny dla polskich 

przedsiębiorstw wzrost tajwańskiego eksportu, importu oraz konsumpcji. W 2020 polski 

eksport na Tajwan odnotował wzrost o 37,8 proc. Pod względem dynamiki wzrostu, 

zwłaszcza na tle eksportu na Tajwan z pozostałych państw europejskich, jest to świetny 

wynik. Jednakże aż 1/3 dodatniego wzrostu stanowiły katody miedziane. Większość 

towarów eksportowanych na Tajwan stanowią środki produkcji lub dobra inwestycyjne. 

Dobra konsumpcyjne mają niewielki udział w miksie eksportowym. 

Większe nawet znaczenie dla polskich eksporterów niż kurs walutowy będzie miało 

tempo wzrostu gospodarczego, popyt wewnętrzny oraz tajwański eksport, do którego 

wygenerowania mogą posłużyć towary importowane z Polski. Pozycja Tajwanu w Azji 

Południowo-wschodniej i fakt, że drugim co do wielkości rynkiem eksportowym dla 

Tajwanu jest ASEAN mogą być również korzystne dla polskich firm, które wchodząc na 

Tajwan mają jednocześnie okazję do prezentacji swojej oferty partnerom z innych 

państw. Istotny wpływ na wielkość wymiany handlowej z Tajwanem będą miały 

również koszty transportu i ogólna sytuacja logistyczna, a także ewentualne zaburzenia 

w działalności polskich lub tajwańskich przedsiębiorstw spowodowane rozwojem 

sytuacji pandemicznej.  

Stosunkowo stabilna sytuacja na rynku pracy, wzrost płac oraz prognozowana rosnąca 

konsumpcja stwarzają również korzystne warunki dla polskiego eksportu dóbr 

konsumpcyjnych. Istotny spadek liczby derejestracji przedsiębiorstw i dynamiczny 

wzrost liczby nowych firm, oraz utrzymanie wzrostu sprzedaży zarówno przez sektor 

produkcyjny jak i sektor usług świadczą o dość dobrej kondycji tajwańskich 

przedsiębiorstw i relatywnie mniejszym ryzyku transakcji niż z partnerami w państwach 



Wzrost gospodarczy na Tajwanie w 2020 r. i jego znaczenie dla Polski | 3 

o gorszej sytuacji gospodarczej. Dobra sytuacja tajwańskich przedsiębiorstw przełożyła 

się również na wzrost inwestycji zagranicznych. Wzrost zainteresowania tajwańskich 

inwestorów rynkiem europejskim oraz zbliżenie między UE i Tajwanem może również 

zostać wykorzystane przez polskie władze i przedsiębiorstwa do przyciągnięcia 

tajwańskich inwestycji do Polski. 

 

Tajwańska gospodarka odnotowała w czwartym kwartale wzrost o 5,09 proc. a w całym 

ubiegłym roku po rewizji w górę 3,11 proc.1 (w styczniu podano wartość 2,98 proc.). Po raz 

pierwszy od wielu lat rosła ona szybciej niż chińska, dla której odnotowano realny wzrost 2,3 

proc.2 Nominalnie PKB wzrosło o 4,45 proc.3 Sukcesy gospodarcze Tajwan zawdzięcza 

przede wszystkim niezwykle skutecznej walce z epidemią przy jednoczesnym zachowaniu  

w miarę normalnego życia gospodarczego i społecznego. Władze w Tajpej skutecznie 

unikały wprowadzania powszechnego lockdown koncentrując się na działaniach 

prewencyjnych, ogromnej skali przeprowadzanych testów i szybkiej izolacji chorych. Sukces 

był możliwy dzięki dobremu przygotowaniu tajwańskiej służby zdrowia, co pokazało jak 

istotna jest budowa systemu opieki zdrowotnej i nakłady na służbę zdrowia. Tajwan 

dysponuje również systemem reagowania kryzysowego w warunkach zagrożenia 

epidemicznego4. 

Głównym motorem wzrostu gospodarczego był eksport netto, który był wyższy o ponad 40 

proc. w porównaniu do 2019 r. Jego udział w tworzeniu PKB wzrósł do 13,68 proc. z 10,18 

proc. w 2019. Istotnym motorem był także ogromny wzrost popytu na produkty branży 

elektronicznej. Niemal bez zmian pozostał udział nakładów brutto na środki trwałe oraz 

wydatków rządowych – odpowiednio 23,77 i 14,03 proc. – których stabilny wzrost 

skorelowany ze wzrostem gospodarczym miał pozytywny wkład w budowanie PKB. 

