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Aktualności z życia Izby Przemysłowo – Handlowej Polska - Azja
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań Izby.
W przypadku zainteresowania nadchodzącymi wydarzeniami, prosimy o kontakt.
Zachęcamy także do zapoznawania się z najnowszymi informacjami i polecanymi
wydarzeniami publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com oraz publikacjami
i proponowanymi wydarzeniami na profilu Linkedin Prezesa Izby.

•

Wszystkich odbiorców newslettera prosimy o pilne wypełnienie deklaracji
członkowskich.

•

Prosimy również o uzupełnienie i przekazanie Izbie swoich prezentacji i ofert oraz
o współpracę w redagowaniu aktualności Izby poprzez nadsyłanie informacji
o wydarzeniach i działalności firm członkowskich (wyróżnienia, nagrody, udział
w targach, nowa inwestycja).

•

Przypominamy o obowiązkach członkowskich i wpłaceniu składki członkowskiej
za rok 2017.

I. Aktywności Izby
Sekcja Chiny
Zakończył się nabór na Targi CHINA-CEEC INVESTMENT AND TRADE EXPO w Ningbo.
W ramach delegacji Izby udział w Targach wezmą firmy produkcyjne z sektora spożywczego,
handlu hurtowego żywnością , sektor TSL i energetyczny. Przed wyjazdem reprezentanci firm
przejdą szkolenie z chińskiej kultury biznesu, mechanizmów dopuszczenia do chińskiego
rynku, przygotowania produktów pod potrzeby chińskiego konsumenta, wymogów celnych
i
transportowych. Omówiony zostanie także chiński system prawny dla
przedsiębiorców i rozwiązania w systemie podatkowym.

5 maja 2017 r. gościliśmy delegację przedstawicieli miasta Ningbo.
Prezes Piechociński w siedzibie Izby przedstawił naszym gościom potencjał polskiego TSL
na Jedwabnym Szlaku, ofertę naszych portów i firm, które wyjeżdżają na Targi do Ningbo.
Izba przygotowuje podsumowanie pierwszego sezonu sprzedaży polskich jabłek na rynek
chiński. Audyt ma lepiej przygotować polskich sadowników, grupy producenckie, handlowców
i transportowców do kolejnego sezonu.
W maju Premier Szydło weźmie udział w spotkaniu Jedwabnego Szlaku 16+ w Pekinie.
Liczymy na wprowadzenie regionalizacji, co umożliwi eksport wieprzowiny do Chin przez
przedsiębiorców z terenów po lewej stronie Wisły.
Izba we współdziałaniu z władzami Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego zaproponuje 3
lokalizacje centrum logistycznego (2 lokalizacje w mieście Łodzi i jedna w Kutnie)
obsługującego Kolejowy Jedwabny Szlak.

Sekcja Wietnam
W maju i sierpniu Izba gościć będzie duże misje wietnamskich przedsiębiorców.
Zainteresowanych bliższą współpracą z Wietnamem prosimy o kontakt na adres
info@polandasia.com .
W czerwcu do Wietnamu, z inicjatywy Izby, uda się misja gospodarcza czołowej polskiej firmy
energetycznej.
Przedsiębiorcy wietnamscy pozytywnie przyjęli zgłoszone do sieci handlowej polskie produkty
żywnościowe. Szczególne zainteresowanie wzbudziły polskie słodycze. Eksperci Izby
przygotowują ofertę dla firm zainteresowanych rynkami ASEAN.
Izba przygotowuje spotkanie z nowym Ambasadorem Wietnamu w Polsce.

Sekcja Indonezja
W najbliższych dniach powołany zostanie stały reprezentant Izby w Indonezji. Przewidujemy,
po wygraniu przez dużą polską firmę energetyczną przetargu na modernizację wytwarzania
energii elektrycznej w tym kraju, poszerzenie naszej aktywności na tamtym rynku.

Sekcja Białoruś
Strona białoruska zgłosiła ofertę sprzedaży świetnej jakości i po konkurencyjnej cenie
geowłóknin. Wstępnie też szczególnie dla przedsiębiorców ze Wschodniej Polski otrzymaliśmy

ofertę na import ponad 50 tysięcy ton cementu. Trwają również biznesowe negocjacje
w sprawie dostaw tłocznia.