Konsumpcja nieznacznie zmalała (o 2,75 proc.), jednak był to spadek stosunkowo 

nieznaczny w porównaniu do innych państw i został z nawiązką wyrównany przez pozostałe 

komponenty PKB. Udział konsumpcji w PKB spadł o 3,6 pkt. proc. do 48,61 proc.  
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Eksport motorem wzrostu 

 

W 2020 r. tajwański eksport osiągnął rekordową wartość ponad 345 mld USD, o 4,9 proc. 

więcej niż w 2019 i z bardzo silnym wzrostem w kolejnych miesiącach Q4 11-12 proc.  

i styczniem 36,8 proc.5 W ubiegłym roku przede wszystkim wzrosło znaczenie Chin dla 

tajwańskiego eksportu. Eksport za cieśninę wzrósł o ponad 11,6 proc. Udział Tajwanu  

w chińskim imporcie w ubiegłym roku wzrósł o 1,4 pkt. proc. do 9,8 proc. Pozostali czołowi 

eksporterzy do Chin – Niemcy i Korea Południowa – utrzymali swój udział. Z kolei eksport 

Australii do ChRL spadł nieznacznie (o 0,2 pkt. proc.), a dla Japonii i USA wzrósł 

odpowiednio o 0,3 i 0,7 pkt. proc. Pomimo napięć politycznych z Chinami rola Tajwanu  

w chińskim imporcie zatem rośnie, co było widoczne szczególnie na tle innych partnerów 

ChRL. Tajwan zwiększył swoje uzależnienie od chińskiego rynku kierując nań w 2020 r. 29,7 

proc. swojego eksportu, o 1,8 pkt. proc. więcej niż w 2019 r. Kierownictwo KPCh od czasu do 

czasu przypomina władzom w Tajpej, że ta zależność może być wykorzystana jako element 

próby nacisku. W końcu lutego chińskie władze zablokowały import ananasów z Tajwanu 

powołując się na kwestie fitosanitarne, a media partyjno-państwowe przy tej okazji 

podkreśliły uzależnienie gospodarki tajwańskiej od eksportu do Chin6.  

W 2020 r. tajwański eksport do EU zmalał o blisko 5 proc., co jest kolejnym rokiem spadku 

po 2019. Eksport do UE stanowił 7,6 proc. ogólnego tajwańskiego eksportu. Spadki 

odnotowano dla wszystkich czołowych partnerów bloku za wyjątkiem Holandii. Nieznacznie 

spadł eksport do ASEAN (o 1,3 proc), który jednak wciąż jest drugim co do wielkości 

odbiorcą, z 15,4 proc. udziałem tuż przed USA, które miało 14,6 proc. udziału. Eksport do 

USA wzrósł o 9,3 proc. pomimo i tak już znacznego wzrostu w 2019 r. (o 17,1 proc.) 

Ceny eksportowe wyrażone w USD spadły w ujęciu rocznym o 2,91 proc., jednak w drugiej 

połowie roku jest już widoczny trend wzrostowy, kiedy po dołowaniu w maju na poziomie  

6,19 proc rdr w czerwcu były niższe o 4,13 proc. rdr. W kolejnych miesiącach różnica rdr była 

coraz niższa z już wyższymi cenami rok do roku w grudniu i styczniu tego roku. Wzrost 

eksportu był zatem skorelowany z rosnącymi z miesiąca na miesiąc średnimi cenami 

eksportowymi, co miało miejsce pomimo aprecjacji TWD (NT, NT$) w stosunku do USD. Od 
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maja do końca grudnia TWD zyskał około 6,7 proc. w stosunku do USD. Jest to sytuacja 

niekorzystna dla tajwańskich eksporterów, gdyż ceny wyrażone w TWD rosły z miesiąca na 

miesiąc wolniej niż ceny w USD. W maju ceny w TWD ub.r. były niższe o 10,06 rdr,  

a w grudniu o 5,14 proc. W grudniu ub.r. Tajwan został dodany do listy państw 

obserwowanych przez USA jako „manipulatorzy waluty”7. Waszyngton wywiera na Tajpej 

presję na dalszą aprecjację8. Tajwański rząd i bank centralny są między młotem i kowadłem 

– nie chcą ryzykować napięć ze swoim kluczowym sojusznikiem, a jednocześnie muszą dbać 

o interesy rodzimych przedsiębiorstw. Po kilku tygodniach zejścia poniżej poziomu 28 TWD 

za USD od początków marca tajwańska waluta zaczęła nieznacznie słabnąć.  

 

Stabilny wzrost inwestycji  

 

Wartość nakładów brutto na środki trwałe (Gross Fixed Capital Formation) zrealizowanych 

przez rząd i przedsiębiorstwa publiczne wzrosła w ub.r. odpowiednio o 8,4 i 26,1 proc. 

podczas gdy przedsiębiorstw prywatnych o 2,6 proc. Przedsiębiorstwa prywatne stanowią 

podstawę gospodarki tajwańskiej i utrzymanie przez nie wzrostu nakładów na środki trwałe 

mimo trudnego otoczenia gospodarczego jest bardzo pozytywnym zjawiskiem9, które 

pokazuje, że działania władz tajwańskich ukierunkowane na zapewnienie 

przedsiębiorstwom jak najbardziej normalnych warunków operowania znalazły odbicie  

w nastrojach proinwestycyjnych. Dzięki temu wzrost inwestycji prywatnych, choć słabszy 

niż w poprzednich latach, pomimo „wyciągnięcia” tej grupy wydatków przez sektor 

publiczny pozwolił na utrzymanie bardzo wysokiego udziału przedsiębiorstw prywatnych  

w przyroście wartości środków trwałych, który spadł nieznacznie w 2020 r. do 81,1 proc.  

z 82,6 proc. w 2019. W 2020 udziały rządu i przedsiębiorstw publicznych we wzroście 

nakładów na środki trwałe wyniosły odpowiednio do 13 proc. i 5,9 proc., co oznacza brak 

większych zmian w strukturze własności aktywów trwałych w gospodarce. Łącznie wzrost 

wartości tej kategorii wydatków w ub.r. wyniósł 4,7 proc. W związku z 23,8 proc. udziałem 

tej kategorii wydatków w tworzeniu PKB miała ona dodatni udział o wartości 0,74 pkt proc.  
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Ponad dwukrotnie wzrosły zatwierdzone (co nie znaczy zrealizowane) tajwańskie 

inwestycje bezpośrednie z Europie: do wartości 1,57 mld USD, co było również sumą o 21,8 

proc. wyższą niż w 2018 r. Był to także najlepszy wynik w tej dekadzie (po wyjątkowym 2015 

r.). Ogólnie tajwańskie ODI wzrosły o 72,3 proc., co wobec nawet nieznacznego wzrostu 

prywatnych inwestycji krajowych oznacza, że tajwańscy przedsiębiorcy dysponują środkami 

na ekspansję zagraniczną, która nie wynika z braku zaufania do perspektyw na rodzimym 

rynku. O 41,5 proc. wzrosły zatwierdzone tajwańskie inwestycje w Chinach, natomiast  

o blisko 80 proc. spadły chińskie inwestycje na Tajwanie. Pozostałe zagraniczne inwestycje 

spadły o 18,6 proc., co było znacznie lepszym wynikiem niż globalny poziom inwestycji 

który spadł o 42 proc., jednak sporo poniżej wartości dla Azji, w której odnotowano 4 proc. 

spadek.10 Co prawda Singapur odnotował spadek BIZ o 37 proc.11, a Malezja o 68 proc.12, ale 

Korea Południowa już tylko o 11 proc.13 Zagraniczne inwestycje do Chin wzrosły o 4,5 proc.14  

 

Słabsza (ale nie słaba) konsumpcja 

 