W dniu 11 maja 2017 r. (czwartek, godzina 10:00) Ambasada Białorusi w Polsce wraz z Sekcją
Białoruś Izby Przemysłowo-Handlowej POLSKA-AZJA organizuje kolejne robocze branżowe
spotkanie tym razem w zakresie energetyki.
Podczas przedsięwzięcia planuje się poruszyć kwestie dwustronnej współpracy, możliwości
udziału białoruskich i polskich specjalistów w realizacji projektów w sektorze energetycznym,
zarówno w Polsce jak i na Białorusi, a także porozmawiać o dalszych krokach i kierunkach
współpracy.
Planowana jest prezentacja sektora energetycznego Białorusi, potencjału inwestycyjnego
wskazanej branży, rozmowy B2B. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje ekspertów
o funkcjonowaniu białoruskiej energetyki.
Ze strony białoruskiej przewiduje się udział przedstawicieli Państwowego przedsiębiorstwa
„Belenergo” oraz nadzorowanych spółek i firm. Strona białoruska chce przedstawić swoją
ofertę firmom energetycznym, budownictwa energetycznego, producentom i odbiorcom
technologii i techniki energetycznej, elektrotechnicznej sektora tradycyjnego i OZE,
wytwórcom automatyki i rozwiązań informatycznych stosowanych w energetyce.
W drugiej części spotkania prezentować się będą polskie firmy z tego sektora.
Prosimy o nadsyłanie propozycji prezentacji z ofertami. Ostateczny wybór firm oferujących
swoje usługi czy produkty zostanie dokonany 8 maja 2017 r., uwzględniając zgłaszane przez
stronę białoruską zainteresowanie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Prosimy o potwierdzenie obecności na info@polandasia.com lub janusz@piechocinski.pl

Jego Ekscelencja Ambasador Białorusi w Polsce Pan Aleksandr Averyanov w związku
z obchodami 25 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy Republiką Białoruś
a Polską, jak również z okazji Święta Narodowego - Dnia Niepodległości Republiki Białoruś
zaprosił członków Izby w dniu 27 czerwca 2017 roku do Teatru Wielkiego na koncert
białoruskiego Narodowego zespołu Tańca „Kharoshki”.
Prosimy o zgłoszenie obecności do 10 maja 2017 r.

Sekcja Kraje Arabskie
W połowie kwietnia Izba gościła w Polsce przedsiębiorcę z Arabii Saudyjskiej
zainteresowanego budową na terenie Województwa Świętokrzyskiego walcowni aluminium.
Inwestor powołał spółkę do realizacji tej inwestycji. Do 15 maja 2017 r. zostanie dokończony
formalny proces powołania Sekcji .

Sekcja Kazachstan
Izba kończy prace nad audytem Azji Centralnej. Izba złożyła też ofertę doradczą firmom,
które otrzymały granty unijne na internacjonalizację. Przedstawiciele Izby wezmą udział
w Expo Astana.
27 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie polskiej branży TSL z naszymi Partnerami
- przedstawicielami strefy ekonomicznej Khorgos Eastern Gate oraz KTZE Khorgos Gateway
z Kazachstanu. Organizatorem spotkania była firma Adampol.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński przedstawił aktualną sytuację gospodarczą
Kazachstanu, plany rządu kazachskiego i możliwości inwestycyjnej współpracy. Polska
i Kazachstan chcą wspólnie wykorzystać potencjał Jedwabnego Szlaku w obsłudze
transportowej pomiędzy Chinami i Europą.
W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt polskich i kazachskich firm, przedstawiciele sektora
TSL z Chin i Białorusi.

Sekcja Uzbekistan
Do połowy maja zakończy się formalny proces powołania Sekcji Uzbekistan.

Sekcja Indie
W Ministerstwie Rozwoju odbyło się Polsko-Indyjskie Forum Biznesu.
Uruchomiony w 2015 roku Program GO INDIA przyniósł w 2016 roku wzrost polskiego
eksportu o 44 %.
Warto zapamiętać:
Indie: posiadają 3. największą armię na świecie i są na 4. miejscu pod względem wydatków
ponoszonych na obronność.

Indie w roku finansowym 2015-2016 osiągnęły najwyższy w swojej historii napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych -55,5 miliarda USD.
Indie 175 GW do 2022 - największy plan rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Indie 150 milionów mieszkańców klasy średniej do 2025 r.
Indie- 500 milionów mieszkańców miast do 2025 r.
Indie-192 miliony abonentów usług szerokopasmowych.
Indie - trzecia największa w świecie sieć kolejowa.

II. Aktywności Prezesa Piechocińskiego:
W dniach 12-13 kwietnia 2017 r. Prezes Izby uczestniczył w V FORUM TRANSPORTU
INTERMODALNEGO FRACHT 2017 w Gdańsku. Zaprezentował: „Polityka handlowa
i transportowa świata po wielkim kryzysie – nowe tendencje.”.

Polska Europa Świat -konferencja na UW
Konferencja CE2017: Świat i UE w epoce Trumpa
Prezes Piechociński wraz z Wojciech Gagatek, Adam A. Ambroziak, Małgorzata StarczewskaKrzysztoszek, Jan Jakub Michałek, Katarzyna Żukrowska wziął udział w Panelu I:
Protekcjonizm a regionalizm i globalne rynki – nowy układ sił w światowej gospodarce.
Na II Kongresie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego Prezes Piechociński miał
wystąpienie „Nowe wyzwania handlowe Polski w kontekście zmian ogólnoświatowych”.
Prezes Izby wygłosił także wykład inauguracyjny na Studiach Podyplomowych
SGH: „Polityka gospodarcza Polski w zmieniającym się świecie.”.
W siedzibie Wieltonu Prezes Piechociński spotkał się z kierownictwem firmy i przedstawił
ocenę sytuacji gospodarczej w krajach Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan-Armenia.
Prezes Izby wziął udział w targach WorldFood Warsaw, a także spotkał się z Ministrem
Gospodarki i Energetyki Bośni i Hercegowiny.