Tajwan uniknął zamknięcia gospodarki, dzięki czemu z niewielkimi wyjątkami normalnie 

funkcjonowały przedsiębiorstwa i instytucje publiczne jak szkoły i urzędy i większość 

przedsiębiorstw z sektora usług. Konsumpcja spadła o zaledwie 2,75 proc., jednak był to 

spadek stosunkowo nieznaczny w porównaniu do innych państw. Udział konsumpcji w PKB 

spadł o 3,6 pkt. proc. do 48,6 proc. Pandemia skłoniła również wielu Tajwańczyków 

mieszkających na stałe za granicą do powrotu do kraju, co przełożyło się na wzrost popytu, 

szczególnie w sektorze usług, ale też na wzrost cen np. nieruchomości15. Wartość sprzedaży 

w restauracjach w całym 2020 r. spadła o 2,94 proc. rdr, ale w ostatnich dwóch kwartałach 

rosła dynamicznie o 2,66 i 2,96 proc.16  

W 2020 r. ceny producenckie na dobra konsumenckie spadły nieznacznie (o 0,32 proc.)  

w porównaniu do roku poprzedzającego natomiast znacznie wzrosły ceny środków 

produkcji (8,84 proc.) i dóbr inwestycyjnych (8,03 proc.), co oznacza, że producenci służyli 

jako jeden z buforów, hamujący wzrost cen detalicznych, co sprzyjało utrzymaniu popytu. 

Deflacja cen konsumenckich wyniosła w ujęciu rocznym 0,24 proc., ale była głównie zasługą 
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spadków cen towarów. Ceny usług wzrosły o 0,21 proc. i wyraźnie przyspieszyły w ostatnim 

kwartale (0,62, 0,91 i 0,85 proc. w kolejnych jego miesiącach), znacznie szybciej niż wzrost 

cen żywności. Dynamika cofania się deflacji cen towarów tylko nieznacznie przyspieszyła  

w ostatnim kwartale.  

 

Kondycja przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym i usługach  

 

W porównaniu do 2019 r., o 9,9 proc. rdr zwiększyła się liczba noworejestrowanych 

przedsiębiorstw a derejestracji było o 24,6 proc. mniej niż 2019 r. i nieco mniej niż 2018 r.  

W efekcie o 2,1 proc. wzrosła liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw, co jest kolejnym 

potwierdzeniem wysokiego poziomu optymizmu wśród przedsiębiorców i ich stosunkowo 

dobrej sytuacji. Bezrobocie średnio w 2020 r. wzrosło do 3,85 proc. w porównaniu do 3,73 

proc. w 2019 r., ale w drugiej połowie roku systematycznie spadało osiągając w grudniu 

wartość 3,68 proc. W styczniu br. wynosiło 3,66 proc., czyli tylko o 0,02 pkt proc. więcej niż 

w styczniu 2020. Zatrudnienie w sektorze przemysłowym na koniec grudnia było niższe 0,48 

proc. rdr, ale wynagrodzenia były realnie wyższe o 1,32 proc. rdr. Średnio w 2020 r. o 18,32 

wzrosła wartość wskaźnika wydajności pracy w przemyśle, co z pozoru jest świetnym 

rezultatem, jednak przy takim wzroście oznaczać może nadmierną eksploatację 

pracowników i pracę bez płatnych nadgodzin, których liczba w statystykach jednocześnie 

znacząco spadła.  

Dzięki zachowaniu w miarę normalnego funkcjonowania gospodarki sektor usług wzrósł 

realnie o 1,18 proc. Było to znacznie mniej niż 6,11 proc. osiągnięte przez sektor 

przemysłowy (w tym 6,27 proc. w produkcji), jednak biorąc pod uwagę, że w innych 

państwach ten właśnie sektor był najbardziej poszkodowany skutkami pandemii jest to 

bardzo dobry rezultat. Udział usług w PKB spadł w 2020 r. tylko nieznacznie o 1,21 pkt. proc. 

do 61,51 proc. w porównaniu do 2019, przy czym w ostatnim kwartale ta różnica była nieco 

większa (1,78 pkt. proc). W całym roku udział usług we wzroście gospodarczym wyniósł 0,74 

pkt proc., podczas gdy sektor przemysłowy miał 2,18 pkt proc.17  
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Dynamika zmian w imporcie 

 

Import wyrażony w USD rósł znacznie mniej dynamicznie – do blisko 286 mld (0,1 proc.  

w skali roku). W ostatnich miesiącach widoczna była większa dynamika, szczególnie  

w listopadzie (+10 proc.) i styczniu br. (+29,9 proc). Znacząco spadł import ze Stanów 

Zjednoczonych o 6,8 proc. Minimalnie, bo o 0,7 proc. spadł import z UE. Wzrósł natomiast 

import z Japonii (o 4,2 proc.) i ASEAN o (2,6 proc.). Rekordowo wysoki był natomiast import 

z Chin (ze wzrostem 10,8 proc. rdr.) i Korei Południowej (który wzrósł o 16,1 proc).  

W rezultacie ChRL wzmocniła swoją pozycję lidera eksportu na Tajwan z 22,2 proc. 

udziałem (w porównaniu do 20,1 proc. w 2019 r.), podobnie jak druga Japonia (do 16,1 proc. 

w 2020 r. z 15,4 proc w 2019 r.). Udział USA i UE spadł odpowiednio do 11,4 (o 0,8 pkt proc.) 

i do 10,8 proc. (o 0,1 pkt. proc.).  

Podobnie jak w poprzednich latach w imporcie dominowały surowce, produkty rolne, 

półprodukty i inne środki produkcji z udziałem niemal 66,8 proc. Udział dóbr inwestycyjnych 

wyniósł 18, 4 proc. Udział dóbr konsumenckich w łącznym tajwańskim imporcie pozostał 

zatem w 2020 r. niewielki. Znacznie bardziej niż ceny eksportowe spadły ceny importowe 

wyrażone w USD (średnio o 6,13 proc.), jednak i tutaj jest również widoczne stopniowe 

słabnięcie deflacji w drugiej połowie roku i minimalny wzrost cen rdr w styczniu br., co jest 

pozytywnym sygnałem dla zagranicznych dostawców.  

 

Polska wymiana handlowa z Tajwanem 

 

W 2020 polski eksport na Tajwan wyrażony w USD odnotował wzrost o 38,7 proc. (64,4, mln 

USD) do wartości 230,8 mln USD18. Pod względem dynamiki wzrostu, zwłaszcza na tle 

eksportu z pozostałych państw europejskich, jest to wynik doskonały, jednak struktura 

wzrostu i struktura eksportu wyglądają napawają nieco mniejszym optymizmem. Ponad 1/3 
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wartości dodatniego eksportu (o wartości ponad 115 mln USD) było wygenerowane przez 

katody miedziane, które mają również prawie 23 proc. udziału w wartości eksportu. Turbiny 

parowe miały 14,2 proc. udziału we wzroście eksportu i 7,3 proc. w łącznym eksporcie, 

turbiny gazowe odpowiednio 8,9 i 4,4 proc., koks i półkoks odpowiednio 6,8 i 3,4 proc. Te 

cztery grupy produktowe łącznie miały blisko 2/3 udziału w dodatnim wzroście eksportu i 38 

proc. w łącznej wartości eksportu. Z innych znaczących pod względem udziały w dodatnim 

wzroście eksportu grup produktowych pojazdy towarowe miały 4,4 proc w udziału  

w eksporcie i 2,8 proc. w dodatnim jego wzroście, i odpowiednio opony 2,6 i 0,9 proc., części 

samochodowe 2,1 i 0,7 proc., leki 2,1 i 1,6 proc., a skrobia ziemniaczana 2,1 i 0,9 proc.  

Ujemna wartość eksportu wyniosła 46,7 mln USD i za ponad połowę tej wartości 

odpowiadały odpady z żeliwa – spadek o 11,7 mln USD, podwozia z silnikami – spadek o 7,9 

mln USD oraz w pióra i pierze, które zostały dotknięte obostrzeniami związanymi  

z pandemią o 5,4 mln USD. Wartość eksportu czekolady i produktów z kakao spadła o 25 

proc. i udział tej grupy w eksporcie spadł do 2,2 proc. Z produktów konsumenckich lub 

atrakcyjnych dla polskich MŚP znaczne spadki odnotowano kocach i pledach, meblach i ich 

częściach, zmywarkach o naczyń i urządzeniach ortopedycznych.  