Prezes Piechociński spotkał się również z kierownictwem Przedsiębiorcy.pl. Izba Polska-Azja
zamierza podjąć strategiczną współpracę z Federacją.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
ul. Wilcza 72/8, 00-670 Warszawa
tel. /fax: (22) 609 17 95
www.przedsiebiorcy.pl

III. Informujemy:
Spotkania b2b z tureckimi producentami artykułów kuchennych i gospodarstwa
domowego, 22 maja 2017 r., Warszawa.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach b2b z tureckimi producentami artykułów kuchennych
i gospodarstwa domowego, które odbędą się 22 maja 2017 r. w Hotelu Radisson BLU Centrum
przy ulicy Grzybowskiej 24 w Warszawie.

Misja do Japonii - komponent gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie
przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki
do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii,
planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.
Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji
gospodarczych pomiędzy Polską a Japonią - w szczególności w dziedzinie elektromobilności,
gier komputerowych oraz start-upów technologicznych.

W programie przewidziano między innymi organizację seminarium dotyczącego
elektromobilności, pt.: „Paliwa alternatywne w transporcie – potencjalne obszary współpracy
między Polską a Japonią”, „Polish Gaming Lunch” - wydarzenia biznesowego typu B2B dla
firm z sektora gier komputerowych, wizyty na Uniwersytecie Tokijskim, spotkania z Japońską
Organizacją Handlu Zagranicznego JETRO oraz wizyty w japońskim „smart city”
o nazwie Kashiwa-no-ha. Ponadto polskie podmioty będą mogły liczyć na organizację
indywidualnych spotkań biznesowych.
Przeloty i noclegi finansowane są ze środków własnych uczestników. Udział w komponencie
gospodarczym jest bezpłatny.

Białoruskie Forum Przemysłowe 2017, 23-26 maja 2017 r., Mińsk, Białoruś.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Białoruskiego Funduszu
Finansowego Wsparcia Przedsiębiorstw do udziału w Białoruskim Forum Przemysłowym
2017, które odbędzie się w dniach 23-26 maja 2017 r., w Mińsku
Białoruskie Forum Przemysłowe to międzynarodowa platforma ułatwiająca nawiązywanie
współpracy pomiędzy dużymi firmami i przedstawicielami sektora MŚP, w szczególności
w zakresie poszukiwania podwykonawcy.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z organizatorami wydarzenia.
Dane kontaktowe:
P. Elena Kirinovich
tel./fax: (+375 17) 298 21 11, 298 21 42.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.belarp.by

Misja gospodarcza do Gruzji, 10-13 maja 2017 r.
Enterprise Europe Network reprezentowane przez Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. organizuje w dniach 10-13
maja 2017 r. wizytę gospodarczą do Gruzji.
Misja jest elementem współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Autonomiczną Republiką
Adżarii zainicjowanej w lutym ubiegłego roku, której efektem ma być intensyfikacja
wzajemnej wymiany handlowej oraz polskie inwestycje na terenie Gruzji. Oficjalnej delegacji

Dolnego Śląska przewodniczył będzie Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w misji i tym samym stwarzania kolejnych
możliwości rozwoju Państwa Firmie.
Termin: 10-13 maja 2017 r.
Miejsce: Batumi (Gruzja)
Autonomiczna Republika Adżarii w Gruzji – miejsce docelowe misji gospodarczej to
obecnie jeden wielki plac budowy. Powstaje tam szereg inwestycji drogowych, hotelowych czy
związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Rozmowy, jakie władze Dolnego Śląska odbyły
z ministrami finansów gruzińskiej Republiki Adżarii są bardzo obiecujące. Turystyka
i budownictwo to główne sektory, w których możliwa jest najgłębsza współpraca polskogruzińska. Do tego energetyka wodna, produkcja wina, przetwórstwo rolno-spożywcze,
przemysł farmaceutyczny, chemiczny i kosmetyczny.

Polskie stoisko narodowe na Targach MINING WEEK, 27-29 czerwca 2017 r.,
Karaganda (Kazachstan).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Międzynarodowych
Targach Górniczych "MINING WEEK", które odbędą się w dniach 27-29 czerwca 2017 r.
w Karagandzie w Kazachstanie.
Organizacja polskiego stoiska na ww. targach jest elementem realizowanego przez PARP
programu promocji gospodarczej polskiego udziału w Wystawie Astana EXPO 2017.

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku umożliwiamy:
•
•

prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery, itp.),
wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych ekranach (filmy
promocyjne, prezentacje, itp.),

•

skorzystanie ze strefy b2b, w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych
partnerów biznesowych.

Udział w targach na stoisku polskim jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży
i zakwaterowania we własnym zakresie.
Wszystkie firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska na targach "Mining
Week" prosimy o kontakt na adres: wojciech_chatys@parp.gov.pl