Import z Tajwanu do Polski w 2020 r wzrósł o 9,9 proc. do 1 mld 716 mln USD. Deficyt wzrósł 

o 6,4 proc. do 1 mld 485 mln USD. Najważniejszą grupą produktów importowanych do 

Polski stanowią elektroniczne układy scalone, których udział w łącznym imporcie wynosi 

21,6 proc. Kolejnymi kluczowymi grupami są inne produkty elektroniczne jak sprzęt do 

zapisu dźwięku, komputery i telefony. Dopiero na piątej pozycji są produkty innego rodzaju: 

wyroby metalowe jak wkręty, śruby i nakrętki i w niej jako jedynej z czołowych grup 

produktowych odnotowano spadek wartości importu. W tych pięciu pozycjach 

skoncentrowane jest niemal 46 proc. ogólnego importu z Tajwanu. W wielu liczących się 

pod względem wartości grup produktowych import z Tajwanu ma charakter bardziej 

komplementarny niż konkurencyjny wobec polskich przedsiębiorstw.  
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Perspektywy  

 

Prognozy dla Tajwanu na ten rok są optymistyczne i wskazują na jeszcze wyższe tempo 

realnego wzrostu na poziomie 4,64 proc. po rewizji w górę z 3,83 proc.19 Władze  

w Tajpej według jeszcze nie zrewidowanych danych przewidywały nominalny wzrost PKB  

o 4,84 proc. z rozkładem poszczególnych części składowych jak w 2020 r., Przewidywany 

był wzrost konsumpcji gospodarstw domowych o ok. 4,92 proc. (nominalnie w TWD),  

a import ma wzrosnąć o 4,30 proc., co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla polskich 

przedsiębiorstw. Dla tych ostatnich kluczowy będzie również kurs walut i to czy będzie 

miała miejsce korzystna dla eksporterów z RP aprecjacja tajwańskiej waluty. Istotny wpływ 

na wielkość wymiany handlowej z Tajwanem będą miały również koszty transportu i ogólna 

sytuacja logistyczna, ewentualne zaburzenia w działalności polskich lub tajwańskich 

przedsiębiorstw spowodowane rozwojem sytuacji pandemicznej.  

Biorąc pod uwagę obecną strukturę polskiego eksportu na Tajwan i fakt, że większość 

stanowią środki produkcji lub dobra inwestycyjne, większe nawet znaczenie niż bardzo 

istotny kurs walutowy będzie miało tempo wzrostu gospodarczego, popyt wewnętrzny oraz 

tajwański eksport, do którego wygenerowania mogą służyć towary importowane z Polski. 

Dynamiczny wzrost importu z ChRL na Tajwan powinien zostać wzięty pod uwagę przez 

polskie firmy pod kątem konkurowania z nimi o tajwańskich odbiorców. Stosunkowo 

stabilna sytuacja na rynku pracy, wzrost płac oraz prognozowana rosnąca konsumpcja 

stwarzają również korzystne warunki dla polskiego eksportu dóbr konsumpcyjnych.  

W ubiegłym roku na Tajwan pojechały pierwsze transporty jabłek, ale polskie firmy już 

eksportują piwo, produkty mleczne, przetwory zbożowe. Istnieje zatem szansa na 

rozszerzenie eksportu w tych lub wprowadzenie nowych grup produktowych. Należy jednak 

mieć na uwadze zachowanie współmierności między nakładami na wsparcie polskich 

przedsiębiorstw a możliwymi korzyściami. Tajwan jest stosunkowo niewielkim odbiorcą 

polskich towarów.  

Pozycja Tajwanu w Azji Południowo-wschodniej i fakt, że drugim co do wielkości rynkiem 

eksportowym dla Tajwanu jest ASEAN mogą być również korzystne dla polskich firm, które 
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wchodząc na Tajwan mają jednocześnie okazję do prezentacji swojej oferty partnerom  

z innych państw. Stąd też wsparcie udziału polskich firm w wydarzeniach biznesowych 

może przynieść wymierne korzyści. Polskie przedsiębiorstwa przy pomocy takich instytucji 

jak PAIH już coraz aktywniej biorą udział w targach i innych wydarzeniach organizowanych 

na Tajwanie i te działania powinny być wzmocnione. Można również spodziewać się 

zwiększenia tajwańskiego importu i polskiego deficytu. O ile wiele produktów spośród 

głównych grup produktowych w imporcie ma charakter komplementarny to są również 

mniej liczne grupy produktowe jak np. wyroby metalowe, części samochodowe czy rowery, 

w których tajwańscy producenci konkurują z polskimi.  

Istotny spadek liczby derejestracji przedsiębiorstw i dynamiczny wzrost liczby nowych firm, 

oraz utrzymanie wzrostu sprzedaży zarówno przez sektor produkcyjny jak i sektor usług 

świadczą o dość dobrej kondycji tajwańskich przedsiębiorstw i relatywnie mniejszym ryzyku 

transakcji niż z partnerami w państwach o gorszej sytuacji gospodarczej. Stosunkowo dobra 

kondycja tajwańskich przedsiębiorstw przełożyła się również na wzrost inwestycji 

zagranicznych. Wzrost zainteresowania tajwańskich inwestorów rynkiem europejskim oraz 

zbliżenie między UE i Tajwanem może również zostać wykorzystane przez polskie władze  

i przedsiębiorstwa do przyciągnięcia tajwańskich inwestycji do Polski. Niedawne faktyczne 

podniesienie rangi polskiego przedstawicielstwa na Tajwanie i jego coraz aktywniejsze 

działania mogą być bardzo pomocne w realizacji tego celu.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Taiwan's Economic Growth in 2020 and Its Relevance to Poland 

 

Łukasz Sarek 

 

In 2020, Taiwan's economy grew by 3,11% last year, a pace which was faster than the one 

recorded by the PRC for the first time in many years. Taipei’s economic success has been 

mainly due to its extremely successful fight against the COVID-19 epidemic, which has 

enabled relatively normal economic and social life to continue, coupled with significant 

foreign demand and rapid export growth. The unfavourable aspects of Taiwan's robust 

economic growth and increased trade are its economic ties with the PRC and the U.S. 

government's placement of Taiwan on a list of countries suspected of currency 

manipulation, which was done despite the significant appreciation of the TWD to the USD 

last year. 

Growth was also positively impacted by an increase in expenses on gross fixed capital 

formation by the government and public enterprises as well as, albeit to a lesser extent, by 

private enterprises. Planned Taiwanese direct investment in Europe more than doubled 

compared to 2019 and it was the best performance in this decade (after an exceptional 

2015). Overall, Taiwan's planned ODI increased by 72,3%, indicating that Taiwanese 

entrepreneurs have the resources to expand overseas. 

Consumption and its share in GDP declined slightly, but it was a relatively small decline 

compared to that of other countries. The number of newly registered enterprises increased 

and there were far fewer deregistrations than in 2019. As a result, the number of registered 
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businesses increased. Unemployment rose marginally on an annual basis, with a strong 

downward trend in the second half of the year. Imports were almost unchanged with a fairly 

strong decline in the value of shipments from the EU. 

Forecasts for Taiwan for this year are optimistic and indicate an even higher real growth 

rate of 3,83%. Taiwanese enterprises are to increase exports as well as imports and 

consumption is expected to rise, which is an important and positive trend for Polish 

enterprises. In 2020, Polish exports to Taiwan grew by 37,8%. In terms of growth dynamics, 

especially in comparison to exports from other European countries to Taiwan, it is a great 

result. However, as much as one third of the positive growth was creating by exporting 

copper cathodes. Most goods exported to Taiwan are means of production or capital goods, 

while consumer goods have a minor share in the export mix. 

Even more important for Polish exporters than the fluctuations in the exchange rate will be 

the economic growth, domestic demand and Taiwanese exports, as some imports from 

Poland serve as inputs for Taiwanese manufacturers. Transport costs and the overall 

logistics situation, as well as potential disruptions in the operations of Polish or Taiwanese 

companies caused by a pandemic, will also have a significant impact on trade with Taiwan.  

A relatively stable situation on the labour market, rising wages, and forecasted growing 

consumption create favourable conditions for Polish exports of consumer goods. A 

significant drop in the number of company deregistrations and a dynamic increase in the 

number of new companies as well as maintenance of sales growth by both manufacturing 

and service sectors testify to the relatively good condition of Taiwanese companies and 

lower transaction risk than with partners from countries with worse economic situation. 

Taiwan's position in Southeast Asia and the fact that the second-largest export market for 

Taiwan is ASEAN may also be beneficial for Polish companies, which by entering Taiwan 

have an opportunity to present their offer to partners from other countries. 

The good condition of Taiwanese companies has also translated into an increase in foreign 

investment. The growing interest of Taiwanese investors in the European market and the 

rapprochement between the EU and Taiwan may also be used by Polish authorities and 

companies to attract Taiwanese investments to Poland. 


